Powodzenia
w Londynie!

28 VII
3. Piknik Lotniczy
w Osiekach.

4 VIII
13 Jarmark Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim.

18 VIII
V Jarmark Sianowski
w Parku Miejskim połączony z uroczyste otwarciem
parku.

25 VIII
V Proekologiczny Jarmark
u Podnóży Góry
Chełmskiej.

Fot. Waldemar Kosowski

Paweł Spisak to najbardziej utytułowany polski WKKW-ista ostatnich lat. Jako
jeden z nielicznych Polaków, osiągnął światowy poziom w trudnej i prestiżowej dyscyplinie jeździeckiej - Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego. Ceniony
za profesjonalizm, szanowany na międzynarodowych arenach.

W piątek, 20 lipca, burmistrz Gminy
i Miasta Sianów Maciej Berlicki wraz ze
swoim zastępcą Marcinem Posmykiem,
pożegnali olimpijczyka Pawła Spisaka, który
już w sobotę wyleciał do Londynu na Olimpiadę.
Paweł Spisak na co dzień trenuje
w Ośrodku Jeździeckim w Skibnie w gminie

Sianów. Burmistrz Maciej Berlicki
wręczając zawodnikowi sianowską flagę
życzył spełnienia najskrytszych marzeń.
Pewnie wszyscy znamy to marzenie.
Panie Pawle, mieszkańcy Gminy i Miasta Sianowa trzymają za Pana kciuki!

Więcej na str. 8

Gmina rozda 90 komputerów
Na mieszkańców gminy czekają zestawy komputerowe. Komputery trafią nie
tylko do 54 gospodarstw domowych, ale i do gminnych świetlic i bibliotek.
– Udało się nam napisać dobry
wniosek, który został przychylnie oceniony i dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w wysokości 85 procent – cieszy się burmistrz Maciej Berlicki.
– Gmina na projekt warty milion złotych
wyda zaledwie 150 tys. złotych. Dzięki
tym funduszom kupimy 90 kompletów
nowoczesnych komputerów z drukarkami. 56 sztuk trafi do rodzin zagrożonych tzw. cyfrowym wykluczeniem.
Gmina Sianów uzyskała dotację w wysokości 850 000 złotych na realizację zadania
„Internet oknem na świat mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. Przedsięwzięcie, finansowane ze środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
zakłada zakup i przekazanie 90 zestawów
komputerowych z pełnym oprogramowaniem oraz drukarkami, podłączenie ich do
internetu oraz wszystkie opłaty abonamentowe. W ramach projektu organizowane będą też szkolenia. Projekt „Internet
oknem na świat mieszkańców Gminy
i Miasta Sianów” ma na celu zapewnienie
dostępu do szerokopasmowego Internetu

mieszkańcom Gminy i Miasta Sianów poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego
Internetu w prywatnych domach oraz instytucjach użyteczności publicznej takich
jak biblioteki czy świetlice.
– Zależy nam na tym, aby dostęp do
internetu był w naszej gminie również
w miejscach publicznych. Projekt doskonale wpisuje się w nasze wcześniejsze
działania
poprawy
infrastruktury
komputerowej, dzięki czemu szkoły
w Dąbrowie i sianowska SP 2 mają pracownie komputerowe warte kilkaset tysięcy złotych – mówi o projekcie burmistrz. – Dodać trzeba, że przez okres
trwania projektu, czyli pięć lat samorząd
zapewnia też serwis urządzeń.
– Niepokoi nas jedna rzecz. Na razie
mamy zaledwie 20 wniosków o przekazanie komputerów – podsumowuje burmistrz.W celu uzyskania wsparcia należy
w terminie do 25 lipca przedłożyć stosowne dokumenty. W przypadku braku
odpowiedniej liczby chętnych na nowe
komputery gmina ogłosi drugi nabór.

Kto może wziąć udział
w projekcie?
• Gospodarstwa domowe nie posiadające dostępu do Internetu, spełniające
warunki upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń
rodzinnych (Grupa A);
• Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
nie posiadające dostępu do Internetu,
uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych (Grupa B);
• Rodziny zastępcze, nie posiadające dostępu do Internetu (Grupa C).

Termin i warunku przedstawione zostaną
w nowych ogłoszeniach.W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosi się o kontakt z Wiesławą Klonowską (Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie, pok. nr 6, tel.
94 31-86-262) lub Dominikiem Osiakiem
(Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, pok. nr 5a, tel. 94 3185-512).
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Gminny
budżet

Jak co roku Rada Miejska w Sianowie głosuje w sprawie udzielenia
burmistrzowi absolutorium. Dzieje
się tak poprzez podjęcie uchwały (na
podstawie opinii Komisji Rewizyjnej
i Regionalnej Izby Obrachunkowej) w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium w zakresie wykonania
budżetu jednostki. Wykonanie takie
dotyczy realizacji dochodów i wydatków gminy, a uchwała podjęta
musi zostać do końca czerwca każdego roku. Tak działo się i w
czerwcu bieżącego roku – za udzieleniem absolutorium głosowało 13
radnych, jedna osoba wstrzymała się
od głosu, a jedna była przeciwna.
Jak więc widać wykonanie budżetu gminy za 2011 zostało ocenione dobrze. Przyczynili się do tego
wszyscy pracownicy Urzędu, zakładów i jednostek budżetowych,
głownie jednak Referat Budżetu
i Finansów w sianowskim ratuszu.
Budżet nie zostałby również zrealizowany bez ogromnego zaangażowania i życzliwości ze strony radnych
sianowskiej Rady Miejskiej. Za to
wszystkim dziękuję !
A jak przedstawia się sytuacja budżetowa gminy Sianów? W 2011
roku wydaliśmy rekordowe środki na
inwestycje (opisane szerzej na wykresach), jednak w dalszym ciągu
mamy możliwości na realizacje wielu
zadań. W wielu sytuacjach skutecznie wspomagamy się środkami
zewnętrznymi, pozyskiwanymi na inwestycje, remonty, szkolenia, letni
wypoczynek. Taki stan rzeczy spowodowany jest głównie starannym,
rzetelnym i gospodarnym podejściem do samorządowych finansów.
W roku 2012 możemy liczyć (co
zresztą widać w wielu miejscach
gminy i miasta) na realizację wielu
zadań. Oczywiście nie jest tak, że
każda zgłaszana potrzeba, czy też potrzeba znana mi od długiego czasu
może być wykonana. Najłatwiej
przedstawić to na zasadzie budżetu
domowego lub firmy – możemy
robić to, na co pozwalają nam nasze
dochody lub zdolność kredytowa.
My staramy się, aby dochody i pozyskiwane środki były jak największe.
Na tle ościennych samorządów sytuacja gminy Sianów wygląda dobrze, pomimo pogarszającej się
sytuacji państwa i „zrzucania” dodatkowych zadań na samorządy.
Mamy również dobre perspektywy
na kolejne lata.
Przedstawiając Państwu graficzną,
uproszczona wersję budżetu na rok
2011 i wydatków na rok 2012, mam
nadzieję, że spełniona zostaje również zasada pełnej jawności działania
samorządu.
Maciej Berlicki
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Leśne szlaki będą jak nowe
Trwają prace nad odnowieniem i konserwacją „Leśnych szlaków rowerowych” przechodzących przez teren
gminy Sianów. Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Województwa Zachodniopomorskiego m.in. poprawione zostanie oznakowanie 210 km szlaków oraz wydany folder promocyjny.

97 600

„Leśne szlaki rowerowe” są
najczęściej odwiedzanymi ścieżkami rowerowymi w pasie nadmorskim Pomorza Środkowego.
Liczne grupy turystów, organizowane cyklicznie rajdy, warunki meteorologiczne i ingerencja człowieka doprowadziły
jednak do degradacji infrastruktury rowerowej, która powstała
w 2008 r.
Szansą na utrzymanie szlaków
były konkursy ogłoszone przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Województwo Zachodniopomorskie. Opracowany przez
Gminną organizację Turystyczną
w Sianowie wniosek „Leśne
szlaki rowerowe – alternatywa
dla produktu 3xS” uzyskał akceptację, dzięki czemu możliwe
są działania zmierzające do rozwoju istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie gminy
Sianów.
Dotacja w łącznej wysokości
80 280 zł pozwoli na poprawę
oznakowania szlaków o długości
210 km, konserwację istniejącej

złotych kosztować będą prace
przy szlakach rowerowych

infrastruktury (tablice kierunkowe i informacyjne, miejsca postojowe, mostki na rzece Unieść).
Dodatkowo powstanie 7 nowych
miejsc postojowych, zamontowanych zostanie 10 nowych
tablic kierunkowych. To nie
wszystko – wydany zostanie
w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy folder promujący „Leśne
szlaki rowerowe”.
Do końca lipca zakończyć
się mają prace. Wydanie folderu przewidziano na wrzesień. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia, którego wartość szacuje się
na 97 600 zł, to październik
tego roku.
TOMEK TESMER

Nowe okna na świat

Utrudnienia w ruchu
Do końca lipca można się spodziewać utrudnień w ruchu w obrębie ulic Mickiewicza i Węgorzewskiej.

Wakacje to dobry czas na remonty w szkołach. Zakończyła się wymiana
okien w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. Korzystając z tego,
że młodzież wypoczywa wymieniono na nowe jedenaście okien.
r

e

k

l

a

m

a

UWAGA ROLNICY!!!
Zbliża się II termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Firma oficjalnie przejęła front robót na początku lipca.
Na początku lipca przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie przy współudziale
przedstawicieli Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
przekazali firmie POL-DRÓG
z Człuchowa plac budowy. Tym
samym firma rozpoczęła pracę
przy inwestycji „Przebudowa
mostu w Sianowie na ul. Mickiewicza wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę krajową
nr 6 z drogą wojewódzką nr 206”.
Inwestycja obejmuje przebudowę mostu na ul. Mickiewicza
oraz wykonanie nowej na-

wierzchni dróg i chodników na
ul. Mickiewicza i Węgorzewskiej.
W miejscu istniejących wysepek
dzielących skrzyżowanie ulic
Mickiewicza, Piastów i Spółdzielczej, powstanie małe rondo. Ruch
pojazdów w obrębie przejścia dla
pieszych na ul. Mickiewicza, pomiędzy parkiem a Orlikiem, zostanie spowolniony poprzez
montaż progów zwalniających
tzw. „wyspowych”.
Realizacja przedsięwzięcia
będzie finansowana ze środków
Ministerstwa Infrastruktury, Powiatu Koszalińskiego oraz Gminy
Sianów.

Ważne
Na czas prac nastąpi zamknięcie
przejazdu przez ul. Mickiewicza
z dopuszczeniem dojazdu dla
mieszkańców i służb komunalnych oraz pojazdów zaopatrzenia.
Istniejący przystanek PKS
z ul. Mickiewicza zostanie przeniesiony.
O zmianach będziemy na bieżąco
informować na stronie internetowej gminy.

Umowny termin zakończenia
całego przedsięwzięcia ustalony
został na 31 października tego
roku.

Od 1 .08.2012 r. do 31.08. 2012 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.
wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.
wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pok. nr 1
– parter, Oficyna oraz na stronie internetowej www.sianow.pl
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Wakacyjna lokomotywa ruszyła
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie wspólnie z Gminą Sianów kontynuują projekt
„Krajoznawcza lokomotywa”. Zorganizowanie najmłodszym wakacji jest możliwe dzięki Funduszowi
Inicjatyw Obywatelskich. Do 23 lipca z oferty skorzystało już 225 dzieci!

Inicjatywa „Krajoznawcza lokomotywa” prowadzona jest od
2 lipca. Pomysł zakłada organizację 4 turnusów dla 300-osobowej grupy młodzieży. Każde
z dzieci biorących udział w projekcie ma zorganizowane 5 dni

zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zatrudnionej w ramach projektu
oraz zaangażowanych wolontariuszy.
W programie jest spływ kajakowy na trasie Sianów – Osieki,

rajdy rowerowe lub rajdy nordic
walking, zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego,
nauka jazdy konno, połączona z
warsztatami pieczenia chleba
lub pizzy. Dla kolonistów zorganizowane zostaną też warsz-

taty w Wiosce Labiryntów i
Źródeł w Paprotach
Zajęcia odbywają się w grupach 15-osbowych, w tygodniu a
atrkacji korzysta 75 półkolonistów. Kiedy jedna grupa bierze
udział w warsztatach w wio-

skach tematycznych, kolejna
spływa kajakiem, a następna
uczestniczy w rajdzie rowerowym. Każdy dzień jest inny,
dzięki temu dzieciaki się nie
nudzą.
TOMASZ TESMER

Pogoda zawiodła,
ludzie nie!
s Nie otwieraj obcym drzwi.
s Klucze do domu wkładaj do szczelnej

kieszeni.
s Nie baw się gazem, prądem lub wodą.
s Nie wychylaj się z okna czy balkonu.
s Nie udzielaj osobom obcym żadnych

informacji przez telefon.

s Informuj rodziców o miejscu swojej zabawy.
s Baw się na boisku lub placu zabaw.
s Nie baw się w pobliżu jezdni.
s Jadąc rowerem poruszaj się tylko

w miejscach do tego wyznaczonych.
s Nie rysuj po budynkach.
s Nie baw się w pobliżu wykopów i rowów.
s Korzystaj z kąpieli pod opieką rodziców.
s Wybieraj bezpieczne miejsca do pływania.
s Nie skacz do wody.
s Przestrzegaj regulaminu kąpielisk.

s Na spacery do parku chodź zawsze z rodzicami.
s Nigdy nie bierz zabawek, słodyczy czy lodów

od obcego.
s Nie zaśmiecaj, nie niszcz terenów zieleni.
s Nie pal ogniska w parkach i lasach.
s Unikaj kontaktu z obcymi psami.
s Nie baw się ogniem.

Mimo niesprzyjającej pogody odbył się rodzinny festyn w Maszkowie. Tylko dlatego, że był
to rodzinny festyn było naprawdę ciepło.
Było wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Maszkowa oraz gości. Organizacja takich
imprez utwierdza przekonaniu, że takie spotkania integracyjne dla mieszkańców są bardzo
ważne i potrzebne. Organizatorzy już zapraszają za rok!
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Strażacki piknik
Organizatorem 3 PIKNIKU LOTNICZEGO w Osiekach jest Ochotnicza Straż Pożarna w Osiekach oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów. Jest to prawdopodobnie jedyny taki piknik pomyślany i przygotowywany przez Ochotniczą Straż Pożarną.
– Piknik organizowany jest po
to by przekonać dużych i małych,
że lotnictwo to pasja dla każdego
– mówi Artur Czechowski, organizator imprezy. – Piknik ten
przygotowywany jest przez strażaków ale i także mieszkańców
wsi Osieki w formie wolontariatu. A dochód z niego w całości
posłuży na zakup sprzętu pożarniczego dla miejscowej jednostki,
przez co podniesiemy poziom
bezpieczeństwa północnej części
gminy Sianów.
– Cieszymy się, że do naszego
przedsięwzięcia przyłączyły się
zaprzyjaźnione instytucje takie jak
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Karnieszewice, Manowo oraz Czarne
Człuchowskie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Lotniska Wojskowego
Świdwin oraz 21 Baza Lotnictwa
Taktycznego ze Świdwina, Stowarzyszenie 4 x 4 Sianów a także
firmy Salt Aviotion i Tomsol – akcentuje Artur Czechowski.
Dla najmłodszych przewidziano wiele gier i zabaw a także
konkursów o tematyce lotniczej.
Na uczestników konkursów i
zabaw będą czekały podarunki.
Firma Salt Aviotion w trakcie
trwania pikniku będzie organizowała płatne loty widokowe na
śmigłowcu Robinson R-44. Jest to
jedyna firma w Polsce, która
może wykonywać loty widokowe
na tym typie śmigłowca.
– Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Burmistrza Gminy i
Miasta Sianów nasz piknik został
wzbogacony o wiele nowych
atrakcji takich jak symulator lotów
szybowcem, w którym to każdy
będzie mógł się poczuć adeptem
sztuki latania pod czujnym okiem
instruktora. Będzie można obejrzeć
motoparalotnie, zajrzeć do śmigłowca czy też obejrzeć modele latające – zachęca przedstawiciel organizatorów.

Wakacyjna przygoda w bibliotece
Trwa drugi tydzień
zajęć dla dzieci w Filii
Bibliotecznej
w Wierciszewie pod hasłem „Wakacyjna przygoda w bibliotece”.
Zajęcia trwają od
wtorku do soboty
w godzinach 11.00-15.00.
Zajęcia mają charakter
warsztatów, w czasie,
których prowadzone są
zajęcia plastyczne.
Ich efektem jest wiele
ciekawych prac. Dzieci
biorą również udział
w grach świetlicowych,
komputerowych oraz
grach i zabawach na
świeżym powietrzu.
TEKST I FOTO:
BOŻENA STRZAŁKOWSKA
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Pojechali
odpoczywać
i poznawać
inną kulturę
5 lipca trzydzieścioro dzieci
z terenu Gminy i Miasta Sianów
wyjechało na kolonię letnią do
Białego Dunajca, która jest
nowym partnerem sianowskiego
samorządu.
Dzieci spędziły tam 10 dni. W
programie ich wyprawy była wycieczka na Słowację oraz kilka wyjazdów do Zakopanego. Wyjazd
był dla jego uczestników okazją
do poznania kultury góralskiej z
jej gwarą, muzyką, strojami oraz
szansą do podziwiania zabytków
i pięknych krajobrazów.
Koloniści zostali wytypowani
przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sianowie, a
koszty pobytu w całości zostały
pokryte z budżetu gminy.

Uczestnicy kolonii
w Dunajcu
wspominają...
„Podobał mi się festyn górali
w domu kultury. Za rok bardzo
bym chciała powtórzyć taki wyjazd.”
Aleksandra A.
„Byliśmy na Słowacji, w Zakopanem i wspinaliśmy się na Gubałówkę. Najbardziej podobała
mi się wycieczka na Słowację i do
Zakopanego. Zdobyliśmy wiele
szczytów: Palenicę i Gubałówkę.
Byliśmy na festynie w domu kultury. Oglądaliśmy jak ścigali się
kolarze w Poroninie. Kąpaliśmy
się w basenie obok ośrodka.”
Aleksandra O.
„Na kolonii odwiedziliśmy
Zakopane, zdobyliśmy Palenice.
Braliśmy udział w wielu konkursach i zabawach. Najbardziej z
tego wszystkiego podobała mi się
wizyta w Tatrzańskim Parku Narodowym.”
Martyna G.
„Na kolonii szczególnie podobały mi się wyjścia na Gubałówkę, do Zakopanego oraz na
Słowację. Odwiedziliśmy Tatrzański i Pieniński Park Narodowy.
Zobaczyłam na wystawach wypchane zwierzęta – zagrożone
wyginięciem.”
Kasia N.
„... Poszliśmy aż w Pieniny.
Zaczęliśmy iść od Słowacji i kilka
razy przekraczaliśmy granicę
Polsko – Słowacką, takie były
słupy białe z górą czerwoną
i miały napisy z jednej strony P
a drugiej S. Dotarliśmy na Palenicę. Był to pierwszy punkt naszej długiej wędrówki. Po pół godziny szliśmy już dalej. Zeszliśmy
po stromej części Pienin i tutaj
dobrze sprawowali się wychowawcy. Pilnowali by nikt z góry
nie zbiegał. Wyszliśmy do miasta,
moczyliśmy nogi w Grajcarku.
Idąc dalej szlakiem zwiedzaliśmy Muzeum Pienińskiego
Parku Narodowego. Idąc dalej
weszliśmy do muzeum Pienin
Słowackich i doszliśmy do
Leśnicy. Widzieliśmy pstrągi
i kaczki w Dunajcu.”
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Angielska przygoda
maluchów dobiegła końca
Od lutego do czerwca w przedszkolu gminnym w Sianowie, w ramach projektu „Angielski to przyszłość”
maluchy uczyły się przez zabawę języka.
Głównym celem projektu – finansowanego w całości z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – było zainteresowanie
najmłodszych językiem angielskim i zwiększenie ich motywacji
do nauki. Ale nie tylko – pomysłodawcy programu chcieli też
promować język obcego wśród
rodziców małych uczniów i nauczycieli.

49 736

złotych wynosi koszt zajęć
dla maluchów

Zajęcia były bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci
uczęszczających do sianowskiego
przedszkola. Prowadzone były
nowoczesnymi metodami, w
dużej mierze przez zabawę. Podczas zajęć dzieci rozmawiały wyłącznie w języku angielskim. W
ten sposób miały szansę dobrze
osłuchać się z językiem.
Jednym z efektów projektu
było przedstawienie w języku angielskim wystawione w przedszkolu z okazji Dnia Mamy.
MAGDALENA GOLUBSKA

Dla dzieci lekcje tak naprawdę były świetną zabawą.

Chcesz wiedzieć
co się dzieje?
W sołectwie Skibno na terenie
Gminy Sianów z inicjatywy
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie posadowiono tablicę informacyjną. To bardzo ważny element komunikacyjny z mieszkań
cami danej miejscowości.
Dzięki takim prostym rozwiązaniom będzie można w szybki

Fot. Przedszkole

Chrobrego ma już nawierzchnię

sposób dotrzeć do mieszkańców
z ważnymi informacjami. Tablice
powstaną w takich sołectwach jak
Bielkowo, Dąbrowa, Gorzebądz,
Iwięcino Karnieszewice, Kłos,
Maszkowo, Mokre, Skwierzynka,
Skibno, Sowno, Szczeglino Nowe,
Grabówko, oraz w Sianowie na
Osiedlu nr 1 i Osiedlu nr 3.

Remont ulicy Chrobrego w
Sianowie to część projektu rewitalizacji Parku Miejskiego. Już
wkrótce będzie miała nową nawierzchnię – wykonywana jest ze
starobruku. Prace drogowców
dobiegają już końca.
Do końca sierpnia ma się zaś
zakończyć rewitalizacja Parku
Miejskiego. Już wymieniona została nawierzchnia alejek parkowych, ogrodzenie, przebudowana została sieć kanalizacyjna.
Odnawiana jest też fontanna. W

parku wybudowana będzie też
scena. Na niej będą organizowane
będę spektakle teatralne, dzięki
czemu w parku będzie nie tylko
zielono, ale również kulturalnie.
W projekcie jest też regulacja zieleni, choć większość drzew, które
wymagały wycinki, została już
usunięta w 2010 roku.
Planowany zakres robót uda
się wykonać za kwotę 900 tys. zł.
85 proc. kosztów netto inwestycji
zostanie sfinansowana z Programu Operacyjnego „Zrówno-

ważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”.
Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo InżynieryjnoBudowlane Magro Andrzej Grochowina z Koszalina.

900
tysięcy złotych kosztować
będzie projekt rewitalizacji
sianowskiego parku
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Trud nagrodzony
Uczniowie i ich rodzice odebrali z rąk burmistrza na zakończenie roku szkolnego gratulacje i nagrody. Ciężka praca została
doceniona.

27 czerwca w Urzędzie Gminy
i Miasta Sianów Burmistrz
Gminy i Miasta Sianów Maciej
Berlicki wraz z Zastępcą Marcinem Posmykiem oraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Czerwińską i Dyrektorem
ZAOO Heleną Zochniak, spotkali
się z najlepszymi absolwentami
szkół
w
roku
szkolnym
2011/2012 roku.Na spotkaniu
obecni byli również zaproszeni
rodzice uczniów, ich wychowawcy oraz dyrektorzy placówek
oświatowych, czyli ci wszyscy,
których praca zaowocowała
wspaniałymi wynikami w nauce i
zachowaniu nagrodznychuczniów. Z rąk burmistrza i przewodniczącej uczniowie i ich rodzice
otrzymali
dyplomy

gratulacyjne. Ich pracę doceniono
również na forum szkolnym. 28 i
29 czerwca, podczas uroczystych
zakończeń roku szkolnego w poszczególnych szkołach, w obecności swoich kolegów i koleżanek
wyróżnieni uczniowie otrzymali
specjalne nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Sianów. Warto zaprezentować listę najlepszych
uczniów z poszczególnych placówek, aby kolejne roczniki brały
z nich przykład! Oto nasi tegoroczni najlepsi absolwenci.
Wojciech Thiel został najlepszym absolwentem w minionym
roku szkolnym w Gminnym
Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sianowie. Natalia Puzio
jest najlepszą uczennicą w Szkole
Podstawowej w Szczeglinie.

Agata Jabłońska osiągnęła najlepsze wyniki wśród uczniów
SP1 w Sianowie. Z kolei w
SP nr 2 w Sianowie taką pozycję zajął Filip Lorek. W Szkole
Podstawowej w Iwięcinie w tym
roku najlepszym absolwentem
okazał się Kacper Szczepaniuk.
W Szkole Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej najlepsze wyniki
wśród absolwentów osiągnęła
Dagmara Sikora, mieszkanka w
Kleszczy. Daria Chaładus okazała
się najlepszą tegoroczną absolwentką Szkoły Podstawowej im.
Larysy Ewy Krause w Dąbrowie.
Listę najlepszych uczniów w
mieście i gminie Sianów zamyka
Katarzyna Rogala – tegoroczna
absolwentka Gimnazjum im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie.

Nowe
place
i boiska
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IV Targ Cysterski
Tym razem organizowana w
Iwięcinie impreza miała szczególny charakter, bo związana była
z odsłonięciem tablicy upamiętniającej patrona Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Iwięcinie Kazimierza Nowaka, który
jako pierwszy człowiek na
świecie, w latach trzydziestych
ubiegłego wieku, przemierzył
Afrykę rowerem.
W szkole na parterze umieszczona została mini wystawa o patronie schroniska z dużą mapą
Czarnego Lądu, na której zaznaczona jest trasa jego podróży.
W
potokach
ulewnego
deszczu wszyscy przeszli do
świetlicy, gdzie Norbert Skrzyński i Julia Marchlewicz –
uczestnicy sztafety śladami Nowaka, opowiedzieli o Kazimierzu Nowaku oraz pokazali
zdjęcia z etapu swojej wyprawy
do Algierii. Prezentacja dwójki
młodych ludzi była bardzo ciekawa, ponieważ opowiadali oni
o tym czego sami doświadczyli

na bezkresnych afrykańskich
drogach.
Następnie podpisane zostało
porozumienie pomiędzy dwoma
organizacjami – Stowarzyszeniem
Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino i
Stowarzyszeniem „Afryka Nowaka”, które z jednej strony
udziela zniżki na noclegi
członkom stowarzyszenia „Afryka Nowaka” na zasadach takich
jak członkom PTSM, a z drugiej
pozwoli rozreklamować iwięcińskie schronisko w całej Polsce.
Po krótkiej przerwie wszyscy
zostali zaproszeni do kościoła, aby
tam przeżyć „Nieszpory iwięcińskie” – psalm biblijny i refleksję
poetycką w wykonaniu – ks.
Henryka Romanika i jego przyjaciół. Benedyktyn ojciec Piotr ze
Starego Krakowa przedstawił biblijne Końce Świata oraz mówił o
dziedzictwie pocysterskim.
Elementem imprezy było... targowanie na słowa, czyli mini konferencja „Pomorskie Końce
Świata”.

Odsłonięcia tablicy dokonali Marcin Posmyk, z-ca Burmistrza Gminy i
Miasta Sianów, ks. Józef Kapczyński, proboszcz Parafii Dobiesław,
Norbert Skrzyński, członek zarządu stowarzyszenia „Afryka Nowaka”,
Włodzimierz Zimnowłocki, dyrektor szkoły oraz Andrzej Dębowski,
prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino.

W tym roku gmina po raz kolejny zgłosiła swój projekt do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „ Rekreacyjno-turystyczne
centra wsi na terenie Gminy
Sianów”. Na efekty projektu nie
będzie trzeba długo czekać.
W ramach tego projektu powstaje kolejne 6 placów zabaw i 5
boisk wielofunkcyjnych na terenach wiejskich.
Zadanie inwestycyjne „Rekreacyjno-turystyczne centra wsi
na terenie Gminy Sianów – boiska wielofunkcyjne” obejmuje
wykonanie 5 boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę (z kostki
brukowej betonowej) o wymiarach 20x10 metrów. Boiska po-

wstaną w miejscowościach Wierciszewo, Kłos, Sieciemin, Grabówko, Skwierzynka. Wykonawcą została firma PHU
TRAWPOL – Izabela Gumieniczuk ze Szczecinka. Wartość realizacji zadania to 203 901,71 zł
brutto.
Zadanie inwestycyjne „ Rekreacyjno-turystyczne centra wsi na
terenie Gminy Sianów – place
zabaw” obejmuje wykonanie 6
placów zabaw z drewna w miejscowościach Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie, Mokre, Maszkowo, Skwierzynka, Ratajki.
Wykonawcą został Józef Kozłowski z Tychowa. Wartość zamówienia to 177 181,50 zł brutto.

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 drogowy 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
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 Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja,
ul. Słowackiego 5, 76-004 Sianów
– 94 31-85-348, 94 31-85-335 – całodobowy, kom. 501 419 410.
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.
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Grali dla Mirosława Wiącka
Po raz osiemnasty uczczono grą pamięć tragicznie zmarłego bramkarza kilku środkowopomorskich klubów
piłkarskich – Mirosława Wiącka.

Fot. Waldemar Kosowski

Piłkarską edukację Mirek rozpoczynał w zespole koszalińskiej
Gwardii. Następnie grał w Turze
Koszalin, Darłovii Darłowo i
Turze Victorii Sianów. Jego znakomite interwencje i parady
wprawiały w zachwyt sympatyków piłki nożnej.
2 kwietnia 1995 r., wracając z
derbowego meczu piłkarskiego
Kotwicy Kołobrzeg z Gwardią
Koszalin zginął w wypadku
drogowym. Już cztery miesiące
po tragicznym zdarzeniu, 5
sierpnia 1995 r., odbył się w Sianowie mecz poświęcony Mirosławowi Wiąckowi i Stanisła-

wowi Pochwale – rannemu w
wypadku. Wystąpiły: Tur Victoria i czołowy zespół III ligi
Makroregionu Wielkopolskiego
– KS Luboński. Podczas dwóch
kolejnych lat pamięci M. Wiącka
poświęcone były mecze Darłovii
z Turem Victorią, rozegrane odpowiednio w Darłowie i Sianowie.
Od 1998 roku, mecze pamięci, przerodziły się w turniej
piłkarski z udziałem klubów, w
których występował Mirosław
Wiącek. Od piątej do dwunastej
edycji występował w nim także
– z inicjatywy Witolda Gor-

gonia z Sianowa – zespół Boiskowych Kolegów M. Wiącka.
W turnieju, który został rozegrany 14 lipca w Sianowie, udział
wzięły III-ligowa Gwardia Koszalin oraz występujące w Koszalińskiej Klasie Okręgowej – Darłovia Darłowo i Victoria Sianów.
Grano systemem „każdy z każdym”, dwa razy po 30 minut.
Przed rozpoczęciem pierwszego pojedynku Norbert Dondera z Gwardii, Mariusz Sawa z
Darłovii i Wiktor Piątek z Victorii
zapalili symboliczny znicz za
jedną z bramek, której strzegł
przed laty patron tego turnieju.

Trzeci raz na olimpiadzie
27 lipca, przeglądem koni, zacznie swój trzeci start w Igrzyskach Olimpijskich
mieszkaniec Skibna, Paweł Spisak.
Najbardziej
utytułowany
polski WKKW-ista ostatnich lat,
ma za sobą starty w Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004 r.) i Pekinie, a właściwie w Hongkongu (2008 r.).
Start w Atenach zakończył na 54.
miejscu. W Hongkongu był już

19! Pytany w grudniu 2011,
kiedy to start w Londynie miał
niemal pewny, na co liczy w
trzecim już występie w Letnich
Igrzyskach Olimpijskich, Paweł
Spisak odpowiedział: – Nie
chciałbym, aby moja trzecia
olimpiada była tylko kolejnymi

Off-rodowcy się
integrowali
Sianowscy pasjonaci off-roadu
znowu zaskoczyli pomysłem. Po
ciężkich przeprawach i rajdach,
zaproponowali imprezę, której
celem był odpoczynek i integracja
środowiska.
Na lini startu stanęło prawie
40 aut terenowych i 10 quadów.Z
zaproszenia organizatorów skorzystały ekipy z Koszalina, Kołobrzegu, Słupska, Łodzi i oczywiście Sianowa.
Ciekawa trasa pokonywana

bez zbytniego ciśnienia na wygrywanie dostarczyła uczestnikom sporo frajdy.
Zapraszamy do obejrzenia ciekawej relacji z 7 lipca kiedy to
odbył Rajd Integracyjny Samochodów Terenowych i Quadów,
którego organizatorem był Klub
4x4 oraz ICE Serwis 4X4.
Film w mistrzowskim wykonaniu Marka Jackowskiego obejrzeć można na naszej stronie internetowej.

ukończonymi zawodami. Zrobię
wszystko, aby poprawić wynik
z igrzysk z Hongkongu – zapewnił.
Dzisiaj wiedząc o perypetiach
Pawła z kwalifikacją do Londynu – w opublikowanym w
marcu 2012 roku rankingu Mi-

W pierwszym spotkaniu
Gwardia pokonała Victorię 3:0
(2:0). W kolejnym meczu Victoria
zremisowała bezbramkowo z Darłovią. W ostatnim pojedynku
Gwardia wygrała z Darłovią 3:1
(1:1).
Rywalizację
wygrała
Gwardia, przed Darłovią i Victorią.
Puchar Prezesa Koszalińskiego
Związku Piłki Nożnej odebrał z
rąk Sandry Wiącek – 17-letniej
córki Mirka, Jarosław Burzak,
prezes Gwardii.
Wyróżnienia indywidualne
ufundowane przez Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie – z rąk

licznie obecnych przez cały turniej bliskich patrona imprezy –
odebrali: Dawid Kalinowski (Victoria) – najlepszy bramkarz, Mariusz Sawa (Darłovia) – najlepszy
piłkarz oraz Mateusz Nykiel
(Gwardia) – najlepszy strzelec! Po
turnieju były ciepłe kiełbaski, pieczywo oraz napoje przygotowane
staraniem Klubu Sportowego Victoria.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i
sprawnego przeprowadzenia tegorocznej imprezy.

ędzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) zajął pierwsze
niedające kwalifikacji miejsce –
musimy pamiętać, że kilkumiesięczne oczekiwanie na decyzję
FEI o olimpijskim starcie Pawła
miało niemały wpływ na jego
przygotowania.
Warto przypomnieć, że dwa
poprzednie olimpijskie starty
Paweł Spisak zaliczył na wierzchowcu Weriusz. Obecnie koniem numer jeden w jego stajni
jest Wag, którego forma w mi-

nionym sezonie była zdecydowanie najwyższa, a przede
wszystkim najrówniejsza ze
wszystkich jego koni. To koń,
który ma za sobą olimpijski start
przed czterema laty pod Arturem
Społowiczem z LKJ Moszna.
Nasz olimpijczyk będzie jedynym polskim specjalistą od
wszechstronnego konkursu konia
wierzchowego w Londynie.
Życzymy Pawłowi powodzenia!

RYSZARD WĄTROBA

RYSZARD WĄTROBA

Powstała Akademia Piłkarska
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Sianów zajmie się profesjonalnym szkoleniem dzieci i młodzieży z terenu gminy Sianów.
Idea powołania organizacji narodziła się podczas sianowskiego
Forum Sportowego, które odbyło
się 10 maja tego roku. Od tego
czasu członkowie stowarzyszenia
spotkali się już dwukrotnie z
przedstawicielami stowarzyszeń
piłkarskich zarejestrowanych na
terenie gminy i miasta Sianów.
Rozmawiano przede wszystkim
nad planowaniem, organizacją i
prowadzeniem szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu

gminy i miasta Sianów od nowego roku szkolnego 2012/2013.
Siedzibą stowarzyszenia będzie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie.
Członkowie stowarzyszenia
chcą zaplanować, zorganizować,
a następnie wdrożyć profesjonalny system szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży w
wieku od 5 do 15 lat z terenu
gminy i miasta Sianów.
Zajęcia rozpocząć się mają już

w drugiej połowie sierpnia.
Uczestnicy podzieleni będą na 5
grup szkoleniowych: grupę
przedszkolną, żaków (roczniki
2004-2005), orlików (roczniki
2002-2003), młodzików (roczniki
2000-2001) i trampkarzy (roczniki
1998-1999). Zajęcia będą prowadzone przez trenerów i instruktorów piłki nożnej z wykorzystaniem kompleksu boisk Orlik oraz
hal sportowych w Sianowie.
RYSZARD WĄTROBA

