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Decyzją radnych Park Miejski nosi imię Powstańców Warszawskich. Ale pamiętamy również
o bohaterach, którzy mieszają w naszej gminie! Aleksander Kaczorowski, uczestnik
Powstania Warszawskiego został Honorowym Obywatelem.
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uroczyste otwarcie
Przedszkola Gminnego
Skrzat w Sianowie.

4X
Dzień Otwarty w Żłobku
Miejskim Skrzat.
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Inscenizacja historyczna w parku była prawdziwymi wydarzeniami z 4 sierpnia 1944 roku. W Śródmieściu Południowym powstańcy przeprowadzają udany nocny atak na „Soldatenheim” w gimnazjum
im. Królowej Jadwigi.
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Fot. Waldemar Kosowski

18 X
Jubileusz 125-letniej
działalności Straży
Pożarnej na ziemiach
sianowskich.
W programie obchodów
m.in. uroczysta msza
święta o godz. 14
w kościele parafialnym
w Sianowie.

22 X
Mobilny Punkt
Informacyjny Funduszy
Europejskich w Urzędzie
Gminy i Miasta
w Sianowie (godz. 10-14).
Szczegóły na str. 6

Członkowie grup rekonstrukcyjnych nawiązali do historii batalionu „Miłosz”,
w którym walczył też Honorowy Obywatel Sianowa Aleksander Kaczorowski. Brał
udział w kilku akcjach tego ugrupowania.

Aleksander Kaczorowski
Pseudonim „Kaczorek”. Urodził się w Radomiu w 1927 roku. Członek oddziału Armii
Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego walczył na terenie Warszawy Śródmieście Południe. Po powstaniu trafił do niewoli niemieckiej, jako jeniec Stalagu
IV B Mühlberg. Odznaczony został Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1982),
Krzyżem Partyzanckim (1982), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1986),
Krzyżem Armii Krajowej (1995) oraz otrzymał tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2001).

– Kiedy wybuchło Powstanie byłem młody. Człowiek nie myślał wtedy, że może zginąć. Miałem w życiu dużo szczęścia
– powiedział Honorowy Obywatel Sianowa Aleksander Kaczorowski.
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Z RATUSZA
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We wrześniu zakończyły się prace remontowo-budowlane w zabytkowej świątyni w Karnieszewicach.
Znów mogą się w niej odbywać ceremonie kościelne.
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat),
94 318 68 18 (Biuro Obsługi
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawniĂsianow.pl

Szachulcowy kościół to ważny dla gminy zabytek. Jest częścią szlaku Kraina w
Kratkę, wpisuje się w Starosianowski Szlak Turystyczny. Zły stan konstrukcji
uniemożliwiał bezpieczne jego użytkowanie i zwiedzanie. To się zmieniło!
Fot. Waldemar Kosowski
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Środki pozyskane na remont kościoła:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 250 tys. zł.
• Urząd Gminy i Miasta Sianów – 120 tys. zł.
• Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 40 tys. zł.
• Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie – 20 tys. zł.
• Starostwo Powiatowe w Koszalinie – 10 tys. zł.
Łącznie pozyskano 440 tys. zł.
Wkład własny parafii wyniósł 196 378,74 zł.

-4$125")$ 4 &,(-($ ( -74
Piękna szkoła
w Szczeglinie
W czasie wakacji w budynku Szkoły
w Szczeglinie z funduszy Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie przeprowadzono remont korytarza szkolnego.
Prace kosztowały około 11 tys. złotych.
W miejsce zniszczonej wykładziny położono terakotę, zamocowano podwieszany sufit, odnowione zostały drzwi,
a ściany odświeżone. Korytarz szkolny
nabrał estetycznego wyglądu.
Stowarzyszenie „Refugium”, które prowadzi szkołę, również miało swój udział
w przygotowaniu obiektu do nowego
roku szkolnego. Pomalowana została
sala dydaktyczna klasy I, wyremontowano schody, zabezpieczając je płytami
ognioodpornymi, a dodatkowa poręcz
podniosła bezpieczeństwo młodszych
uczniów. Przy okazji przeprowadzanych
prac urządzona została pod schodami
nowa szatnia, a sąsiadujące z nią pomieszczenie – wyposażone.
Uczniowie, widząc jak zmienił się budynek szkoły, nowy rok szkolny powitali
z radością.
DOROTA RABSZTYN-DUDEK

Prace
przy wodociągach
5 września miał miejsce odbiór końcowy
inwestycji „Wymiana sieci wodociągowej

wraz z przyłączami w Skibnie”. W ramach wykonanych robót zrealizowano:
sieci wodociągowe o łącznej długości
1356 m wraz z armaturą i uzbrojeniem
hydrantowym oraz przyłącza wodociągowe (24 szt.) o łącznej długości 877 m
zakończone studniami wodomierzowymi.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł
ponad 286 tys. zł brutto. Wodociąg zrealizowano z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w kwocie 95 tys. zł. Jest
on częścią wieloletniego programu
„Koncepcja Modernizacji Zaopatrzenia
w Wodę i Gospodarki Ściekowej
w Gminie Sianów” – dokumentu corocznie aktualizowanego i przedstawianego do wiadomości Radnym Rady
Miejskiej w Sianowie. Program ten,
w rozłożeniu na lata, przewiduje modernizację systemu zaopatrzenia w wodę
miejscowości gminy Sianów oraz
sposób rozwiązania gospodarki ściekowej. W ramach tego programu aktualnie realizowane są:
❚ Inwestycja „Kanalizacja Zachód”,
obejmująca budowę podczyszczalni
ścieków w Sianowie wraz z kolektorem
ściekowym z Sianowa do oczyszczalni
ścieków w Jamnie i budową sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno tłocznej
w miejscowości Skwierzynka. Realizacja tego projektu umożliwi definitywnie rozwiązanie problemu prawidło-

wego oczyszczania ścieków ze skanalizowanych terenów gminy Sianów.
❚ Budowa wodociągu w Skwierzynce,
mającego zasilać w wodę miejscowości
Skwierzynka, Kędzierzyn i Gorzebądz.
❚ W trakcie realizacji jest postępowanie
przetargowe na wykonanie projektu
wraz z niezbędnymi pozwoleniami na
rozbudowę ujęcia wody w Sianowie
oraz wodociągu magistralnego z Sianowa zasilającego w wodę miejscowości Skibno, Skibienko, Suchą Koszalińską, Kleszcze, Osieki i Rzepkowo.

***
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1
Ochrona Zabytków.
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Nowe drogi
w Sianowie
Rozpoczęły się prace budowlane, prowadzone w związku z projektem „Budowa ulicy Podgórnej i Rzemieślniczej
do ul. Słonecznej w Sianowie w ramach połączenia układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową nr 3543Z”. Prace prowadzi firma
Domar Kazimierz Domaracki z Tatowa.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni jezdni, chodników,
zjazdów oraz miejsc postojowych
z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.
KATARZYNA MACIEJEWSKA

Prace przy budowie ulic Podgórnej i Rzemieślniczej potrwają do końca paździerFot. Archiwum
nika.
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Rozmowa z doktorem Janem Kuriatą, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, posłem na Sejm VI kadencji.
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– Jak dziś wygląda sytuacja polskiego
szkolnictwa wyższego?
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– Jak wspomina Pan pracę
samorządową?
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***
Jan Kuriata był przewodniczącym Rady
Miejskiej w Koszalinie i zastępcą prezydenta Koszalina.
Fot. Archiwum
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– Jakie widzi Pan możliwości rozwoju
naszego regionu w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej?
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– Jak według Pana rozwija się gmina
i miasto Sianów?
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środkom pozyskanym przez samorząd zagospodarowano
plac przy przychodni.
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Blisko 2 mln 710 tys. zł kosztował remont przedszkola
i budową żłobka w gminie Sianów.
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Na dachu budynku powstał... ogród! Dzieci będą mogły pielęgnować własne rośliny i spędzać czas w otoczeniu zieleni.
Fot. Waldemar Kosowski

Gotujesz? Pieczesz? Podziel się swoimi przepisami
i zostań współautorem książki kucharskiej! W Sianowie
rozpoczyna się niezwykle smaczna akcja!
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Przewiduje się, iż obiekt będzie dostępny 12 miesięcy w roku, w dni powszednie
Fot. Waldemar Kosowski
od poniedziałku do piątku.
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Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, ukoronowanie ich
całorocznego trudu. Prastara uroczystość jest głęboko zakorzeniona
w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi.

!

59/ 31-6
1E90-+
/+00' 1&$9?9 4+B
73:'D0+# 7 -7+'
3:90%' 3:9 79,A5-171 2+B-0',
21)1&:+' /1E0# $9?1 21&:+7+#@
7+'C%' 45713:10' 23:': /+'
4:-#C%;7 1-1.+%:09%* 41?'%57
+14A% ,' 7 21%*1&:+' 31:21%:B.+
5')131%:0' D7+B51 2.10;7
)1&:+0+'
1&23#7+10# :1
45#?# 631%:945# /4:# D7+B5# 1
E90-+ /+00' :145#?9 157#35' 23:':
$63/+453:# )/+09 + /+#45# +#0;7
#%+',# '3.+%-+')1 + 23:'71&0+
%:A%A #&9 +',4-+', 1#00B :'3
7+C4-A -5;3:9 53#&9%9,0+' 21&:+'
.+.+ 4+B %*.'$'/ : 41?594#/+ 13#:
: 23:9$9?9/+ /+'4:-#C%#/+
1&%:#4 1$%*1&;7 :145#?9
73B%:10' .+459 )3#56.#%9,0' &.# 7?#
D%+%+'.+ 0#,$#3&:+', :#&$#09%* :#
)3;& 7+',4-+%* /+',4%' < 710#
+ 5#0+4?#7
159.
/+',4%'
< #?)13:#5# + 94:#3& 5#0-+'7+%:
/+',4%' < #065# + #0 !1,%+'
%*174%9
"# 0#,$#3&:+', :#&$#0' 214'4,'
793;E0+'0+# 1&'$3#.+ -1.',01 '
.'0# + 5'(#0 3'.+C4%9 1#00# 1
&?174-# /+.+# E$+- 34:6.# 1
&?174-# + 7# 0#5 #)31&B &.#
0#,2+B-0+',4:', 74+ 7 31-6
153:9/#?# -7+'3:90-#
*101317#0+ :145#.+ 5'E 31.0+%9
: /+',4%171D%+ .'4:%:' < #:+
/+'3: 6.+)174-+ 6%*# 14:#
.+C4-# <
:'4?#7 :%:'2#C4-+
-7+'3:90-# < 1/#4: #7'.'%
+'%+'/+0 < !+'4?#7 9)#0 7+B
%+01 < !1,%+'%* #7.14 +'.-171
< #&'64: 1?#%:'3#$;7-1
< 0&3:', +4'- B&:+'3:90 < #
:+/+'3: +'.)6, +'3#-171 < 5#0+
4?#7 #7+0 7+B%+01 < 0&3:',
:'40174-+ !4:945-+/ .#63'#51/
4'3&'%:0+' )3#56.6,'/9
1&%:#4 5')131%:09%* &1E90'0# 4%'0+' 2.'0'317', 7945A2+?9 .1
-#.0' :'421?9 634:5909 : +#017#
7+#5 #231%+ : !+'3%+4:'7# + "?159
6-#5 : !B)13:'7# 14:#.+C
4-+')1 +'.+D/9 3;70+'E 23:9,'/

01D@ 1$',3:'@ 42'-5#-. 5'#53#.09
7 79-10#0+6 +#0174-+', -#
&'/++ '0+13# 7 3#/#%* 1&$97#
,A%9%* 4+B 7#34:5#5;7 5'#53#.09%*
2317#&:109%* 23:': #064:# +'
53:9-174-+')1
! -7+'3:90%' 23:9?A%:9.+D/9
4+B 5'E &1 1);.0121.4-+', #-%,+ #
31&17')1 :95#0+# :#+0+%,17#0',
23:': 23':9&'05# 310+4?#7# 1
/13174-+')1 1&45#7179/ %'.'/
23:'&4+B7:+B%+# ,'45 2126.#39:#%,#
%:95'.0+%57# :73;%'0+' 67#)+ 0#
$1)#%571 21.4-+', .+5'3#5639 21
53:'$B &$#?1D%+ 1 21.4:%:9:0B 13#:
7:/1%0+'0+' 21%:6%+# 742;.0',
51E4#/1D%+ ! 6$+')?9/ 31-6
7 210#&
/+',4%171D%+#%*
7 %#?', 1.4%' 1&$9?1 4+B 742;.0'
%:95#0+' &:+'? .'-4#0&3# 3'&39
1%:97+D%+' )/+0# +#0;7 7:+B?#
7 #-%,+ 6&:+#? 9/ 3#:'/ %:95#
.+D/9 (3#)/'059 > 39.1)++= '0
39-# +'0-+'7+%:#
1.',0A #53#-%,A 5')131%:0', +/
23':9 $9? 7945B2 '#536 #3+'5'
6:#
1 :#$#79 23:9)397#?
74:945-+/ /+'4:-#C%1/ :'42;?
#8+/ : 3A)6 # 5# 537#?# 0+'
/#.E' &1 $+#?')1 3#0#
'4:%:' 0+' :&AE9.+D/9 :#21
/0+'@ 1 742#0+#?9%* 1E90-#%*
/+009%* # ,6E 53:'$# $9?1 4:9
-17#@ 4+B 0# 1E90-+ 17+#517'
-5;3' 7 59/ 31-6 :13)#0+:17#0'
:145#?9 7 14:#.+0+'
14-10#?#
21)1&# .+%:0' -10-6349 + #53#-%,'
23:9%+A)0B?9 3'-13&17A .+%:$B
14;$
3#&9%9,0+' ,6E 3'23':'05#0%+
/+09 +#0;7 /1%01 :##-%'051
7#.+ 471,A 1$'%01D@
&:0#-B
101317A
+0+453#
1.0+%57#
+ 1:71,6 !4+ >"#4?6E109 &.# 1.
0+%57#= 153:9/#?# !#0&# #%:9C
4-# : 7+B%+0# + '3:9 !1,%+'
%*174-+ :' :%:').+0# 17')1 1
$+'5A -5970A 17+#56 14:#.+C
4-+')1 : )/+09 +#0;7 :145#?# 2#0+
#3$#3# 9%:'- < 7+%'23':'4 51
7#3:94:'0+# +#0174-# -#&'/+#
'0+13# #0)#E6,A%# 4+B 0# 3:'%: #0+

/#%,+ 421?'%:0', 14;$ 7 7+'-6 '/'
395#.09/ # 5#-E' 7 &:+#?#.01D@
1)31&;7 &:+#?-179%*
1.',0'
793;E0+#0+# 53#(+?9 &1 41?'%57#
!B)13:'71 14:#.+C4-+' -5;3'
79)3#?1 7 -10-634+' > 1:71,17'
+ 23:9,#:0' D31&17+4-6 41?'%571=
7 -#5')13++ 31/1%,# 7#.13;7
23:931&0+%:9%* + 1%*310# &:+'
&:+%57# -6.56317')1 ! -10-634+'
-6.+0#309/ 20 >"#%*1&0+121
/134-+ 42'%,#? : :+#3'0 :$;E + 231
&6-5;7 :$1E179%*= 7 -#5')13++
+'31)+ :79%+BE9?# .E$+'5# +.+
%:#- : ?146 2317#&:A%# > 1D%+
0+'% 21& ?14'/= :0#09 : &14-1
0#?9%* 2153#7 + 23:'/+?',
#5/14('39 39)+0#.09 4/#- 2+'
31);7 &14-10#.' %+#451 :#%*79
%+?1 -5;3:9 0+' /+'.+ 7A52.+71D%+
%1 &1 23:9:0#0+# 2+'374:', 0#
)31&9
1&%:#4 1E90'- 17+#5179%*
&14-10#.' 23':'0517#?9 4+B 5#-E'
0#4:' :'421?9 .6&17' 634:5909
: +#017# 13#: 7+#5 #231%+
: !+'3%+4:'7# 23:'-#:6,A% &#39
21&%:#4 /4:9 D7+B5', 13#: #5970+' 6%:'450+%:A% 7 -13171&:+'
&1E90-179/

Podziękowania
Jako sołtys wsi Skwierzynka składam serdeczne podziękowania za pomoc przy
organizacji dożynek. Dziękuję burmistrzowi Maciejowi Berlickiemu oraz jego zastępcy Marcinowi Posmykowi, proboszczowi Ryszardowi Łopaciukowi, dyrektor
Aleksandrze Kowalczyk i pracownikom Centrum Kultury oraz Biblioteki
Publicznej w Sianowie, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Szczególne podziękowania składam Komitetowi Społecznemu wsi Skwierzynka oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy zorganizowaniu poczęstunku i zaangażowaniu w organizację dożynek.
SOŁTYS WSI SKWIERZYNKA HALINA GNACIŃSKA
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30 sierpnia na boisku w Osiekach po raz piąty odbył się Festyn Strażacko-Lotniczy. Z roku na rok impreza ta zdobywa coraz
większą popularność nie tylko w gminie, ale i w regionie.
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Uczestnicy „Wakacyjnej Szkoły Pod Żaglami” uczyli się niełatwej sztuki żeglarstwa na jeziorze Jamno.

***

Co roku strażacy z OSP w Osiekach przygotowują atrakcje – wodne i nie tylko
– dla mieszkańców gminy i regionu.
Fot. Archiwum

Jak czuje się pilot w lotniczym
kasku? Chętnych na sprawdzenie
tego nie brakowało.

Chętni mogli podziwiać m.in. sprzęt strażacki i wojskowy.

Fot. Archiwum

Organizatorem festynu była Ochotnicza Straż Pożarna w Osiekach,
która do współpracy zaprosiła
wszystkie jednostki OSP z terenu
naszej gminy (Sianów, Iwęcino,
Sieciemin oraz Sierakowo Słowieńskie), 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Lotniska Wojskowego
w Świdwinie, Świdwińskie Stowarzyszenie Lotnicwa Rekreacyjnego,
Grupę Odtwórstwa Historycznego
Belhird, Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwo Karnieszewice i Straż
Miejską z Sianowa. Pierwszy raz
uczestnikiem festynu był 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

20 września mieszkańcy Sianowa mogli cieszyć oczy widokiem pięknych zabytkowych aut, które w ramach Rajdu Pomerania Classic zagościły
w naszym mieście.

Takie motoryzacyjne cacka na naszych drogach spotyka się
wyjątkowo rzadko.

Największą furorę wśród kibiców robił amerykański krążownik
szos marki dodge Charger.

Do regionu koszalińskiego przyjechało kilkadziesiąt zabytkowych
pojazdów z całej Polski. Najmłodszy miał 25 lat, najstarszy 91.
Fot. Aleksandra Dębowska
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Od kilku lat Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sianowie organizuje
w ramach Gminnego
Programu Działań
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
kilkudniowe wycieczki
dla osób
niepełnosprawnych.
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Uczestnikom wycieczki towarzyszyły niezapomniane widoki i przeżycia, które – jak zapewnili – pozostaną na długie lata w ich pamięci.
Fot. Halina Iwanisik
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Integracyjne Warsztaty
Artystyczne Łazy 2014.
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Takie cuda z wikliny wyplatają podopieczni sianowskiego ŚDS.
Fot. Jolanta Trzeciak
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Zapytaj o dotacje
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
zaprasza na bezpłatne konsultacje
w zakresie możliwości uzyskania
wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów
Informacyjnych (MPI).
Konsultacje odbędą się w 22 października w godzinach 10-14 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii
Polskiej 30.
Szczegółowe informacje na temat MPI
można uzyskać w Lokalnym Punkcie
Informacyjnym Funduszy Europejskich

w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,
Koszalin tel. 94 31 77 407.
Osoby chętne do wziecia udziału
w konsultacjach prosimy o e-mail:
lpi-koszalin@wzp.pl
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Zapraszamy na konkurs
W sianowskiej galerii Zorza można obejrzeć wystawę prac pokonkursowych
uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu XI Międzyszkolnego Konkursu Fotografii Dziecięcej. Konkurs prowadzony jest przez Szkołę Podstawowa
nr 7 w Koszalinie. W tym roku także odbędzie się konkurs fotograficzny. Składanie prac
do 5 grudnia 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać u Małgorzaty Theis lub Bogusławy Kaczkan.
Serdecznie zapraszamy do naszej Galerii Zorza oraz do udziału w konkursie. Może
za rok Twoja praca będzie prezentowana w sianowskiej galerii.

Minął pierwszy kwartał zainaugurowanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę
Publiczną Gminy i Miasta w Sianowie akcji pt. „Wędrująca książka”.
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16 września w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się spotkanie autorskie
z Barbarą Kosmowską, autorką wielu przebojów
literackich.

W skrócie
Dotacja dla bibliotekarzy
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów zdobyły grant
w kwocie 5 tys. zł na zorganizowanie
wizyty studyjnej dla bibliotekarzy pt.
„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź,
zobacz działaj”. Do konkursu przystąpiły
biblioteki z całej Polski, Rada programowa
programu granatowego pozytywnie oceniła 25 wniosków, w tym i sianowski.
Program grantowy „Wizyta za jeden
uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest
organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą

w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały
udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których
pracownik uczestniczy w sieci LABIB.
MONIKA OLSZAK

Ekran i witacze
Gminna Organizacja Turystyczna
w Sianowie obecnie realizuje projekt pod nazwą „Promocja obszaru
LSROR w Gminie i Mieście Sianów”
z programu PO RYBY w ramach
Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Środki finansowe pochodzą z naboru ogłoszonego
przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką, której GOT w Sianowie jest
członkiem.

Celem operacji jest promocja obszaru
LSROR poprzez zamontowanie ekranu
reklamowego w mieście Sianów oraz
sześciu witaczy na terenie Gminy
i Miasta Sianów. Witacze staną przed
miejscowościami: Karnieszewice, Mokre,
Gorzebądz, Maszkowo, Bielkowo, Kłos.
Realizacja projektu przyczyni się do
jeszcze lepszej promocji Gminy Sianów
w regionie, a ekran ledowy umieszczony
w okolicach dwóch dużych sklepów
w Sianowie ułatwi komunikację z naszymi mieszkańcami. Będziemy mogli
w sposób prosty, prawie bez kosztowny,
informować o imprezach i różnych wydarzeniach.
Projekt powinien zakończyć się w październiku.

Zapraszamy do biblioteki, gdzie książki autorki czekają!
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Fot. Monika Olszak
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Kącik bibliofila
Hanna Cygler „Grecka mozaika”
Powieść, jak sugeruje tytuł, jest układanką z losów głównego bohatera Jannisa Kassalisa. To syn greckich uchodźców, którzy osiedlili się w Bieszczadach po wojnie domowej w Grecji. W książce przeplatają się losy z jego
przeszłości na tle wydarzeń lat powojennych, zmieniających sytuację w Polsce i Grecji, a które to miały ogromny
wpływ na życie Jannisa. Za sprawą poznanej młodej Polki
Niny wracają wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych...
Jannis jest właścicielem wielkiego przedsiębiorstwa, biznesmenem, przekazującym władzę młodszemu pokoleniu.
Nina natomiast jest pokojówką w jednym z hoteli na Korfu,
gdzie przyjechała nie tylko w związku z kryzysem gospodarczym, ale również, dlatego iż podejrzewa, że na wyspie mieszka jej ojciec.
Przeplatające się losy bohaterów tworzą niesamowitą wartkość akcji w powieści, a zaskakujące zakończenie przyprawia czytelnika w niesamowite zdumienie.
KRYSTYNA JURGO

b

Trzecia lokata i sukces zespołu Sianowskiej
Akademii Sportu na Polskie LNG Cup 2014.
Nasi młodzi piłkarze dają nam mnóstwo powodów
do dumy!
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Zespół Victoria Oldboy Sianów zaczął grać w tym roku. Jeśli chcesz dołączyć do
pasjonatów piłki nożnej, zgłoś się!
Fot. Waldemar Kosowski

Podopieczni Wojciecha Drejskiego grali w składzie: Wiktor Wabia – Cezary Pająk, Patryk Palkowski, Adrian Przyborek, Jakub Szpak,
Mateusz Wabia i Maciej Zochniak.
ot. Ryszard Wątroba
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Po czterech kolejkach
II ligi oldboy sianowski
zespół Victorii zajmuje
3 miejsce, strzelając
w każdym meczu blisko
sześć bramek. Tak
efektownego rozpoczęcia
nikt się nie spodziewał.

5&7/43&8=: 5.B0&670.(- ';B; <&
:4)3.0=: #.(846.. .&3=: 2.*7<
0&F(=: ,2.3; .&3=: 3&9,96&(/&
64<,6;:*0 56<;7<B& 3& )<.*F
7.*653.& 0.*); 84 54 *+*084:3;2
2*(<9 7.&34:.&3.* 4,6&1. <*75=B *
:&1& *:&170.*,4 *:&1
$ 04
1*/3;2 75480&3.9 )69H;3& )4<3&B&
5.*6:7<*/ 546&H0. < <*754B*2 < !;
(-4:& : 78479309
41*/3* ):&
2*(<* 84 0&343&)& '6&2*0 . ):.*
:;,6&3* < 404B*2 8&6& D'64:&
46&< 38*62&6(-* *,D !6<*

'.&8=:
4 (<8*6*(- 2*(<&(- 3&/1*57<;2
786<*1(&2. <*754B9 7D 6<;7<84+
.E8*0
'6&2*0
.486 .*6<*0
'6&2*0 !42&7< !*72*6 4'*68
4:&1(<;0
&(.*/ *:&3)4:70.
$&1)*2&6 9<.4 54 '6&20.
6,&3.<&846<; <&56&7<&/D 474';
<&.38*6*74:&3* ,6D : <*7541* #.(
846.. 1)'4; .&3=: %,B47<*3.&
56<;/29/D !42&7< !*72*6 8*1
46&< &(.*/ *:&3)4:70.

4:4B&3; : 8;2 6409 <*75=B
#.(846.. 1)'4; .&3=: 8:46<; >
/&0 )4 8*/ 546; > ,695& ):9)<.*789

RYSZARD WĄTROBA

Na ryby
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Klasyfikacja
końcowa:
Spinningowi Mistrzowie Okręgu
PZW Koszalin:
I miejsce Grzegorz Boguś – koło
Sianów
II miejsce Krzysztof Powałka –
koło Sianów
III miejsce Marcin Tyburski – koło
Miejskie Kołobrzeg
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce Koło Miejskie Kołobrzeg
II miejsce Trotka Sianów (Grzegorz Boguś, Waldemar Bartosiewicz)
III miejsce Szuwarek Bobolice

KRZYSZTOF POWAŁKA

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody, które wręczyli Prezes Okręgu PZW Koszalin Marek Lewandowski oraz wicemarszałek
Fot. Krzysztof Powałka
województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

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:
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 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).
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Opis tego czego dokonaliśmy oraz pamiątki mieszkańców gminy umieściliśmy
w kapsule czasu, która zostanie otwarta w 2113 r.!

DNI
ZIEMI
SIANOWSKIEJ
Od 25. edycji Dni Ziemi Sianowskiej została
całkowicie zmieniona konwencja imprezy, podczas której występują gwiazdy polskiej estrady.
Na sianowskim stadionie gościliśmy takie zespoły
jak: Afromental, Kasia Wilk, Mezo, Big Cyc,
Sylwia Grzeszczak, Liber, Natalia Szroeder,
Raggafaya. To także spotkania z kabaretami:
KSM, Smile, Nowaki, Ciach, Kabaret Chatelet.
To także barwne zmagania sołectw w Bitwie
o Zapałkę. Uzupełnieniem są pokazy laserowe,
pokazy sztucznych ogni. To duża impreza już
nie tylko lokalna, ale regionalna na którą każdego
dnia przychodzi około 5000 widzów. Nadająca
prestiż naszej gminie jako dobra marka eventowa.
59 tys. zł dotacji w ciągu trzech lat.

Przez okres
ostatnich kilku lat
w Sianowie
zrealizowano
mnóstwo projektów
o charakterze
nieinwestycyjnym.
Przedstawiamy
w pigułce wybrane
przedsięwzięcia,
które cieszyły się
i nadal cieszą
dużym
zainteresowaniem
wśród
mieszkańców
gminy i miasta
Sianów.
W danym okresie
zrealizowano
blisko 60 takich
przedsięwzięć na
łączną kwotę
blisko 5,6 mln,
z czego aż 5,2 mln
zł pochodziło
z dotacji
pozyskanych przez
urząd, jednostki
podległe
i organizacje
pozarządowe
współpracujące
z lokalnym
samorządem.

W gminie i mieście Sianów jest ogromny potencjał
wśród mieszkańców. Są wspaniali znawcy kultury,
pasjonaci fotografii, filmu, teatru. Są i tacy, którzy
świetnie czują się w marketingu czy promocji. Większość z nich jest członkami Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie, która w tym roku obchodzi
swoje dziesięciolecie. Przez ostatnie cztery lata GOT
w Sianowie we współpracy z samorządem pracował
najintensywniej. Wprowadził wiele zmian z kalendarzu imprez kulturalnych – jak czas pokazał na
lepsze. Przykładem są Dni Ziemi Sianowskiej które
od 25. edycji zmieniły całkowicie swoją konwencję.
To już nie tylko impreza lokalna, ale przede
Aleksandra
wszystkim regionalna. Nadająca prestiż naszej
Kowalczyk
gminie jako dobra marka eventowa. Sfera Kultury w
Parku Miejskim w Sianowie ze wspaniałymi artystami. Odkrywająca każdego roku coraz
lepsze teatry uliczne z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Festiwal Filmów Wiejskich – jego pierwsza edycja otworzyła nam wiele drzwi a przede wszystkim mówiono o nas
w ogólnopolskim radiu, telewizji, internecie, prasie.
To wszystko jest możliwe dzięki pozytywnie zakręconym pasjonatom. Często angażują się
ponad wszystko, nie zważając na czas i swoje obowiązki. Bardzo im za to dziękuję.

27. Dni Ziemi Sianowskiej – Sylwia Grzeszczak w Sianowie.

FOLK FILM
FESTIWAL
26. DNI ZIEMI SIANOWSKIEJ – Big Cyc w Sianowie.

Pierwsza edycja festiwalu,
która miała miejsce w tym
roku przyniosła ogromny
sukces dla Gminy Sianów.
Podczas festiwalu odbyło się
spotkanie z Sylwestrem
Chęcińskim i Sylwestrem
Maciejewskim. To także spotkanie z teatrami ulicznymi,

zespołami ludowymi oraz koncerty. Ważnym punktem festiwalu była konkursów krótkich
filmów o wsi KOKOFY, w
którym udział wzięli artyści z
całej Polski i nie tylko. W kinie
Zorza przez cztery dni dostępne były bezpłatnie seanse
filmowe o tematyce wiejskich a
w Centrum Kultury dla najmłodszy pokazy bajek. Festiwal
Filmów Wiejskich – jego
pierwsza edycja otworzyła nam
wiele drzwi a przede wszystkim
mówiono o nas w ogólnopolskim radiu, telewizji, internecie,
prasie. 56,8 tys. dotacji.

Jarmark bożonarodzeniowy
Po raz pierwszy w roku 2013 udało się pozyskać fundusze na organizację pierwszego Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Sianowie, który odbył się przy kinie Zorza w Sianowie. Podczas jarmarku
można było nabyć swojskie jadło, ozdoby bożonarodzeniowe, spróbować swoich sił w malowaniu
bombek. Odbyły się także występy sianowskich artystów, dzieci i młodzieży pracujących w Centrum Kultury. 5 tys. zł w ubiegłym roku.

Tomasz Tesmer

Inwestowanie w kapitał ludzki jest równie ważne jak
działania inwestycyjne, Dzięki projektom zarówno
my jako wnioskodawcy, ale również beneficjenci
zdobywamy nowe umiejętności, które często wykorzystujemy w codziennym życiu. Ścisła współpraca
organizacjami pozarządowymi przynosi obustronne
korzyści. Rozwiązujemy miejscowe problemy, które
często są niedostrzegane zza urzędniczego biurka,a
jakże istotne dla mieszkańców. Szczególnie ważne
są projekty inwestujące w młodzież, dzięki czemu
budujemy społeczeństwo obywatelskie, charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji co w perspektywie kilkunastu najbliższych lat
dobrze rokuje dla naszej małej ojczyzny.

Cool schools
Projekt edukacyjny który na przełomie 3 lat prowadzony był na przemian w szkołach podstawowych w Suchej Koszalińskiej, Iwiecinie, nr 1 w Sianowie oraz w świetlicy wiejskiej w
Skibnie. Jego założeniem było podniesienie umiejętności wśród młodzieży posługiwaniem się
językiem obcym w codziennym życiu. Jego innowacyjne podejście polegające na połączeniu
zajęć językowych z warsztatami teatralnymi i logopedycznymi miało olbrzymi wpływ na wyniki w nauce dzieci uczestniczących w projekcie, a także było okazją do spotkania się z żywą
kulturą poprzez liczne wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Wartość
zadania realizowanego w latach 2011-2013 to 87 000 zł, dofinansowanie 77 000 zł.

Sfera kultury
Sfera Kultury w Parku Miejskim w Sianowie ze wspaniałymi artystami. Odkrywająca każdego roku
co raz lepsze teatry uliczne z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Projekt pozwala wykorzystać wspaniałą infrastrukturę Parku Miejskiego im. Powstańców Warszawskich. Artyści są zauroczeni miejscem, przebywania tak blisko widzów, którzy zasiadają przy kawiarnianych stolikach.
To także pokazy twórczości lokalnych artystów, rzemieślników. 39,5 tys. zł w ciągu dwóch lat.

Sianowski Inkubator Ekonomii
Społecznej
Przedsięwzięcie zakładające wzmocnienie potencjału 10 organizacji pozarządowych posiadających swoją
siedzibę na terenie gminy Sianów poprzez uruchomienie lokalnego centrum organizacji pozarządowych zapewniającego
infrastrukturalne
wsparcie organizacjom o niskim
stopniu rozwoju oraz wszechstronną
pomoc przy tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów trzeciego sektora.
W ramach realizacji zadania uruchomiono wspólny sekretariat dla organizacji objętych wsparciem, przygotowano także katalog
kompleksowych usług obejmujących usługi: księgowe, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz prawne. Ponadto doposażono organizacje w narzędzie do prowadzenia samodzielnej animacji na poziomie lokalnym, czego efektem są coraz liczniejsze granty zdobywane
przez beneficjentów w konkursach ogólnopolskich. Od początku funkcjonowania Ośrodka
na rozwój organizacji pozarządowych przeznaczono 732 899 zł, dofinansowanie 713 049 zł.

Aqua edukacja
Przedsięwzięcie realizowane od 2013 r. zakładające
promocję powszechnej nauki pływania wśród dzieci z
klas drugich szkół podstawowych. Zarówno w roku 2013
jak i bieżącym projektem objętych zostało po 150 osób
– uczniów sianowskich szkół. W ramach zaplanowanych zajęć dzieci raz w tygodniu jeżdżą na
basen do Darłówka ucząc się pływać pod okiem zatrudnionej kadry pedagogicznej. Dzieci zapewnione mają wyżywienie, ubezpieczenie, bezpłatny wstęp na basen, transport, instruktora i
opiekę. Koszt zadania to 214 000 zł, dofinansowanie 196 000 zł.

Krajoznawcza lokomotywa
Przedsięwzięcie zakładające promocję krajoznawstwa i walorów turystycznych poprzez organizację
każdego roku aktywnego letniego wypoczynku dla 300 dzieci i młodzieży z Gminy Sianów, w wieku
10-17 lat. Zadanie zakładało organizację 4 turnusów, urozmaicanych zajęć w okresie wakacyjnym. Projekt obejmował system rotacyjny polegający na uczestnictwie każdego dziecka w zajęciach organizowanych w różnych miejscach, w wymiarze 8 godzin dziennie. Dzięki nawiązanej
współpracy samorządu z sołtysami, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Sianów młodzież miała okazję wziąć udział w zajęciach
promujących turystykę aktywną oraz krajoznawstwo, obejmujących spływy kajakowe, rajdy rowerowe, naukę jazdy
konno, pieczenie chleba. Ponadto dzieci uczestniczyły w
zajęciach organizowanych przez wioski tematyczne oraz
w wycieczkach do Słowińskiego Parku Narodowego.
Wartość zadania realizowanego w latach 20112012 to 165 500 zł, dofinansowanie 150 000 zł.

Akademia Seniora
Zadanie zakładające ożywienie życia społecznego 63 osób w wieku 60+ realizowane od 2012 r.
poprzez organizację zajęć edukacyjnych obejmujących język angielski, warsztaty kulinarne, teatralne, komputerowe, ziołolecznictwa, plastyczne, sutaszu i filcowania oraz rekreacyjno – zdrowotne. Beneficjenci projektu zapewniony mają także udział w wycieczkach i spotkaniach organizacyjnych, a także specjalistycznych wykładach organizowanych średnio raz na kwartał. Praga,
Szklarska Poręba, Biały Dunajec, Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz,
Hel to tylko niektóre miejsca, które zwiedzili seniorzy dzięki pieniądzom pozyskanych z rządowego
programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Efektem prowadzonej od ponad 2 lat animacji
jest nowa organizacja pn. Sianowska Akademia Seniora, która aktywnie pozyskuje środki na statutową działalność. Wartość zadania 257 460 zł, dofinansowanie 241 850 zł.

Kapitał na przyszłość
Projekty:

Internet oknem na świat mieszkańców Gminy
i Miasta Sianów / Internet szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców Gminy i Miasta Sianów

Przedsięwzięcia zakładające zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Sianów.
Zadanie realizowane w 2 etapach w
efekcie ma doprowadzić do wyposażenia
114 gospodarstw domowych w zestawy
komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz drukarkami. Przez okres
trwania projektu, każdy z beneficjentów
ma także zapewniony dostęp do sieci Internet opłacony ze środków pozyskanych
przez Gminę. W ramach realizowanego
zadania doposażono także instytucje publiczne w 19 zestawów komputerowych ogólnodostępnych dla mieszkańców. Szacowana wartość zadania 1 588 000, dofinansowanie 1 588 000 zł.

Projekt, którego założeniem jest podniesienie umiejętności kwalifikacji dzieci z 4 sianowskich szkół
realizowany jest od 2012 r. i zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów tj. matematyka, język angielski, przyroda, język polski oraz informatyka. W ramach realizowanego przedsięwzięcie, którego zakończenie zaplanowano na lipiec 2015 r. szkoły w Suchej Koszalińskiej,
Dąbrowie, Iwięcinie oraz nr 1 w Sianowie otrzymały niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć tj. komputery, tablice interaktywne, dyktafony, projektory oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi młodzież. Dla beneficjentów programu zaplanowano także
cykliczne wycieczki przyrodnicze, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Zielone
Szkoły w okresie wakacyjnym, z których skorzystało 160 dzieci. Elementem dodatkowym jest doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, które ma doprowadzić do utworzenia programów rozwoju
poszczególnych uczniów. Wartość zadania 865 750 zł, dofinansowanie 820 750 zł.

