Jesteśmy gminą
przyjazną
rowerzystom!
3 września obradowało jury Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom”. Z grona gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gmina i miasto Sianów została uhonorowana certyfikatem „Gminy przyjaznej rowerzystom”.
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V edycja
„Biec by pomóc”
– zawody OSP. Sianów,
Stadion Miejski
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Kino Zorza godz.18:30
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I „Bieg Czterolistnej
Koniczynki”
na trasie Sianowskiej 5

24 X
Dzień Seniora
– hala sportowo-widowiskowa przy Szkole
Podstawowej nr 2
w Sianowie
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skład jury konkursu co roku
wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Polskiej Organizacji Turystycznej, Związku
Powiatów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – organizatora konkursu. Konkurs ma na celu
zebranie i spopularyzowanie informacji
o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów
i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Tworzą rowerową infrastrukturę, pokazują się poprzez organizacje rowerowych imprez i akcji oraz stają się
coraz bardziej przyjazne dla rowerowych
podróżników.
Sianowski samorząd od lat pracuje nad
rozbudową infrastruktury ścieżek i szlaków
rowerowych na terenie gminy oraz nad rozwojem kolarstwa i turystyki rowerowej. W

najbliższych latach planowane są dalsze inwestycje, których efektem ma być stworzenie
sieci ścieżek rowerowych połączonych
z sąsiednimi samorządami oraz tras „spinających” poszczególne miejscowości.
Gmina podejmuje szereg działań promocyjnych, zachęcających do uprawiania turystyki rowerowej począwszy od wydawnictw
(map, przewodników, folderów), organizacji

imprez rowerowych o zasięgu lokalnym i regionalnym, czy informowania mieszkańców
o wydarzeniach rowerowych za pomocą nowoczesnych środków przekazu (strona internetowa, portal społecznościowy, telebim,
system SMS).
Podsumowanie Konkursu i wręczenie certyfikatu odbyło się 25 września podczas
Targów Bike-Expo w Kielcach.

Na dwóch kółkach
8 tras rowerowych wychodzących z Sianowa swój początek ma przy ulicy Mickiewicza. Duży plac,
jaki znajduje się na tej ulicy, pozwala osobom przyjezdnym bezpiecznie pozostawić samochód lub
zorganizować punkt zbiórki dla większej grupy. Bliskie położenie tego miejsca od centrum miasta,
przystanku autobusowego, apteki oraz przychodni to kolejne atuty, punktu wyznaczającego miejsce
startu. Uliczkami Sianowa, począwszy od startu trasy wychodzącej ku okalającym Sianów lasom. Tam
biegną do najciekawszych miejsc naszej gminy. Trasy opracowane są z myślą całodziennych wypraw. Długość odcinków do pokonania to odległości od 22 do 48 km o różnej skali trudności.

Bielkowo gospodarzem dorocznego
święta plonów
Barwny korowód, na czele którego szli
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
członkowie zespołów śpiewaczych Kwiat
Paproci, Złoty Dukat oraz Bursztyny rozpoczął obchody tegorocznego święta plonów.
Goście podziwiali wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne sołectwa. Maciej
Berlicki , burmistrz gminy i miasta Sianów,
wyróżnił aktywnych rolników: Stefana Manarczyka, Jana Buraka, Antoniego Sowijaka,
Krzysztofa Kostrzewę, Ryszarda Sochę,
Rafała Kliewera, Huberta Smukałę, Karolinę
Potocką, Piotra Nesteruk, Tomasza Sznajderowskiego i Andrzeja Lichmańskiego. Zostały również przyznane wyróżnienia za najbardziej zadbaną posesję oraz najbardziej
zadbaną zagrodę rolną. Gratulacje za tytuł
najpiękniejszej wsi w gminie Sianów otrzymało tym razem sołectwo Bielkowo.
Za rok dożynki gminne odbędą się Ratajkach.
Jak bawiliśmy się w tym roku – przypominamy
na stronie 4.
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Chuligani dewastują to,
co jest nasze
Dlatego nie bądźmy obojętni na skandaliczne zachowania. A wandale niech mają się na baczności – mundurowi zapowiadają wzmożone kontrole!

W

M

ieszkańcy Sianowa
od 1978 roku borykają się
z niezbyt przyjemnym
zakładem funkcjonującym przy
Jeziorze Topiele. To składowisko
odpadów (wielu jednak dalej
uznaje, nie bez racji, że to ciągle
zwykłe wysypisko śmieci)
zarządzane przez koszalińską
firmę PGK.
Decyzja ta wiele lat temu zapadła
bez wiedzy mieszkańców, pewnie
również bez ich zgody. Została
ona potwierdzona na początku lat
90., gdy sianowskie władze oddały
te nieruchomości w użytkowanie
wieczyste miastu Koszalin z założeniem, że zarządzać terenem
będzie PGK.
Od kilku lat miałem nadzieję, że
uciążliwy smród będzie systematycznie się zmniejszał. Temu miały
służyć inwestycje na tym terenie,
temu też zapewnienia prezesa
PGK. Niestety, pomimo wielu
próśb, pism, rozmów, a z drugiej
strony obietnic – tylko czasami jest
lepiej. Zdecydowanie jednak za
rzadko.
Przyszedł więc moment, w którym
rozpoczynamy już nie bezpośrednie rozmowy z kompletnie
niewiarygodnym przedsiębiorstwem, a zaczniemy batalie
prawne. Być może skończy się
w sądzie, być może w końcu ktoś
posłucha głosu z Sianowa.
Zobaczymy.
Wiem jedno, mieszkańcy Sianowa
nie zasługują na takie traktowanie
przez zarząd Spółki PGK. I zrobię
wszystko, żeby to się zmieniło.

związku z nasileniem
aktów wandalizmu w
Sianowie funkcjonariusze Straży Miejskiej razem z policjantami będą wspólnie patrolować
okolice najczęściej dewastowane
przez chuliganów. Patrole będą
przeprowadzane w godzinach od 13
do 22 każdego dnia.
Dla lepszej organizacji ochrony
naszego miasta prosimy mieszkańców o informacje na temat sytuacji,
w których mienie publiczne jest dewastowane: pod nr telefonu do
Straży Miejskiej – 94 31 71 587 lub
policji – 94 34 29 675.

Tak wandale potraktowali muszlę koncertową w parku, miejsce spotkań i organizacji lubianych przez mieszkańców gminy koncertów i imprez...
Fot. Archiwum

Strzeż się „chwilówek”

To ważne
Nie ma zgody na smród!

Szybka pożyczka czyli jak w chwil kilka stracić dom, mieszkanie lub samochód.
Ci, którzy mogą mieć problemy
ze spłatą „chwilówki”, nie powinni
w ogóle po nie sięgać. Mogą się bowiem narazić na bardzo wysokie
koszty upomnień i działań windykacyjnych.
Załóżmy, że Nowak potrzebuje
500 zł. do tego zostanie mu doliczone 100 zł opłaty za przyznanie
pożyczki i oprocentowanie, powiedzmy, że 10 proc. w skali roku,
więc po miesiącu odda ponad 600
zł.
Gdyby tego jednak nie zrobił, to
firma zacznie się upominać o swoje
pieniądze, będzie Nowakowi przypominała o długu. Najpierw wysyłany jest sms z przypomnieniem, co
oznacza koszt rzędu 20-50 zł. Potem
są kolejne, a gdy Nowak nie reaguje, ktoś z firmy dzwoni do

niego. Koszt telefonu może być wyższy.
Brak kontaktu lub nie wywiązanie się z ustaleń oznacza wysłanie do niego listu poleconego z
wezwaniem do spłacenia całego
długu. Koszt listu, to minimum 100
zł. Potem kolejne monity listowne,
aż w końcu postępowanie sądowe.
Po orzeczeniu sądu Nowak pewnie
będzie miał do oddania firmie pożyczkowej ok. 1.500 zł, wszystko zależy od tego, ile czasu upłynęło od
chwili zaciągnięcia zobowiązania,
ile odsetek i kosztów dodatkowych
w tym czasie doliczono do pożyczonej kwoty.
Może warto jeszcze dodać, że
niektóre firmy stosują też „wizyty
przypominawcze” swoich pracowników w domach dłużników. Win-

dykatorzy inkasują wówczas od pożyczkobiorcy taką sumę, jaką
akurat dłużnik dysponuje. Może się
zdarzyć, że pobrana kwota nie pokrywa nawet kosztów wizyty windykatora, która jest oczywiście
płatna.
Zaciągając jakąkolwiek pożyczkę, zawsze trzeba porównać
oferty kilku firm, poszukać tej, w
której opłaty wstępne i ewentualne
koszty upomnień są najniższe. Nie
można jednak zapominać o dokładnym
przestudiowaniu
umowy, upewnieniu się, czy tak
samo jak pracownik firmy rozumiemy zapisy budzące nasze wątpliwości. W razie ich zaistnienia
zawsze można zgłosić się po poradę prawną do Urzędu Gminy i
Miasta Sianów.

W skrócie
Wszystko
o Funduszach
Europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie zaprasza na indywidualne i
bezpłatne konsultacje w zakresie
możliwości uzyskania wsparcia ze
środków Unii Europejskiej. Podczas
spotkań w ramach Mobilnych Punktów
Informacyjnych będzie można otrzymać
informację m.in. o środkach na otwarcie
działalności gospodarczej, dotacjach i
pożyczkach na rozwój prowadzonej
działalności gospodarczej, finanso-

waniu kursów i szkoleń zmierzających
do podniesienia kwalifikacji zawodowych, zasadach pozyskania dofinansowania, aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków,
wsparciu z Funduszy Europejskich na
lata 2014-2020.
Konsultant wskaże, jakie projekty są realizowane, doradzi gdzie szukać informacji i możliwości skorzystania ze
szkoleń, kursów, i innych form podnoszenia kwalifikacji.
Miejsce spotkania: 29 października w
godz. 10 – 13 w Urzędzie Gminy i Miasta

w Sianowie ul. Armii Polskiej 30 – sala
posiedzeń.
Organizator spotkania: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, Koszalin,
tel.: 94 31 77 405, 94 31 77 407, 94 31 77
409, e-mail: lpi-koszalinĂwzp.pl
Na spotkanie w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego zapraszamy
osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańców gminy i miasta
Sianów.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocjaĂsianow.pl
Druk: Media Regionalne

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

Składowisko odpadów komunalnych
w Sianowie, obecnie Regionalny Zakład Odzysku Odpadów funkcjonuje
na terenie naszej gminy od 1978 roku.
Podmiotem eksploatującym instalacje
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Koszalina.
Składowisko odpadów w Sianowie zajmuje największą powierzchnię całego
zakładu, składa się z 6 kwater składowania o powierzchni 6 ha i jest jednym z
trzech głównych elementów zakładu. Pozostałe to kompostowania, sortownia odpadów wyselekcjonowanych.
Uciążliwości odorowe, które w ostatnim
okresie znacznie się nasiliły utrudniają
mieszkańcom codzienne życie. W ostatnich latach Urząd wielokrotnie podejmował
kroki mające na celu zlikwidowanie tych
uciążliwości. Zarządca RZOO w Sianowie
za każdym razem zapewniał że dokłada
wszelkich starań, aby ograniczać niedogodności związane z działalnością Zakładu, głównie kompostowni. Jak twierdzi
są to przejściowe uciążliwości, które związane są z procesem technologicznym
polegającym na napowietrzaniu pryzm
kompostowych, które w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
powodują zwiększone nieprzyjemne zapachy docierające do domów.
Działania podejmowane przez PGK nie
przynoszą jednak pożądanego efektu.
Odpychająca woń odczuwana jest cały
czas przez mieszkańców miasta.
Lokalizacja składowiska w granicach administracyjnych miasta od wielu lat powoduje różnego rodzaju uciążliwości, głównie
dla mieszkańców miasta. Znikome reakcje
ze strony PGK na wieloletnie i wielokrotne
monity ze strony urzędu i mieszkańców nie
przynosi efektów. Na skutek działań podjętych przez stowarzyszenia działające na
terenie Gminy i Miasta Sianów przy
wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Sianów
zostały podjęte działania zmierzające do
ograniczenia uciążliwości odorowych.

KONSulTACJE

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz gminy i miasta Sianów
zarządził konsultacje społeczne związane z przyjęciem rocznego programu współpracy gminy Sianów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2016 rok.
Zapraszamy przedstawicieli or-

ganizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie z terenu gminy do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia imiennej
ankiety (dokumenty udostępnione
na stronie www i BIP UGiM) i w ten

sposób do włączenia się w prace nad
ustaleniem ostatecznego brzmienia
dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
przesyłać drogą listowną na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie,
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
lub elektroniczną na adres e-mail:

rozwoj@sianow.pl.
Oczekujemy na Państwa opinie i
wnioski do 6 października.
Jednocześnie zapraszamy do
wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 5
października o godz. 10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w
Sianowie.
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Jubileusz szkoły w Iwięcinie
70 lat temu pierwsi osadnicy uruchomili polską szkołę w iwięcinie. Powstała ona w miejscu starej, poniemieckiej plebanii.

W tym wyjątkowym dniu w sercach nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły odżyły wspomnienia.

W

pierwszym
roku
szkolnym w czterech
klasach uczyło się 34
dzieci, w następnym roku już 46.
Przez wiele lat placówka borykała
się z dużymi trudnościami lokalowymi i dopiero na początku lat 70.
ubiegłego wieku wybudowano
szkołę w obecnym kształcie.
Dziś szkoła kształci wielu
uczniów. Chętnie do niej uczęszczają, by zdobywać wiedzę, spotykać się ze swoimi przyjaciółmi i
nauczycielami. Społeczność szkolna
to 108 uczniów, 15 pracowników

oraz Rada Rodziców. Jeszcze więcej
placówka ma przyjaciół, którzy pomagają jej, wspierają i są z nią w
ważnych chwilach.
22 września w Iwięcinie miała
miejsce uroczystość niezwykła – jubileusz 70-lecia połączony z Dniem
Osadnika i Dniem Patrona – Zespołu
Placówek Oświatowych w Iwięcinie.
Mszę św. w intencji osadników i ich
rodzin, oraz absolwentów, uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły w
70. rocznicę jej powstania celebrował
ks. Stanisław Wrona. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem „Bóg,

Fot. Waldemar Kosowski

Honor, Ojczyzna”. Przed wejściem do
szkoły odsłonięto tablicę Zespołu Placówek Oświatowych, zamontowaną na
nowej bramie wjazdowej.
Dla upamiętnienia tych, którzy
tworzyli szkołę, przedstawiciele rodziny Henryka Błaszczyka: Dorota
Grabarek, Krystyna Grub oraz jego
uczennica Anna Stankiewicz (Błach)
odsłonili tablicę upamietniającą
pierwszego kierownika szkoły.
Jubileusz to okazja do radości, a
także nadzieja na kolejne wspólne
lata. Nasze spotkanie to efekt
ogromnego zaangażowania całej

Podczas uroczystości nie zabrakło Aleksandra Doby, patrona szkoły.
Fot. Waldemar Kosowski

społeczności – uczniów, rodziców,
pracowników, mieszkańców Iwięcina, Wierciszewa, Bielkowa i
Rzepkowa, naszych strażaków,
Sympatyków Kolarstwa z Sianowa,
burmistrza i przyjaciół z Urzędu
Gminy i Miasta Sianów.
Uroczystość uświetniło przedstawienie – uczniowie pokazali w
nim, jak bardzo różniła się nauka w
dawnych czasach. Zabrzmiał też
hymn szkoły, którego słowa na tę
specjalną okazję napisał Jacek Szymkiewicz, a muzykę skomponował
Marcin Macuk. W podziękowaniu

za zaangażowanie każde dziecko
otrzymało słodki poczęstunek oraz
mogło wziąć udział w specjalnie
przygotowanym pokazie tańca
wraz z Aleksandrem Dobą.
Absolwenci szkoły mogli obejrzeć
wystawę starych fotografii, przygotowaną przez Dorotę Dębowską i
Wiesławę Pakulską. Została również
zamurowana „Kapsuła Czasu” z
przesłaniem dla przyszłych pokoleń.
Na koniec uroczystości patron Aleksander Doba oraz uczeń Andrzej
Rząd wkopali przed budynkiem
szkoły Dąb 70-lecia.

Za nami rocznica wybuchu
ii wojny światowej
„A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan
dalszy…” – fragment radiowego przemówienia prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego z 1939 roku usłyszeli mieszkańcy gminy i miasta Sianów 1 września pod
pomnikiem Poległych za Ojczyznę.
W Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich uczciliśmy 76.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 76 lat temu wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny
uderzyły na Polskę. „Kampania
wrześniowa”, trwająca od 1 września do 6 października 1939 roku,
była pierwszą kampanią II wojny
światowej. Obrona Polski we wrześniu 1939 roku jest nie tylko świadectwem honoru i odwagi, lecz
również próbą powstrzymania
zbrodniczej
machiny
przed
triumfem zła.
Organizatorem uroczystości był
Urząd Gminy i Miasta Sianów wraz
ze Szkołą Podstawową nr 1 im. hm.

W skrócie
Złóż wniosek
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, iż od
1 sierpnia przyjmowane są wnioski
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016
r. Wraz z wnioskiem należy przede
wszystkim przedstawić zaświadczenie od
komornika sądowego potwierdzające co
najmniej dwumiesięczną bezskuteczną egzekucję alimentów oraz zaświadczenia
z urzędu skarbowego o dochodach z 2014
roku pełnoletnich członków rodziny.

Janka Bytnara w Sianowie. Spotkanie poprzedziła msza święta za
Ojczyznę w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie.
Burmistrz Maciej Berlicki w
swym przemówieniu przypomniał
zasługi polskich żołnierzy oraz
wspomniał o heroicznej postawie
ludności cywilnej we wrześniu 1939
roku. Podkreślił również znaczenie
największego w dziejach konfliktu
zbrojnego dla naszej ojczyzny.
Kolejnym punktem uroczystości
był krótki program słowno-muzyczny zaprezentowany przez absolwentów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie.

Uczniowie recytowali utwory poetyckie, które przeplatane były
wzruszającą aranżacją muzyczną.
Program ten został przygotowany
pod kierunkiem nauczycieli –
Iwony Leśnickiej oraz Macieja Adamowicza.
Po występie prowadząca uroczystość dyrektor Anna Walińska
poprosiła o złożenie wiązanek
przed pomnikiem Poległych za Ojczyznę. W imieniu mieszkańców
wiązankę złożyli burmistrz Maciej
Berlicki oraz jego zastępca Marcin
Posmyk. Wiązanki złożyły również
delegacje sianowskich instytucji
oraz placówek oświatowych.
MACIEJ ADAMOWICZ

Delegacje władz samorządowych złożyły kwiaty przed pomnikiem Poległych za Ojczyznę.
Fot. Waldemar Kosowski

Stypendia artystyczne czekają na zdolnych
Masz talent? Promujesz nim gminę Sianów? Masz szansę na stypendium!
Informujemy o możliwości uzyskania stypendium gminy i miasta
Sianów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
oraz opieki nad zabytkami na terenie gminy i miasta. Stypendium
przyznawane jest mieszkańcom
gminy, którzy swoimi osiągnięciami
oraz postawą promują gminę, posiadają udokumentowane osiągnięcia i realizują określone przedsięw-

zięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i opieki nad zabytkami.
Wnioski o przyznaniu stypendium mogą składać: 50 pełnoletnich
mieszkańców gminy Sianów; szkoły
działające na terenie gminy Sianów;
instytucje kultury działające na terenie gminy Sianów; stowarzyszenia
i związki twórcze, inne podmioty,
których statutowa działalność obej-

muje zadania w zakresie kultury
i sztuki; radni Rady Miejskiej w Sianowie. Burmistrz może również
przyznać stypendium z własnej inicjatywy.
Wnioski należy składać do 31
października w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie.
Szersze informacje zawarte są
w Uchwale nr LVIII/354/10 Rady
Miejskiej w Sianowie z dnia 18

czerwca 2010 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania stypendium
osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
w gminie i mieście Sianów (dostępna na BIP UGiM w Sianowie
oraz w UGiM w Sianowie przy ul.
Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów,
pokój nr 13, nr tel. 94 34 69 526, adres
e-mail: rozwoj@sianow.pl).
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Podziękowania

Goście dożynek zachwycali się pięknem wieńców.

W Bielkowie
dziękowaliśmy
za plony
Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone
jest uroczyste święto plonów, obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. Dziękczynienie
za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej
pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą
istotę tej prastarej uroczystości.

D

ożynki gminne w Bielkowie rozpoczęły się 29
sierpnia polową Mszą
Świętą, celebrowaną przez księdza
proboszcza Zbigniewa Waszkiewicza z parafii pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie oraz
księdza proboszcza Stanisława
Wronę z parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej z Dobiesławia.
Starości tegorocznych dożynek
gminnych – Tadeusz Kołaczek
z Bielkowa i Maria Łańko wraz
z burmistrzem Maciejem Berlickim
podzielili się chlebem ze wszystkimi
sołectwami z terenu gminy i miasta
Sianów.
W części artystycznej uroczystości dożynkowych wystąpili artyści z teatru Variete Muza w Koszalinie oraz nasz rodzimy zespół
Akces, który swoim występem
przyczynił się do tego, że do
późnych godzin nocnych na „polowym” parkiecie bawiło się wielu
mieszkańców. Koniec zabawy pozostawił niedosyt, ale mieszkańcy
pokazali jak się bawić na wysokim

poziomie kultury, za co dziękujemy.
Sołectwo Bielkowo dowiodło, że
jest bardzo zgraną i zorganizowaną
społecznością. Sposób, w jaki mieszkańcy udekorowali ulice Bielkowa,
zaskoczył wszystkich gości dożynek.
Dowodem sprawnej organizacji
dożynek przez mieszkańców Bielkowa są aż ich dwie wygrane: Najpiękniejsza Miejscowość roku 2015
(wygrana w wysokości 500 zł) oraz
pierwsze miejsce w konkursie na
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
(wygrana w wysokości 500 zł).
Drugie miejsce za najpiękniejszy
wieniec przypadł miejscowości
Sucha Koszalińska (nagroda – 400
zł), a trzecie miejsce i 300 zł przypadło miejscowości Sierakowo Sławieńskie. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i czeki na 150 zł – to Iwięcino,
Kleszcze, Osieki, Ratajki, Sieciemin,
Skwierzynka i Skibno.
W trakcie dożynek rozstrzygnięto też konkursy w kategorii

b

Małgorzacie Owiale za udostępnienie terenu, Adamowi Czupajle
za udostępnienie i przygotowanie
terenu pod parking oraz Krzysztofowi Skuzie, Michałowi Glazerowi,
Tadeuszowi Kołaczkowi, Mariuszowi Szczepaniak, Andrzejowi
Brukowi, Zbigniewowi Gałęzie,
Grzegorzowi Borowskiemu, Janowi
Czupie, Waldemarowi Obiale i Mieczysławowi Zwierko za wszechstronną pomoc w przygotowaniu
uroczystości. Dziękujemy także
Agnieszce Czupajle, mieszkance
Bielkowa, która wraz z Krzysztofem
Plewą, redaktorem Radia Koszalin
poprowadziła cały ceremoniał dożynkowy. Osób zaangażowanych
w organizację dożynek gminnych
jest wiele i wszystkim im bardzo
dziękujemy.
Przez cały dzień było mnóstwo muzyki.

„Najbardziej Zadbana Zagroda
Rolna” oraz w kategorii „Najbardziej Zadbana Posesja”. W pierwszym zwyciężyli Bożena i Eugeniusz Łęccy z Sieciemina, II miejsce
zajęła Agnieszka Hutman z Grabówka, III miejsce przypadło
w udziale Justynie i Zbigniewowi
Gałęza z Bielkowa.
W kategorii „Najbardziej zadbana Posesja” I miejsce zajęli Lidia
i Marek Lewandowscy z Kędzie-

rzyna, II miejsce – Elżbieta i Waldemar Blinstrub z Suchej Koszalińskiej, III miejsce – Maria i Władysław Maksymiuk.
W ramach konkursu Aktywni
Rolnicy wyróżnienia burmistrza
otrzymali: Stefan Manarczyk z Bielkowa, Jan Burak z Grabówka, Antonii Sowijak i Krzysztof Kostrzewa
z Iwięcina, Ryszard Socha z Karnieszewic, Rafał Kliewer z Kłosu,
Hubert Smukała z Sieciemina, Ka-

rolina Potocka z Sierakowa Sławieńskiego, Piotr Nesteruk ze Skwierzynki, Tomasz Sznajderowski ze
Skibna oraz Andrzej Lichmański
z Suchej Koszalińskiej. Wszyscy
wyróżnieni rolnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe medale
z okazji 25-lecia Samorządu Gminy
i Miasta Sianów.
Dożynki gminne w roku 2016
odbędą się Ratajkach.

... i przekazując dary podczas mszy świętej, poprzedzającej powiatowe święto
plonów w Koszalinie.

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy to ten z Bielkowa.

Fot. Waldemar Kosowski

Święto Plonów w Koszalinie.
Dożynki powiatowe ponownie zostały zorganizowane w Koszalinie – na placu przy amfiteatrze. Tradycyjnie już reprezentanci gminy Sianów mocno zaakcentowali swoją obecność. Odznakę Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał Andrzej Czesnowski z Iwięcina. Kobietą Aktywną Powiatu Koszalińskiego z gminy Sianów została Halina Gnacińska, wieloletni sołtys wsi Skwierzynka oraz przewodnicząca Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie,
która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Podczas Dożynek Powiatowych doskonale prezentowały się także nasze
zespoły ludowe: Bursztyny z Sianowa oraz Kwiat Paproci z Wierciszewa, przekazując dary podczas mszy św. i występując
w przygotowanym repertuarze na scenie dożynkowej. Mieszkańcy sołectwa Bielkowo zaprezentowali swój piękny wieniec
dożynkowy. Naszą gminę reprezentowało także stoisko sołectwa Sierakowo Sławieńskie wraz ze Stowarzyszeniem Hobbiton, które wzbudzało ogromne zainteresowanie za co zdobyło nagrodę specjalną.
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Ziemniak też świętuje
W słoneczną sobotę, 19 września, w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie odbyła się XV impreza z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, zorganizowana wspólnie z Zarządem rady Osiedla nr 1 „Stare Miasto”.

W roli głównej – ziemniak. Oczywiście pieczony.

D

o wspólnej zabawy przyłączyli się zaproszeni goście: radna Rady Powiatu
Joanna Czerwińska, radny Rady
Miejskiej Kazimierz Salik, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Sebastian
Bober, proboszcz parafii pw. św.
Stanisława Kostki ksiądz Zbigniew
Waszkiewicz,
przedstawiciele

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie: dh Marek Brzozowski, dh
Ryszard Brzozowski, dh Tomasz
Kos, dh Andrzej Tworski, dh Piotr
Małachowski oraz dh Roman Steinke. Ogromną niespodziankę sprawili wszystkim funkcjonariusze policji oraz Beata Bodys, starszy
specjalista Straży Miejskiej, którzy

Nie brakowało nie tylko pysznych potrawy z ziemniaków, ale i doskonałych ciast.

wraz z Komisarzem Wojtusiem
przygotowali zagadki i pogadankę
nt. bezpieczeństwa na drodze. Swą
obecnością zaszczycili nas również
przedstawiciele Straży Granicznej z
Darłowa.
Na gości czekało wiele atrakcji
– loteryjka fantowa, liczne konkursy
dla dzieci, kawiarenka z ciastem,

kawą i herbatą oraz pieczone ziemniaki, placki i frytki.
Za udział w konkursach
wszystkie dzieci otrzymywały nagrody, które zostały ufundowane
przez Radę Osiedla nr 1 w Sianowie.
Święto Pieczonego Ziemniaka
w SP nr 1 było dla wszystkim ze-

Z ziemniaków mogą powstać prawdziwe dzieła
sztuki!

branych radosną zabawą. W scenerii szkolnego ogródka, przy pięknej słonecznej pogodzie miło i przyjemnie upłynął nam czas. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili
z nami sobotnie popołudnie. Zapraszamy na kolejne Święto Pieczonego
Ziemniaka za rok!
Fot. Waldemar Kosowski

Czas dla grzybiarzy. W sianowskich lasach są istne trofea!
16 września na parkingu leśnym w Przytoku, który należy do Nadleśnictwa Karnieszewice, spotkało się stu niepełnosprawnych miłośników zbierania grzybów.
„Grzybobranie” jest imprezą
z zakresu kultury i rekreacji osób
niepełnosprawnych, organizowaną
cyklicznie przez Środowiskowy Dom
Samopomocy „Szansa” w Sianowie.
Jego uczestnikami byli domownicy
z Środowiskowych Domów Samopomocy z Bobolic, Sławna, Krągu,
Szczecinka, Łobza i Sianowa.
Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sianowie
Halina Iwanisik rozpoczęła spotkanie, na które przybyli także zaproszeni goście: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie Mirosława Zielony,

burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki, pełnomocnik ds.
osób niepełnosprawnych Teresa
Soróbka i przedstawiciel Nadleśnictwa Karnieszewice Krzysztof
Fąferek.
Wielu grzybiarzy zaskoczyło organizatorów obfitymi zbiorami.
Jury po wnikliwej analizie przyznało nagrodę za największą ilość
grzybów jadalnych dla ŚDS „Oaza”
z Krągu, natomiast ŚDS „Szansa”
otrzymał nagrodę za najpiękniejszego
prawdziwka,
którego
szczęśliwym znalazcą był Jarosław
Kosmowski. Nie zabrakło także cie-

płego posiłku, kiełbaski z ogniska
i słodkości. Celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych,
poprawa ich samopoczucia, zwiększenie aktywności i motywowanie
do działania.
Imprezę udało się zorganizować
dzięki dofinansowaniu ze środków
PFRON i wsparciu sponsorów.
Dziękujemy Nadleśnictwu Karnieszewice, Gimnazjum Gminnemu
w Sianowie, Józefowi Osenkowskiemu, Piotrowi Zielińskiemu oraz
firmie „Tompak” za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Możliwość spotkania z przyjaciółmi z innych domów, przebywanie w otoczeniu
pięknej przyrody i wspólna zabawa przy muzyce była źródłem radości i pozwoliła
na odprężenie i zapomnienie o codziennych problemach.

REGINA BANASIAK

Fot. Katarzyna Gawienowska

Piękno klasyki
zabytkowych aut

Pomerania Classic – Rajd Pojazdów Zabytkowych odbył się w dniach 18-20 września.

Fot. Waldemar Kosowski

Podczas tegorocznej drugiej
edycji rajdu samochodów zabytkowych Pomerania Classic nie zabrakło tak lubianych przez publiczność prób sprawności jazdy.
Przygotowane zostały także zadania, podczas których automobile
mogły odetchnąć, a ich załogi zdobywały punkty poza samochodem.
Takie zadania miedzy innymi mogliśmy obserwować w Gospodarstwie Rybackim Dadoń, gdzie kie-

rowcy musieli złowić pstrągi. Zabytkowe auta do Sianowa również
po południu – w Centrum Kultury
znajdował się punkt kontrolny. Kolejnym etapem sianowskiego rajdu
była próba na Osiedlu Słowackiego
– tam uczestnicy mogli skosztować
sianowskich miodów i udać się
w dalszą drogę.
Co ciekawe, żeby wystartować
w rajdzie Pomerania Classic, pojazd
musi mieć przynajmniej 25 lat.
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Spotkanie w... inkubatorze
Przedstawiciele trzeciego sektora już wiedzą jak zarządzać projektami.

D

ziałający od maja bieżącego roku Sianowski
Inkubator Organizacji Pozarządowych zorganizował kolejne
dwa szkolenia, które skierowane
były do osób działających w trzecim
sektorze. Tym razem przekazano im
informacje na temat przygotowania
oferty sponsorskiej i pozyskania
sponsora, a także jak zarządzać projektami.
Szkolenia dla przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych
czy kół gospodyń wiejskich zorganizowano w świetlicy wiejskiej
w Skibnie. Moduł dotyczący
współpracy ze sponsorem obejmował m.in. prowadzenie rozmowy z potencjalnym darczyńcą,
jak skutecznie poszukiwać partnera

do zaplanowanych działań oraz
warsztaty pisania oferty sponsorskiej. Podczas szkolenia z zarządzania projektami uczestnicy
szkoleń dowiedzieli się jak analizować potrzeby potencjalnych beneficjentów, jak planować działania
i harmonogram projektu oraz poznali metody skutecznej realizacji
przedsięwzięć finansowanych ze
środków zewnętrznych.
Zgodnie z założeniami projektowymi Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych planuje 10 października kolejne szkolenie, tym
razem w zakresie pozyskiwania
funduszy. Zgłoszenia przyjmowane
są w siedzibie instytucji oraz
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 14.

W skrócie
Dzieci nauczą się
pływać
Już trzeci rok z rzędu uczniowie klas
drugich i trzecich sianowskich szkół
biorą udział w akcji powszechnej
nauki pływania finansowanej ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Możliwość taką zapewnia partnerski projekt Stowarzyszenia Sianowska
Akademia Seniora oraz Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie pn. „Aqua edukacja”
Przedsięwzięcie szacowane na 210 tys.
zł, które rozpoczęło
się już w czerwcu,
zakłada organizację
32 wyjazdów na
basen dla łącznej
grupy 150 osób,
uczniów sianowskich

szkół, którzy pod okiem instruktorów
nauki pływania nabędą podstawowe
umiejętności zachowywania się w wodzie. Od tego roku uczestnicy projektu jeżdżą do Parku Wodnego w Koszalinie.
W przeciągu trzech lat działalność
samorządu we współpracy z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi doprowadziła do nabycia umiejętności pływania
przez 450 dzieci. Wkład własny gminy
Sianów w całe przedsięwzięcie to zaledwie 5 proc. wartości zadania.

Śmieci zbierało 350 osób!
Dziesiąta akcja „Sprzątamy wokół naszych jezior
i rzek” była pod wieloma względami wyjątkowa.
Inny od dotychczasowego był
termin tego wydarzenia w naszej
gminie – tym razem odbyło się ono
w połowie września, a wcześniejsze jego edycje miały miejsce
wiosną. Jednak najbardziej wyjątkowa była ilość uczestników
– ponad 350 osób! Dzięki nim
udało się zebrać 360 kilogramów
śmieci porzuconych przez śmieciarzy i chuliganów w okolicach
różnych obiektów wodnych na terenie gminy Sianów. Odpady odebrane zostały przez Zakład Budżetowy Administracji Budynków
Komunalnych, a następnie przewiezione do Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

W tegorocznej imprezie udział
wzięły dzieci ze żłobka i przedszkola w Sianowie oraz uczniowie
szkół z Suchej Koszalińskiej, Szczeglina, Sianowa (SP Nr 1) i Dąbrowy.
Sprzątający oprócz stosownego wyposażenia – worków na odpady
i rękawic – otrzymali pamiątkowe
torby płócienne oraz poczęstunek
regenerujący.
Organizatorzy akcji, Starostwo
Powiatowe w Koszalinie i Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie, składają serdeczne podziękowania
uczestnikom za zaangażowanie
i troskę o czystość naszego najbliższego otoczenia.
MACIEJ DOMERACKI

W szkoleniu wzięły udział 24 osoby.

Szkoła to wspólne dobro
rozmowa z ANNą WAlińSKą, p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie
– Szkoła Podstawowa nr 1 to niewielka
placówka edukacyjna. Czy łatwiej jest
prowadzić zajęcia w takiej jednostce?

– W każdej szkole – dużej, czy
małej, zajęcia powinny być prowadzone na wysokim poziomie dydaktycznym, z uwzględnieniem potrzeb każdego ucznia. Atutem
mniejszej szkoły jest rodzinna atmosfera, dobra współpraca z rodzicami oraz wspólne podejmowanie
wszelkich działań na rzecz szkoły.
Nasi uczniowie nie są anonimowi.
Praktycznie nauczyciele znają każde
dziecko w szkole. To sprzyja indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania.
– Kilkunastoletni staż w zawodzie nauczycielskim i decyzja o przyjęciu na swoje
barki dużej odpowiedzialności
– za uczniów i nauczycieli. Nie obawiała
się Pani?!

– Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Świadomość
ogromnej odpowiedzialności zawsze rodzi obawy. Jednak wiedząc,
że będę miała wsparcie koleżanek
i kolegów, wiem, że uda nam się
osiągnąć wspólnie wyznaczone cele.
– Czy nowy zarządca placówki planuje
jakieś zmiany, a może będą to rządy
oparte na kontynuacji działań poprzednika?

– Wszelkie działania podejmowane w szkole są wspólną decyzją
Rady Pedagogicznej. Szkoła rozwija
się, dostosowuje do potrzeb
uczniów, rodziców, środowiska.
Kontynuacja podjętych działań
wpłynie na harmonijny rozwój placówki, bez komplikacji spowodowanych zmianą osobową na stanowisku dyrektora.
– Zostały Pani powierzone obowiązki decyzją rady pedagogicznej. To spory
mandat zaufania, ale od dyrektora wymaga się czasami niepopularnych decyzji.
Ryzyko utraty zaufania kolegów istnieje...

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem włączyły się do akcji sprzątania wokół rzek
i jezior.
Fot. Alicja Dąbrowska

Fot. Archiwum

– Mam nadzieję, że nie stracę zaufania koleżanek i kolegów. Szkoła
to nasze wspólne dobro – dzieci, rodziców i osób w niej pracujących.
W szkole podejmowane są głównie
decyzje dla dobra dziecka i z myślą
o dziecku. Jeśli będą konieczne, choć
niepopularne, zostaną podjęte.

– Za rok będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora. Czy już teraz może
Pani powiedzieć – będę startować, czy też
daje sobie Pani ten właśnie rok na sprawdzenie samej siebie i podjęcie decyzji...

– Ten rok to faktycznie sprawdzian samej siebie. Sianowską „Jedynkę” mam w sercu od zawsze – to
również moja szkoła, nie tylko jako
pracownika. Jestem absolwentką
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, więc jej los jest mi szczególnie
drogi. Jeżeli moje działania podejmowane w tym roku szkolnym przyczynią się do sprawnego funkcjonowania placówki, a także jeśli uda mi
się zachować mandat zaufania rodziców i dzieci oraz koleżanek i kolegów – wystartuję w konkursie.
– Jak ocenia Pani kondycję oświaty. Czy
nauczyciele mają jeszcze realny wpływ na
kształtowanie charakteru, czy raczej skupiają się na przekazywaniu wiedzy.

– Oczywiście przekazywanie
wiedzy jest priorytetem szkoły.
Jednak szkoła to nie tylko miejsce,
gdzie przekazywana jest wiedza.

Oprócz nauki dzieci kształtują
w niej swoje charaktery. Uczą się
szacunku, tradycji, patriotyzmu,
współdziałania w grupie, zdrowego
stylu życia, wspólnej zabawy, czy
rozwiązywania konfliktów. Każdy
nauczyciel swoimi działaniami ma
wpływ na kształtowanie osobowości ucznia.
– Jaka Pani zdaniem powinna być rola rodziców w procesie kształcenia i wychowywania dziecka w szkole?

– Najważniejsza. To rodzice wychowują swoje dzieci i dbają o ich
postępy w nauce. Szkoła nie może
stać się jedynym podmiotem w procesie kształcenia i wychowywania.
Dlatego ważny jest dobry kontakt
szkoły z rodzicami, wspólny dialog,
wzajemna pomoc. To od rodziców
zależy przyszłość ich dziecka. Zadaniem szkoły jest wspomagać rodziców w procesie budowania przyszłości młodego pokolenia.
– Dziękuję za rozmowę

– Dziękuję również.
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Przyjdź na zajęcia!

Biblioteka to moc
zabawy

Chcesz rozwijać swój talent? Nie lubisz się nudzić? Przyjdź do Centrum
Kultury!

Kolejny Przystanek Biblioteka odbył się w ramach
Gminnych Dożynek 29 sierpnia.

arsztaty tematyczne
w Centrum Kultury
cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Stawiamy tu na innowacyjny program zajęć, przygotowanych zawodowo instruktorów, którzy są
zorientowani na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Naszym dużym atutem jest również
szeroka propozycja tematyczna
warsztatów, które są skierowana do
dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku
życia. Co ważne, nasza oferta jest
bezpłatna.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych
salach, a ich uczestnikom zapewniamy niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym gitary, mikrofony
oraz wszelkie artykuły papiernicze,
czy produkty spożywcze wykorzystywane na zajęciach kulinarnych.
Na ten rok szkolny proponujemy
warsztaty: kulinarne, gitarowe, wokalne, teatralne, artystyczne, taneczne i kreatywne. Zajęcia ruszają
od 5 października. Warunkiem
uczestnictwa jest złożona biurze CK
deklaracja. Mamy jeszcze wolne
miejsca, więc jeśli chcesz się rozwijać, być twórczy, kreatywny, spo-

Przystanek Biblioteka to cykl
warsztatów skierowanych do najmłodszych uczestników imprezy.
I tym razem każdy znalazł na nim
coś dla siebie. Na jednym ze stanowisk można było wykazać się talentem malarskim – przy sztalugach powstawały przepiękne
ilustracje do polskich bajek. Kolorowa chusta klanzy pomagała nawiązać kontakty przy zabawach integracyjnych. Można było również
zrobić sobie barwny tatuaż, który
wyróżniał każdego z tłumu. Na koniec przygotowany został quiz literacki z magicznym kuferkiem,
w którym każdy uczestnik wygrywał nagrodę. Było również sta-

W

tkać ludzi z pasją, zapraszamy do
Centrum Kultury w Sianowie.
Wszelkie pytania można kierować
do Katarzyny Grudzień – Kuśki tele-

7

nowisko crossbookingu pt. „Weź
przeczytaj – podaj dalej”, na
którym można było wybrać książkę
dla siebie, by po przeczytaniu przekazać ją dalej. Zorganizowana została również wystawa pokonkursowa makiet pt. „Bezpieczne
wakacje”, które wykonywały pilnie
dzieci na zajęciach warsztatowych
w filiach bibliotecznych i świetlicach w czasie wakacji.
Akcja „ Przystanek biblioteka”
ma za zadanie promować nasze
działania wśród dzieci i młodzieży
z terenu gminy Sianów, zachęcać do
odwiedzania biblioteki, gdzie wcale
nie jest nudno.
MONIKA OLSZAK

fonicznie: 94 342-04-96 bądź osobiście w siedzibie Centrum Kultury
(Plac pod Lipami 9) od poniedziałku
do piątku w godz. od 8-16.

Czytaliśmy „lalkę” Bolesława Prusa
W sobotę, 5 września, w całej Polsce organizowane były akcje publicznego czytania w ramach czwartej edycji Narodowego Czytania.
W każdej z nich udział wzięła
sianowska biblioteka wraz ze
swoimi filiami. Tym razem specjalnie na tegoroczne Narodowe
Czytanie została przygotowana adaptacja „Lalki”, której autorem jest
Bronisław Maj – poeta, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Poszczególne rozdziały (12 części), z których każdy
stanowi oddzielną opowieść, można
było pobrać ze strony internetowej
wydarzenia. Adaptacja „Lalki” rozbrzmiewała w Osiekach, Sierakowie, Węgorzewie, Siecieminie,
Wierciszewie. Akcja, ta propagując
największe dzieła polskiej literatury,
wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzuje czytelnictwo wśród Polaków.

Do wspólnej zabawy z literaturą włączyli się czytelnicy już od najmłodszych lat.

MONIKA OLSZAK

Fot. Krystyna Sak

Wyobraźnia podpowiadała malarzom, jak zilustrować bajki.

Zabawa dla całych rodzin
5 września w Siecieminie odbył się festyn rodzinny,
poprzedzający dożynki wiejskie.

Kącik bibliofila
„Magiczne
miejsce”
Agnieszka
Krawczyk
„Nigdy nie jest za późno,
aby spełnić marzenia i odnaleźć swoje miejsce na
ziemi”. Magiczne miejsce
to historia, której – i tu niespodzianka – bohaterem
jest mężczyzna – Witold
Mossakowski, trzydziestopięcioletni wiceminister w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych. Witold, znudzony
i wypalony zawodowo, zwierza się koledze, „że gdy znudzi mu się już zgiełk
wielkiego miasta... to chciałby uciec
gdzieś daleko”. Marzenie spełnia się
dzięki koledze, który proponuje mu
zakup dworu w miejscowości Ida. Witold

Fot. Monika Olszak

pod wpływem impulsu kupuje dwór,
a właściwie pałac,
zabytkowy park pełen
niesamowitych rzeźb
i oczek wodnych oraz
spory kawałek ziemi.
Kiedy dociera do Idy,
według niego „wioski
zabitej
dechami”,
zmienia całkowicie
swoje wyobrażenie
o wsi i jej mieszkańcach. Poznaje ludzi
oryginalnych, pełnych
pasji, oddania całej lokalnej społeczności.
Każdy z nich jest inny niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Sołtys Mila Bielak,
wielbicielka kotów i astronomii, skrywająca tajemnicę o swoim życiu, hrabina
Tekla Tyczyńska, była właścicielka pa-

łacu, a obecnie destylująca swe czarodziejskie perfumy, pani Kowal, która pracowała w luksusowej restauracji i zna
kuchnię francuską oraz nauczyciele
z pasją poświęcający się dzieciom, które
uczą. Bohaterowie książki mają również
udział w rozwikłaniu zagadki zatopionego w morzu skarbu piratów oraz innych ciekawych zagadek. Witold – pasjonat literatury oraz marynista, jak inni
bohaterowie nie tylko dużo czyta, ale
również w swe wypowiedzi wplata cytaty z ważnych światowych dzieł.
Powieść czyta się szybko i przyjemnie,
a to dlatego, że jest w niej przygoda,
sensacja, miłość i historia o poszukiwaniu szczęścia. „Życie naprawdę może
się zmienić w jednej chwili, tylko trzeba
umieć dostrzec, że ta chwila właśnie nadeszła i cieszyć się nią...”
KRYSTYNA JURGO

Imprezę zorganizowali członkowie rady sołeckiej i sołtys. Filia
Biblioteczna zajęła się organizacją
czasu najmłodszych uczestników.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji:
konkursy sportowe, takie jak... bieg
w gumofilcach i sztafeta, puszczanie
baniek, balonowe zwierzaki, zagadki i quizy tematycznie nawiązujące do żniw oraz kącik malarski
gdzie powstawały prace pod ha-

słem „Sieciemin oczami najmłodszych”.
Włączyliśmy się także do pięknej
akcji Narodowe Czytanie. Zainaugurował ją sołtys Sieciemina Paweł
Chaładus, a następnie czytały inne
chętne osoby.
Mimo iż pogoda płatała figle, humory wszystkim dopisywały.
BOGUSŁAWA ŁOJEWSKA

Fot. Bogusława Łojewska
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Sukces naszych badmintonistów
Zawodnicy uKS „Kometa” Sianów nie zawiedli, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej. Osiągnęli wspaniałe
wyniki podczas yonex-Senior-Cup 2015 w Berlinie.

P

o bardzo udanych Mistrzostwach Polski Amatorów w badmintonie,
które odbyły się 31 maja w Zielonce
koło Warszawy, sianowscy zawodnicy – amatorzy UKS „Kometa”
Sianów postanowili sprawdzić
swoje umiejętności na arenie
międzynarodowej. Skorzystali z zaproszenia zaprzyjaźnionych zawodników z Berlina i w dniach
29-30 sierpnia wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Yonex-Senior-Cup 2015 w Berlinie. W zawodach u naszych zachodnich
sąsiadów zagrali: Katarzyna Szczykutowicz (singiel i mixt), Marcin
Grzywacz (singiel, mixt i debel),
Marek Zięba (singiel), Andrzej Przytulski (singiel, debel) oraz Tomasz
Ogulewicz (singiel, debel). Wraz
z ekipą z Sianowa wybrał się również Robert Aleksandrowicz z Sulęcina (woj. lubuskie), który zagrał
w singla, mixta i debla (z Marcinem
Grzywaczem).
Turniej rozgrywany w trzech kategoriach (A, B i C) zgromadził
prawie 300 zawodników z takich
krajów jak: Niemcy, Hiszpania,
Francja, Chiny i Polska. Bardzo wysoki poziom gry oraz duża ilość
uczestników wymagała od graczy
niesamowitej wytrzymałości i strategii gry. Na dwóch halach sportowych (jedna – 12 kortów, druga
– 9 kortów) w ciągu dwóch dni ro-

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie: tournamentsoftware.com
Fot. UKS „Kometa” Sianów

zegranych zostało kilkaset meczów.
Zawody rozgrywane były systemem grupowo-pucharowym.
Nasi zawodnicy zaprezentowali
się bardzo dobrze, szczególnie
w grach podwójnych, zajmując wysokie miejsca. W grze mieszanej je-

dyna para z Polski – Katarzyna
Szczykutowicz i Marcin Grzywacz,
po bardzo zaciętych meczach, zajęła 4. miejsce, wygrywając cztery
mecze z rzędu i uległa w trzech setach w półfinale parze z Niemiec.
Turniej wygrała para z Francji.

W grze podwójnej mężczyzn wystąpiły nasze dwie pary, osiągając
wspaniały rezultat. Tomasz Ogulewicz razem z Andrzejem Przytulskim, po wygraniu dwóch meczów
w grupie i jednego meczu w fazie
pucharowej, zajęli ostatecznie 4.
miejsce, przegrywając półfinał
i mecz o trzecie miejsce. Druga para,
Marcin Grzywacz i Robert Aleksandrowicz, po doskonałych meczach
i walce o każdy punkt do utraty
tchu, zdobyli pierwsze miejsce wygrywając z parami z Niemiec
(4 pary) oraz Chin (2 pary). W finale, po przegranym pierwszym
secie (17:21) i stanie 21:20 w drugim,
zachowali zimną krew i zdobywając
3 punkty z rzędu wrócili z dalekiej
podróży. W trzecim secie dyscyplina
taktyczna pozwoliła na zdobycie
dużej przewagi i wygraną (21:14).
W grze pojedynczej Katarzyna
Szczykutowicz w trzecim secie
pierwszego meczu z Chinką Tuong
Vi Le, z powodu kontuzji, oddała
walkowera. Sześć meczy w grze
mieszanej, na bardzo wysokim poziomie w ciągu kilku godzin, dało
o sobie znać i organizm nie wytrzymał.
Natomiast panowie w grze pojedynczej powalczyli z sukcesami.
Marek Zięba po wyjściu z grupy po
walce w 1/16 uległ zawodnikowi
z Niemiec. Marcin Grzywacz, jedyny
Polak w trzech kategoriach (po sze-

ściu meczach w grze mieszanej), wygrał jeden mecz w grupie (2:0 w setach), drugi ulegając w trzech setach
(23:21, 16:21, 18:21) i wychodząc
z drugiego miejsca w grupie, w fazie
pucharowej (1/16) pokonał zawodnika z Niemiec w dwóch setach
(21:15, 21:14). W następnej rundzie
(1/8) niestety musiał uznać wyższość przeciwnika (Sandeep Rout),
przegrywając w trzech setach i zajmując ostatecznie miejsce 9-16. Andrzej Przytulski, po bardzo dobrych
meczach w grupie (dwa mecze wygrane stosunkiem 2:0 w setach)
w fazie grupowej, w 1/16 miał
wolny los. W 1/8 pokonał również
w dwóch setach zaprzyjaźnionego
zawodnika Andreasa Wziątka.
W ćwierćfinale niestety uległ zawodnikowi z Niemiec (Matthias Kaschel) w dwóch setach, zajmując
ostatecznie miejsce 5-8. Podobnie Tomasz Ogulewicz, po trzech wygranych meczach i porażce w ćwierćfinale z numerem 1 turnieju (Rene
Schramowski), zajął miejsce 5-8.
Wyjazd na turniej do Berlina należy uznać za bardzo udany. Zdobyte doświadczenie oraz wyniki
napawają optymizmem co do dalszych zawodów, w których sianowscy zawodnicy będą brali
udział. Gratulujemy wszystkim odwagi, poświęcenia i zaangażowania.
UKS „KOMETA” SIANÓW

Dwa kółka

Sianowską 5. tym razem na czas

Kolarskie zmagania w Sianowie

Były emocje i duch sportowej rywalizacji.

5 września odbył się IX wyścig
kolarski „ Masters po Latach”. Na
starcie pojawiło się 44 zawodników
którzy musieli przejechać dystans
15 km na trasie Sianów-Węgorzewo. Po ukończeniu wyścigu najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami za pierwsze,
drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej, a wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali pamiąt-

kowe medale. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za
pomoc w przygotowaniu imprezy:
Urzędowi Gminy i Miasta Sianów,
wydziałowi ruchu drogowego Komendy Policji w Koszalinie, Straży
Miejskiej w Sianowie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sianowie, Centrum Kultury w Sianowie oraz
Przedszkolu Gminnemu w Sianowie.

Fot. W. Kosowski

12 września spotkaliśmy się na
Sianowskiej 5. na pierwszej edycji
wyścigu, który został zorganizowany w dwóch kategoriach:
mężczyźni oraz kobiety. Zdobywcy
I-III miejsca w obu kategoriach zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. Udział w zawodach był
bezpłatny, a na zakończenie wśród
uczestników biegu rozlosowano nagrody niespodzianki ufundowane
przez organizatorów: Fundację Jesteśmy Razem, gminę Sianów oraz
Nadleśnictwo Karnieszewice.
Jako pierwsi na metę przybyli
panowie, w następującej kolejności:
Sławomir Wiktorowicz (18'52''),
Krzysztof Olczak (19'45''), Jakub Jarosz (20'03'').
Wśród pań zwyciężyły: Anna
Lubicz (24'04''), Alicja Dąbrowska
(24'32''), Emilia Grabińska (27'14'').
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, miłośnikom biegania dziękujemy i zapraszamy na biegi rekreacyjne jak zawsze w soboty
o godzinie 9 w Kłosie.

Laureatki Sianowskiej 5. na podium.

Fot. Tomasz Tesmer

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).

