Pokazaliśmy,
że Pamiętamy...
Pamiętamy o powstaniu, o bohaterach. 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczciliśmy w Sianowie bardzo uroczyście. Był czas na zadumę i refleksję, był widowiskowy pokaz, był
też wspólny śpiew.
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aszerują chłopcy,
maszerują...”
– melodia znanej
piosenki patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej ze
Szczecina rozpoczęła uroczyste
obchody 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Oficjalne uroczystości odbyły
się w Parku im. Powstańców
Warszawskich przy pomniku
Pamięci Poległych za Ojczyznę.
Meldunek o gotowości do
uroczystości przyjął zastępca
komendanta Centrum podpułkownik ppłk dypl. Józef Trejder. Punktualnie o godzinie 17,
w „Godzinę W”, przy dźwięku
syreny alarmowej wszyscy
zgromadzeni oddali hołd
Powstańcom Warszawskim.
Uroczystość prowadził
Jakub Pyżanowski. Głos zabrał
Powstaniec Warszawski
– Honorowy Obywatel Gminy
i Miasta Sianów Aleksander
Kaczorowski.
Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki w swoim
wystąpieniu skupił się na
słowach, które przychodzą mu
na myśl podczas rozważania
losów Powstania Warszawskiego. – To na pewno żal, bo wśród
ponad 200 tysięcy osób, które
zginęły i ponad 500 tysięcy
wypędzonych z Warszawy była
elita, która wytrzymała pięć lat
okupacji. To jednocześnie złość,
bo Polakom, którzy walczyli
w górach Włoch czy na niebie
nad Anglią nie pomagano.
Złość jednak motywująca,

8
września
Dożynki Gminne
w Mokrym

7-9
września
Przystanek
Kuźnia

28
września
Dzień Ziemniaka
w Domu Seniora

6
października
Rajd rowerowy
Przytok – Mokre

Cześć oficjalną zakończyła salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem. Powstaniec Warszawski Aleksander Kaczorowski podkreślił, jak bardzo jest szczęśliwy, gdy jego miasto tak uroczyście upamiętnia niepodległościowy zryw.
Fot. Waldemar KosoWsKi

by zawierać lepsze sojusze.
To też cierpliwość powstańców,
którzy tak długo czekali,
by usłyszeć, że są bohaterami.
Wreszcie duma – dziś
z walczących, a 74 lata temu
duma wszystkich, którzy założyli biało-czerwone opaski
i wywiesili flagi – powiedział.
Przemawiali również poseł
na Sejm Stefan Romecki oraz
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Jacek
Stępień. Zgromadzeni mieli
okazję wysłuchać wiersza

walczącej w powstaniu Janiny
Łukasiewicz pt. „Warszawa”,
który wyrecytowała Maria
Bogusławska.
Apel Pamięci odczytał kpt
Robert Mrozek z Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych
z Koszalina.
Po zakończeniu oficjalnych
uroczystość wszyscy zebrani
zostali zaproszeni na widowisko historyczne „Magda na
Gęsiej” odbywające się na ul.
Piastów. Pokazany został sam
moment wybuchu powstania,

odbicie niemieckiego półgąsienicowego transportera opancerzonego typu Sd.Kfz.251/3
Ausf.D, walki batalionu Zośka
czy zdobycie obozu koncentracyjnego przy ul. Gęsiej.
Uroczystość zorganizowano przy współpracy z sianowskimi organizacjami pozarządowymi oraz dzięki
dofinansowaniu ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Więcej na str. 4-5
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wydarzenia
z ratusza

Aktywne
lato…

w w w. s i a n o w. p l

akademia Seniora w rozjazdach
Sianowscy seniorzy biorą udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenia: Sianowska akademia Seniora i inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie. a jest ich mnóstwo!

p

oże jeszcze lato się nie
kończy, ale jak widać po
pogodzie i po kalendarzu,
niechybnie zbliża się jesień.
Najpierw w postaci wrześniowego
powrotu uczniów i nauczycieli do
szkół, a potem już zwyczajnie kalendarzowo. W naszej gminie okres
wakacyjny był czasem aktywnym,
a mieszkańcy i goście jak zwykle
mogli aktywnie i ciekawie spędzić
czas. Zaczęliśmy Folk Flm Festiwalem, ale też szeroką gamą zajęć
dla dzieci. I tak poszło, choć przełomowy dzień to już od kilku lat
1 sierpnia i chwytające za serce
widowisko historyczne przypominające „Godzinę W”. Przez dwa
miesiące tak najmłodsi jak i starsi
mieli do dyspozycji wiele mniejszych i większych wydarzeń
w sołectwach czy też w Sianowie.
Lato to też okres wzmożonych
prac inwestycyjnych, choć te
również jesienią będą widoczne
w wielu miejscach gminy. Tu na
główny plan wychodzą kilometry
ścieżek rowerowych, które zabezpieczą na wielu drogach
bezpieczeństwo rowerzystom
i ułatwią jazdę kierowcom.
Tu też w większości sytuacji mamy
szczęście, bo przy obecnych problemach z wykonawcami i cenami
przez nich oferowanymi wiele
zadań inwestycyjnych jest lub było
realizowanych.
Dlatego tak sobie myślę, że to
był i fajny i ciekawy czas przy lipcowych i sierpniowych upałach.
Jedyne, co niepokoi, to zbiory.
Niestety rolnicy ostatnio szczęścia
nie mają. Jak nie ulewy z roku
poprzedniego, to susze w tym roku.
Widać więc, że idealnie być nie
może.
A tak już szkolnie patrząc, to
życzę wszystkim uczniom i osobom
związanym z oświatą dobrego roku
szkolnego. Na miarę Waszych oczekiwań.

M

rzez cały rok organizowane są ćwiczenia tematyczne, a do tego cykliczne wyjścia do kina, teatru czy
kilkudniowe wycieczki. Jeszcze
w sierpniu seniorzy zwiedzieli
województwo świętokrzyskie a już
dniach 14-15 września udadzą się
na przepiękne tereny Warmii
i Mazur. W międzyczasie zaplanowane mają szkolenia, spotkania
integracyjne oraz dancing.
23 września wychodzą do
teatru na sztukę warszawskiego

teatru Capitol pn. „Di, Viv i Rose”
a 6 października na „Koszalińskich
Artystów czyli Komedię Prowincjonalną”.
Tak bogaty program możliwy
jest dzięki środkom pozyskanym
przez obie organizację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej oraz Województwo
Zachodniopomorskie w ramach
Rządowego Programu ASOS 2014–
2020. W obu projektach prowadzonych od marca bieżącego roku bierze
udział blisko 160 osób w wieku 60+.

Spotkania są doskonałym sposobem na integrację środowiska seniorów, rozwijanie
pasji i zainteresowań.
Fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa

Centrum Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska,
dzięki dotacji z Programu Fundusz
Inicjatyw Społecznych, uruchomiło
Centrum Organizacji Pozarządowych. Wsparciem objętych zostało
10 podmiotów, które zgłosiły się do
projektu.
Założeniem projektu jest
wzmocnienie potencjału sianowskiego trzeciego sektora poprzez
zapewnienie organizacjom miejsca
do działalności oraz kompleksowe
wsparcie księgowe, prawne, marketingowe, doradcze i szkoleniowe.
Pomimo okresu wakacyjnego
Centrum prowadzi swoją działalność m.in. poprzez panele szkoleniowe. Jeden z nich pn. „Budowanie
wizerunku organizacji pozarządo-

wych” odbył się 25 sierpnia. Szkolenie zgodnie z założeniami przyciągnęło 12 osób. Kolejne pn. „Przygotowanie oferty sponsorskiej i współpraca ze sponsorem” zaplanowane
zostało na 22 września. Osoby chcące
wziąć udział w szkoleniach zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej dostępnej na stronach
www.sianow.pl oraz www.suchakoszalinska.pl lub bezpośredni
kontakt w Centrum Organizacji
Pozarządowych a także Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie (pok. 13
i 14). Liczba miejsc ograniczona.

Fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.

kiem wartości nieruchomości lub
ograniczeniem możliwości korzystania z nich w związku z działaniami
koszalińskiej spółki PGK.

Do akcji zbierania oświadczeń
włączyli się mieszkańcy Sianowa,
którzy zainicjowali zbiórkę ankiet
w różnych miejscach na terenie miasta.

Mieszkańcy Sianowa!
W związku z nasilonymi zgłoszeniami, dotyczącymi odorów
ze składowiska odpadów w Sianowie (dokuczliwych szczególnie
w porach nocnych i porannych),
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
informuje, iż będzie przyjmował
pisemne oświadczenia mieszkańców dotyczące tych immisji.
W oświadczeniu należy podać imię,
nazwisko, adres i porę wystąpienia
uciążliwości odorowych, utrudniających korzystanie z własnej nieruchomości oraz normalne funkcjonowanie.
Oświadczenia będą zbierane
w celu przygotowania stosownego

pozwu o zaniechanie immisji
(uciążliwości zapachowych). Dodatkowo analizowana będzie możliwość przygotowania pozwu o zapłatę
odszkodowań związanych ze spadOświadczenia prosimy
kierować na adresy mailowe:
zagrozenia@sianow.pl
urzad@sianow.pl
srodowisko@sianow.pl
lub składać w Biurze Obsługi
Interesantów Urzędu GiM
w Sianowie.

w obiektywie

w obiektywie

Muzyka zabrzmiała w świątyni

Mamy coraz więcej tras rowerowych

W sierpniu w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej
w Szczeglinie odbył się koncert w ramach 52. Międzynarodowego
Festiwalu Organowego. Zaprezentował się zespół Kamil Radzikowski
Fot. Waldemar KosoWsKi
Trio.

Kończą się prace przy budowie ścieżki rowerowej z Osiek przez
Rzepkowo do Iwięcina. Ok. 5 km kolejnych dróg rowerowych w naszej gminie zostało zrealizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich przy współpracy i wsparciu finansowym sianowFot. Waldemar KosoWsKi
skiego samorządu.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.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
niepelnosprawni@sianow.pl
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
SIANÓW

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

W SPRAWIe MIejSC
PRZeZNACZONyCh
do umieszczania
urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów
wyborczych.
na podstawie art. 114 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
Wyborczy (dz. U. z 2018 r. poz.
754 z późń. zm.) Burmistrz gminy
i miasta sianów podaje do publicznej wiadomości informację
o miejscach przeznaczonych do
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych
w czasie kampanii wyborczej
przed wyborami samorządowymi
zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

3

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów
do Rady Miejskiej w Sianowie
na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz uchwały nr li/338/2018 rady miejskiej w sianowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy i miasta
sianów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego
z 2018 r. poz. 1874) podaje się do publicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wy-

bieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej
Komisji Wyborczej w sianowie w wyborach do rady miejskiej w sianowie
zarządzonych rozporządzeniem prezesa rady ministrów z dnia 13 sierpnia 2018
roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (dz. U. z 2018 r. poz. 1561) na dzień 21 października 2018
roku.

1. miasto sianów – słupy ogłoszeniowe w sianowie przy ulicach:
a) plac pod lipami (przy przystanku autobusowym),
b) ul. mickiewicza (przy boisku
orlik),
c) ul. morska (obok parkingu przy
sklepie wielkopowierzchniowym),
d) ul. dębowa (przy parkingu),
e) ul. słowackiego (przy budynku
przychodni zdrowia).
2. sołectwa na terenie gminy
sianów – tablice ogłoszeń po
uzgodnieniu z sołtysem.
Komitety wyborcze są zobowiązane do usunięcia umieszczonych
plakatów wyborczych w terminie
30 dni od daty przeprowadzenia
wyborów.
Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów
Maciej Berlicki

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sianowie – pokój nr 3 (sala posiedzeń) w budynku Głównym A Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki

Przy ulicy
Kościelnej 1

Doradztwo i pierwsze szkolenia
w Centrum Organizacji
Pozarządowych w Sianowie.

Dobre tempo prac remontowych
w sianowskiej świątyni zmienia
jej wnętrze, cieszy oko i duszę.
Prace przygotowawcze, instalacyjne i montażowe wzajemnie
się przeplatają.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
dzięki dotacji z Programu Fundusz inicjatyw Społecznych uruchomiło Centrum Organizacji
Pozarządowych. Wsparciem
objętych zostało 10 podmiotów,
które zgłosiły się do projektu.

Panowie Jakub i Krzysztof
z firmy Monitor pod czujnym okiem
szefa – pana Piotra, byłego mieszkańca naszego miasta, kładą okablowanie ważnych dla bezpieczeństwa
kościoła instalacji: przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej i nagłaśniającej. Wymogi instytucji powierzających dotacje finansowe są
w tym zakresie bardzo wysokie.
W końcowej fazie zaplanowano
montaż ekranu, wyświetlającego
tekst pieśni i modlitw.
Podstawa kamienna ołtarza
z 1311 roku zaznaczona będzie
w posadzce znakiem krzyża. Ściany
prezbiterium pokrywane są przed
malowaniem zaprawą wyrównującą o ciekawej strukturze, uzgodnionej ze służbami konserwatora
zabytków. Pracujący nad tymi zadaniami pracownicy firmy Gorek
Restauro Warszawa, z dużą znajo-

mością realizacyjną tak w obrębie
stolarki czy prac murarskich, idą
konsekwentnie do przodu.
Likwidacja elementów drewnianej ściany w kruchcie kościoła
zmienia oblicze tego miejsca.
Elementy stolarskie i przywracanie
drzwiom świątyni minionego
wyglądu powierzono panu Leonowi Biernatowi.
W trakcie wielu spotkań z wiernymi pada pytanie: „kiedy?”. Do
finału prac coraz bliżej. Każdego
dnia ks .prob. Zbigniew Waszkiewicz jest w remontowanej świątyni
– prowadzimy wiele rozmów,
uzgadniając szczegóły techniczne,
by to, co realizujemy, odpowiadało
parafianom. Teraz, kiedy już wiadomo, że uratowaliśmy naszą świątynię i rok św. Stanisława Kostki
będzie tym uczczony, zaangażowanie wszystkich darczyńców i wspierających tę inwestycję modlitwą,
pozostaje jak na każdym finiszu
ogromnie istotne – za co tak Parafialna Rada Duszpasterska, jak
i ks. prob. Zbigniew zawsze szczerze dziękują.
RySZARD SOBCZyńSKI

Założeniem projektu jest
wzmocnienie potencjału sianowskiego trzeciego sektora poprzez
zapewnienie organizacjom miejsca
do działalności oraz kompleksowe
wsparcie księgowe, prawne, marketingowe, doradcze i szkoleniowe.
Pomimo okresu wakacyjnego
Centrum prowadzi swoją działalność m.in. poprzez panele szkoleniowe. Jeden z nich pn. „Budowanie
wizerunku organizacji pozarządowych” miał miejsce 25 sierpnia br.
Szkolenie zgodnie z założeniami
przyciągnęło 12 osób. Kolejne pn.
„Przygotowanie oferty sponsorskiej
i współpraca ze sponsorem” zaplanowane zostało na 22 września 2018
r. Osoby chcące wziąć udział
w szkolenia zapraszamy do wypeł-

22 sierpnia w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie odbyło
się pierwsze spotkanie dla NGO’s. Było okazją do prezentacji lokalnych liderów
i działań podejmowanych przez sianowskie organizacje, pokazania ich różnorodności
oraz nawiązania nowych kontaktów. Tematem przewodnim była współpraca samorządu
z sektorem pozarządowym i innymi podmiotami w gminie. Zapraszamy do udziału
w kolejnych działaniach i kontaktu: www.fundacja-roefs.pl i www.sianow.pl
Fot. agata szeWczyK

nienia karty zgłoszeniowej dostępnej na stronach www.sianow.pl
oraz www.suchakoszalinska.pl lub
bezpośredni kontakt w Centrum
Organizacji Pozarządowych a także
Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie (pok. 13 i 14). Liczba miejsc
ograniczona.

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.
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Historia na ulicach Sianowa. Widowisko
z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego

p

o zakończeniu oficjalnych
uroczystości jej goście
zostali zaproszeni na widowisko historyczne „Magda na
Gęsiej”, odbywające się na ul.
Piastów. Inscenizacja była emocjonująca, nie brakowało chwil wzruszenia, ale też zachwytu nad strojami,
sprzętem,
pojazdami
historycznymi i efektami pirotechnicznymi.
W tym roku, dzięki Studiu
Historycznemu Huzar z Sianowa,
Sianów był gospodarzem widowiska historycznego, pokazującego
sceny z pierwszych dni Powstania
Warszawskiego, rozgrywające się
między innymi na ulicy Gęsiej
w Warszawie. Opowiedziana została historia legendarnego Batalionu
„Zośka”, zdobywającego transporter opancerzony typu Sd.Kfz.251/3
Ausf.D., dzięki któremu finalnie
zostają uwolnieni więźniowie
obozu koncentracyjnego znajdującego się właśnie przy ul. Gęsiej.
W sianowskiej inscenizacji
wzięło udział kilka grup rekonstrukcyjnych z Pomorza Środkowego oraz pojazdy:
– transporter opancerzony typu
Sd.Kfz.251/3 Ausf.D
– ciężarówka opel blitz 1500
– samochód terenowy Volkswagen Typ 82 Kübelwagen.
– samochód osobowy (sztabowy) Opel Kadett K38
– motocykl terenowy BMW R71
z wózkiem bocznym.
Żywe lekcje historii najlepszy

sposób na poznanie przeszłości, ale
także sposób na oddanie hołdu
wszystkim żołnierzom Armii Krajowej.
Widowisko nie zakończyło
obchodów rocznicy Powstania
Warszawskiego. Po nim, w muszli
koncertowej Parku im. Powstańców
Warszawskich
w
Sianowie,
wystąpił Michał Kowalonek, wokalista Grupy Snowman. Zaśpiewał
przy akompaniamencie Jacka Szwaja, grającego na co dzień z Hanną
Banaszak i Edytą Górniak. Razem
z nimi zaśpiewała mała Oliwka
Szczęsna z Performance Music
Studio i Joanna Jewuła kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów
również z Performance Music
Studio. Koncert poprowadził Rafał
Piechota z kabaretu Afera. Koncert
pieśni powstańczych był okazją do
integracji i wspólnego śpiewu.
Rekonstrukcję historyczną oraz
koncert zorganizowano przy
współpracy z sianowskimi organizacjami pozarządowymi oraz dzięki
dofinansowaniu ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2018.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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Wakacje
za nami
W gminie Sianów były
udane, bowiem atrakcji
nie brakowało!

g

dybyśmy chcieli opisać je
wszystkie, musielibyśmy
wakacyjnym wspomnieniom poświęcić całe wydanie
„Naszej Gminy”. Wspomnimy
zatem o kilku. I tak w lipcu dzieci ze
świetlic działających przy Centrum
Kultury udały się do największego
parku rozrywki na pomorzu
zachodnim-Pomeranii. Zobaczyły
m.in. wioskę wikingów – Trollborg.
Nie zabrakło też szalonej zabawy
na ogromnych dmuchańcach i wielkich zjeżdżalniach wodnych.
W sierpniu dzieci ze świetlic
i filii bibliotecznych gminy Sianów
odwiedziły „Arboretum Karnieszewice”, żeby świętować „Dzień
Pszczół”. Wzięły udział w grze terenowej, w malowaniu uli, obejrzały
pokaz wykonania kłody bartnej
i mogły obserwować pokaz wspinaczki drzewnej. Ciekawą lekcją
było poznanie roślin miododajnych
i podglądanie pszczelej rodziny
w ulu pokazowym.
W Centrum Kultury w Siano-

Wakacyjne zajęcia biblioteczne
to nauka i zabawa w jednym.
Fot. cK sianóW

Plenerowa impreza oficjalnie
rozpoczęła projekt Niepodległa
to my dofinansowany z Funduszu
inicjatyw Obywatelskich,
realizowany przez Klub Rodziny
w partnerstwie z Centrum
Kultury w Sianowie.
Piknik Ułański odbył się
w środku lasu i w gościnnych
progach stadniny koni w Krzykaczu.
Jazda konna i bryczka, biesiada ze
swojskim jadłem, zawody żołnierskie, konkurs historyczny i wiele
innych atrakcji sprawiły, że na chwilę każdy zapomniał o codziennym
dniu, spędzając ten czas rodzinnie
i patriotycznie. Uczestnicy mogli się
poczuć jak żołnierze, przebierając
się w mundury wojskowe, które
użyczyła jednostka z Koszalina.
Konkurs historyczny „Droga
do Niepodległości” wygrała rodzina
Gawrońskich, następnie Balbina
Machała i Dominika Jeziorska. Pytania były trudne, ale wiedza uczestników imponująca.
Jak piknik to i biesiada, za którą
szczególne podziękowania dla Pani
Jolanty Rymaszewskiej, która przygotowała pyszne jedzenie i stworzyła wspaniałą atmosferę przy syto
zastawionych stołach.
K.GRUDZIeń-KUśKA

b

Nasza kochana
stulatka
Piękny jubileusz Olgi Polejowskiej z Ratajek. Jubilatce ślemy
gorące życzenia!

5 sierpnia w Parku Miejskim
w Sianowie odbyła się druga
wakacyjna Sfera Kultury, tym
razem pod nazwą „Sfera Kultury,
przystanek świetlica”. Główną
atrakcją tego spotkania był Teatr
objazdowy „Władca Lalek” ze
Słupska. Fot. Waldemar KosoWsKi

XIX Jarmark Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim przyniósł
moc atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych gości
imprezy. Fot. Waldemar KosoWsKi

Z wizytą w rezerwacie Sieciemińskie Rosiczki.

wie frekwencja dopisała do końca
wakacji. Dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach, a te
były bardzo zróżnicowane: oprócz
kulinarnych i artystycznych można
było uczyć się hiszpańskiego, wziąć
udział w zajęciach muzycznoruchowych, kodowaniu robotów
Photon oraz odwiedzić pracownię
działań twórczych, gdzie dzieci
tworzyły popularne slimy, ogrody
w słoikach oraz własnoręcznie
wykonywały mydełka.
Wakacje podopiecznych świetlic przy Centrum Kultury minęły
na przyjemnej pracy, zabawie
i aktywnym wypoczynku. O nudzie
nie było mowy! Każda z Pań opiekujących się dziećmi na świetlicy,
zapewniła im czas bardzo aktywnie.
Na świetlicy w Iwięcinie dzieci zaangażowały się m.in. w tworzenie
makiety i wymyślanie trudnych
sytuacji, oraz przewidywaniu konsekwencji i zapobieganiu im. W Masz-

Z okazji setnych urodzin Pani
Olgi Polejowskiej, burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki
wraz z pracownikami Urzędu
Gminy i Miasta Mirosławą Kapuścińską, Wandą Chrzanowską,
Mileną Szczepańską-Zakrzewską
oraz radnym Rady Miejskiej Sylwestrem Pietrzyckim odwiedzili
szanowną jubilatkę w jej domu
w Ratajkach.
Burmistrz wręczył dostojnej
jubilatce upominki, złożył najlepsze
życzenia w imieniu władz gminy
i jej mieszkańców oraz przekazał
Pani Oldze list gratulacyjny, wysto-

sowany przez prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusza Morawieckiego.
Miłym akcentem było też
wręczenie jubilatce honorowego
świadczenia pieniężnego.
Życzenia złożyła również obecna na spotkaniu najbliższa rodzina.
Nie zabrakło toastu za zdrowie
najstarszej przedstawicielki rodu.
Niespodziankę urodzinową sprawił
jubilatce też lekarz rodzinny Paweł
Klasicki.
Szanowna jubilatko, życzymy
Pani wszelkiej życiowej pomyślności, niech każda chwila będzie dla
Pani źródłem szczęścia i upływa
w spokoju i nieustającym zdrowiu.
MACIej BeRlICKI,
BURMISTRZ GMINy I MIASTA SIANóW

Fot. cK sianóW

kowie podczas zajęć plastycznych
chłopcy robili czołgi, a dziewczynki
pałeczki z kolorowymi tasiemkami
do tańczenia. Na wszystkich czekał
II świetlicowy plener malarski.
W Rzepkowie metodą decupage
dzieci udekorowały butelki, a na
deser... pojechały do fabryki cukierków Cuksik, gdzie wzięły udział
w warsztatach robienia lizaków.
W Sownie odbywały się zajęcia
plastyczne i artystyczne: dzieci
wykonywały ramki na zdjęcia, robiły również zwierzęta techniką origami. Na zajęciach kulinarnych, dzieci
upiekły pyszne gofry, które pięknie
udekorowały i z prędkością światła
pochłonęły. Dzieci ze świetlicy przy
ul. Słowackiego w ramach zajęć
wakacyjnych preferowały wyjścia
w teren, aktywnie było też przy
ul. Dębowej. Panie prowadzące
świetlice zabrały również dzieci do
Centrum Mikołaja Kopernika, które
dotarło do Sianowa.

Piknik Ułański
– z fantazją i atrakcjami

Było rodzinnie, patriotycznie, swojsko, żołniersko, smacznie, ale też radośnie
Fot. a. madej
i w gronie przesympatycznych i życzliwych sobie ludzi.

Pani Olga była wzruszona urodzinowym spotkaniem i życzeniami. Oczywiście,
Fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa
nie zabrakło pysznego tortu.

Kącik bibliofila

Patrioci
SaNa KraSiKov
Wybitna powieść amerykańskiej pisarki gruzińskiego
pochodzenia o Amerykanach
zafascynowanych ideami komunizmu, którzy osiadają w Rosji
Sowieckiej, ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
Ta trzypokoleniowa saga
rodzinna, powieść szpiegowska,
romans i powieść idei w jednym
obejmuje dwa kraje, Amerykę
i Rosję, oraz trzy epoki – od lat 30.
XX wieku, przez okres zimnej
wojny, aż do czasów upadku ZSRR
i transformacji ustrojowej. Wyróżnia
ją epicki rozmach, świetne opisanie
realiów życia w dawnym Związku
Radzieckim oraz w dzisiejszej Rosji,
kunsztowne prowadzenie narracji
w kilku planach czasowych,
a przede wszystkim dociekliwość
w kwestii: co decyduje o naszych
ideowych wyborach. Przez recenzentów na Zachodzie powieść Sany
Krasikov została okrzyknięta
„Doktorem Żywago” na nasze
czasy. U schyłku wielkiego kryzysu
młoda Amerykanka Florence Fein
opuszcza Brooklyn dla – jak jej się
wydaje – ciepłej posady za granicą,
obietnicy miłości i niezależności. Po
przyjeździe do Związku Radziec-

kiego szybko wpada w pułapkę
systemu, z której nie ma ucieczki.
Po latach jej syn Julian emigruje do
Stanów Zjednoczonych, ale jego
praca w przemyśle naftowym łączy
się z częstymi wizytami w Moskwie.
Kiedy odtajnione zostają akta KGB
dotyczące jego matki, Julian postanawia zgłębić rodzinną historię,
a przy okazji nakłonić swego syna
Lenny’ego, próbującego robić interesy w putinowskiej Rosji, do
powrotu do domu. To, co odkryje
w archiwach, okaże się przerażające
i bolesne – nieznana historia Amerykanów porzuconych przez własną
ojczyznę i zatajona prawda o amerykańsko-rosyjskiej współpracy pod
płaszczykiem wzajemnej wrogości.
Zapraszamy do biblioteki.
źRóDłO OPISU:
WyDAWNICTWO W.A.B.
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pierwszą kwietniową
niedzielę 1995 r. doszło
do wypadku, który
wstrząsnął piłkarskim – i nie tylko
– środowiskiem. W wypadku
drogowym zginął niespełna 25-letni
Mirosław Wiącek, a drugi z pasażerów – 45-letni Stanisław Pochwała
– zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kierowca passata, który
spowodował zderzenie z fiatem
126p, którym jechali Wiącek
i Pochwała, prowadził samochód
w stanie nietrzeźwym.
Skromnym dowodem pamięci
o Mirku i Stanisławie był rozegrany
w Sianowie, po raz 24. jako memoriał, turniej z udziałem: Boiskowych
Kolegów Mirosława Wiącka,
Oldbojów
Darłovii
Darłowo
– beniaminka II Pomorskiej Ligi
Oldbojów, TKKF Strażak Koszalin
– czwartego zespołu II ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów i Stowarzyszenia Victoria Sianów – mistrza I ligi
Pomorskiej Ligi Oldbojów.
Przed rozpoczęciem spotkania,
Ryszard Wątroba – jako przedstawiciel organizatorów – przypomniał
sylwetkę utalentowanego bramkarza, wychowanka koszalińskiej
Gwardii, a następnie grającego
w Turze Koszalin, Darłovii Darłowo

i Turze-Victorii Sianów oraz historię
dotychczasowych memoriałowych
zmagań.
Następnie: Dariusz Majewski
– z Boiskowych Kolegów Mirosława
Wiącka,
Andrzej
Siarnecki
– z Oldbojów Darłovii, Waldemar
Wejnerowski – z TTKF Strażak
i Krzysztof Gort – ze Stowarzyszenia Victoria, jako przedstawiciele
organizatorów i zespołów uczestniczących w imprezie oraz Wiesław
Mikulski – jako przedstawiciel
sędziów, zapalili symboliczne
znicze za jedną z bramek, której
strzegł przed laty patron tego
turnieju.
Po rozegranych na obu płytach
Stadionu Miejskiego w Sianowie
meczach pierwsze miejsce zajął
zespół Boiskowi Koledzy Mirosława Wiącka, drugie – Stowarzyszenie Victoria Sianów, trzecie – TKKF
Strażak Koszalin, a czwarte
– Oldboje Darłovii Darłowo.
Memoriałowym zmaganiom
przyglądali się, między innymi:
żona Mirosława – Janina, córka
– Sandra z synkiem Marcelem oraz
Maria i Stanisław Bogusławscy
– teściowie.
Puchar Prezesa Koszalińskiego
Związku Piłki Nożnej w Koszalinie

Zwyciężyli Boiskowi Koledzy!
Byli najlepsi w 24. edycji
memoriału im. mirosława Wiącka.
Rozgrywane od 1995 r. mecze pamięci,
które po trzech latach przerodziły się
w memoriały, nawiązują do zdarzenia,
które miało miejsce 2 kwietnia 1995 r.
Grano dwa razy po 15 minut, systemem „każdy z każdym”. Sędziami spotkań byli: Rafał Gawryszewski, Wiesław Mikulski,
Fot. ryszard WątroBa
Gabriel Pawłowski i Ireneusz Zubkowicz.

– Grzegorza Maciejasza, wręczyła
córka Mirosława Wiącka – Sandra
i żona Janina oraz przedstawiciele
organizatorów: Krzysztof Gort,
Dariusz Majewski, Andrzej Siarnecki, Waldemar Wejnerowski
i Ryszard Wątroba.

victoria SP2 Sianów najlepsza
W Sianowie rozegrany został XX turniej Piłki Nożnej Kobiet im. anny Bocian o Puchar marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa ZZPN Szczecin.

W zwycięskiej drużynie Sianowa grały: Oktawia Kaszewska, Oliwia Żywanowska, Dagmara Petrus, Justyna Maśnik, Wiktoria Studzińska, Nikola Pielich, Viktoria Heib, Maja Czubaj, Klaudia Saganowska, Daria Brzeźniak, Katarzyna Rawłuszewicz, Malwina
Grzelak, Oliwia Wolanin i Wiktoria Robakowska.
Fot. archiWUm

Ogłoszenie
PiErWSZE WYPłaTY
śWiaDCZEń – Dobry
Start w gminie Sianów
Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie
informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r.
do wypłaty skierowano pierwsze
świadczenia w ramach programu
„Dobry start”. Jednorazowe świadczenia w wysokości 300 złotych otrzymają wnioskodawcy, którzy złożyli
prawidłowo swoje wnioski elektronicznie w terminie od 01.07.2018 do
26.07.2018 r. Łącznie zweryfikowano
384 wnioski (483 dzieci wypełniających obowiązek szkolny).
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Od 1 sierpnia 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry
start” można nadal składać drogą
elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia), a także
w wersji papierowej (druki do pobrania w Dziale świadczeń lub na stronie
www.mgops.sianow.pl). Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.
MGOPS Sianów, Dział Świadczeń
Rodzinnych – Sianów ul. Słowackiego
3a: pon.-czw. 7:00 – 15:00; piąt. 7:30 –
15:30. Informacje na temat programu
„Dobry start” pod nr. tel. 94 31 85 512
wew. 38 i 44.

Wyróżnienia indywidualne,
ufundowane przez Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie, z rąk burmistrza Macieja Berlickiego, bliskich
patrona imprezy oraz przedstawicieli organizatorów – odebrali:
Arkadiusz Borak (Stowarzyszenie

Victoria) – najlepszy bramkarz,
Radosław Trusz (Boiskowi Koledzy
Mirosława Wiącka) – najlepszy
piłkarz oraz Krzysztof Miętek
(Stowarzyszenie Victoria) – najlepszy strzelec.

Dopisało prawie wszystko:
pogoda, boiska, sponsorzy, goście,
media. Były cenne nagrody, była
dobra gra oraz fajna atmosfera. Nie
dopisała frekwencja. Z ośmiu zespołów, które potwierdziły obecność,
były tylko trzy: MKS Lew Lębork,
GKS Żukowo i UKS Victoria SP2
Sianów. Zabrakło dwóch drużyn
z Niemiec z Berlina i Penzlina, ale
pomimo tego było międzynarodowo.
Grano systemem każdy
z każdym – mecz i rewanż. Najlepszą okazała się ekipa Victorii SP 2
Sianów (tr. Jędrzej Bielecki i Marian
Kuna, kier. Jacenty Życiński), która
wygrała trzy mecze, a jeden
zremisowała, zdobywając 10 pkt.
i w bramkach 8 do 4.
Drugie miejsce przypadło
zespołowi Lwa Lębork (tr. Andrzej
Kurzydło i kierownik Piotr
Grudzień) 4 pkt. i 6 do 7 w bramkach, a trzecie drużynie Żukowa
(tr. Adam Pyszka) z 3 punktami
i w bramkach 5 do 8.

Najlepszą zawodniczką i zarazem królową strzelczyń z 6 bramkami została Malwina Grzelak
z Victorii SP 2 Sianów. Najlepszą
bramkarką została Klaudia Grubba
z Lwa Lębork. Ponadto organizatorzy wyróżnili: Wiktorię Robakowską z Sianowa, Weronikę Lejk
z Lęborka, Natalię Grunwald
i Karolinę Mączkę z GKS Żukowo.
Wspaniałe i cenne nagrody
ufundowali: Gmina Sianów, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego, Polski
Związek Piłki Nożnej, SGB BANK,
Nadleśnictwo
Karnieszewice,
KOZPN Koszalin, PGK Koszalin,
Starostwo Powiatu Koszalińskiego,
Agrobud Koszalin, Bank Spółdzielczy Sławno, ZZPN Szczecin, TV
MAX Koszalin, Radio Plus, Radio
Koszalin oraz inni, których nie
sposób wymienić. Pomocy organizacyjnej udzieliła Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie oraz działacze
UKS Victoria SP2 Sianów.

Wyjaśnienia

W związku z przerwą
w dostawie wody
w Sianowie i Kłosie

Z-CA KIeROWNIKA MGOPS

Gminny Zakład Komunalny
w Sianowie, w związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie przerwami w dostawach wody, przeprasza wszystkich odbiorców za
niedogodności związane z faktem
zarówno samego czasowego braku
wody, jak również jego następstw
oraz dziękuje za cierpliwość i wyrozumiałość.

Podczas napełniania sieci po
włączeniu nowego układu technologicznego nastąpiły nieprzewidziane spadki ciśnienia, stąd godzina przywrócenia pełnego zasilania
w wodę początkowo określona
maksymalnie na 7, przesuwana była
przez wykonawcę, by ostatecznie
stanąć na godzinie 9.
Wszelkie prace związane

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.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27,
76-004: Sianów – 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).

elżBIeTA AłTyN,

RySZARD WąTROBA

z kompleksową przebudową ujęcia
wody mają na celu zlikwidowanie
w przyszłości problemów z ilością
i jakością wody zarówno bakteriologiczną jak i fizykochemiczną oraz
zapewnienie odbiorcy końcowemu
dostaw najwyższej jakości wody
w ilościach mu niezbędnych.
Zapewniamy, że nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby
przyszłe informacje na temat ewentualnych przerw w dostawach
wody dotarły możliwie do wszystkich mieszkańców.
jAKUB PyżANOWSKI,
DyReKTOR GMINNeGO ZAKłADU
KOMUNAlNeGO W SIANOWIe

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.

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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