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16 października wchodzi 
w życie nowy system 
płatności w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów

Gmina Sianów otrzymała 
nominację do nagrody głównej 
w rankingu „Gospodarny Samo-
rząd 2017” w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich.

Ranking przygotowany jest przez Instytut
Studiów Wschodnich (organizatora Forum
Ekonomicznego w Krynicy) wraz z Centrum
Gospodarczym im. Mikołaja Kopernika. To
nowy medialny ośrodek, zajmujący się anali-
zowaniem gospodarki, propagowaniem
nowoczesnych form jej rozwoju i organizacją
rankingów gospodarczych.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone
podczas uroczystej gali, która odbyła się 
6 września podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy. Gmina Sianów zajęła wysokie 
5 miejsce z grona 76 gmin miejskich i miejsko-
wiejskich. 

Ranking przebiegał w dwóch etapach. 
W pierwszym, na podstawie danych Mini-
sterstwa Finansów wybrane zostały gminy,
do których trafiła ankieta. Oceniano między

innymi: dochody własne do dochodów
ogółem, dochody własne na mieszkańca,
nadwyżkę bieżącą do wydatków bieżących,
inwestycje do dochodów, zadłużenie do
dochodów, wpływy z PIT 
i CIT, wpływy z podatku
od nieruchomości, wydatki
na transport i gospodarkę
mieszkaniową. W drugim
etapie gminy oceniano na
podstawie danych finan-
sowych oraz odpowiedzi
uzyskanych w ankie-
tach. Swoje punkty
mogła także przyznać
Kapituła Rankingu
(pod przewodnictwem
Marszałka Senatu
Stanisława Karczew-
skiego). W ankiecie
pytano miedzy inny-
mi: o wydatki na realiza-
cję kontraktów z organizacjami pozarządo-
wymi, budżet partycypacyjny, dostosowania

urzędu dla osób niepełnosprawnych,
liczbę Hot Spotów udostępnionych
przez Urząd, czy gmina dysponuje
SMS-owym systemem informacji
ostrzeżeń oraz czy na terenie gminy
działa elektroniczny system informacji
przestrzennej.

Nagrody wręczyli: wicepremier Piotr
Gliński, wiceminister rozwoju Jerzy
Kwieciński, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska,
Rafał Petsch, dyrektor zarządzający
Banku Pekao SA i Andrzej Porawski,

dyrektor biura Związku Miast Polskich. 

C
eremoniał dożynkowy z udziałem
rolników, władz samorządowych,
zaproszonych gości i mieszkańców

rozpoczął się tradycyjnie polową mszą
świętą, celebrowaną przez księdza probosz-
cza Romana Gałkę z parafii pw. Matki Bożej
Szkaplerznej ze Szczeglina. Po eucharystii
mieszkańcy podzielili się chlebem wypie-
czonym z tegorocznego ziarna.

Podczas uroczystości wystąpili artyści 
z Teatru Variete Muza z Koszalina oraz lokal-
ne zespoły ludowe – Kwiat Paproci, Bursz-
tyny, Jaskółki i Złoty Dukat. Wielu emocji
dostarczyły potyczki sołeckie, w których
mieszkańcy gminy i miasta Sianów rywali-
zowali m.in. w rzucaniu snopkiem siana,
łapaniu balonów z wodą, najszybszym biciu
piany i wypiciu piwa przez słomkę czy też 
w konkursie na największą liczbę napompo-
wanych balonów. 

Po artystycznej części dożynek zagrał
zespół Lovely Band. Do późnych godzin
nocnych na „polowym” parkiecie bawiło się
wielu mieszkańców. 

Sołectwo Mokre po raz pierwszy organi-
zowało u siebie dożynki gminne. Mieszkańcy
pokazali, że są bardzo zgraną i zorganizo-
waną grupą. Dekoracje na ulicach i posesjach
zaskoczyły wszystkich przybyłych gości. Nie
byłaby to taka piękna uroczystość, gdyby nie
zaangażowanie wielu osób – każdemu nale-
żą się słowa uznania. 

Burmistrz Maciej Berlicki podziękował
rolnikom za trud codziennej, żmudnej pracy
na roli. Pracy, dzięki której codziennie kroimy
i spożywamy świeży chleb. Wyróżnienia
burmistrza gminy i miasta Sianów otrzymali:
Stefan Manarczyk z Bielkowa, Dariusz Rokit-
ka z Dąbrowy, Andrzej Cisek z Grabówka,

Robert Zawada z Iwięcina, Waldemar Socha
z Karnieszewic, Marian Nowak z Kleszcz,
Sławomir Piechorowski z Osiek, Ryszard
Robakowski z Sierakowa Sławieńskiego, Józef
Kurmin ze Skwierzynki, Katarzyna Topolska
ze Skibna, Marian Pająk z Suchej Koszalińskiej
oraz Marek Lesiak ze Szczeglina.

W trakcie imprezy dożynkowej rozstrzy-
gnięto konkursy na Najbardziej zadbaną
zagrodę rolną, Najbardziej zadbaną posesję
oraz Najpiękniejszą wieś. W pierwszej I miej-
sce zajęła Agnieszka Hutman z Nowego. 
W kategorii Najbardziej zadbana posesja 
I miejsce zajęli państwo Zofia i Jarosław Stel-
mach z Dąbrowy. Konkurs na Najpiękniejszą
wieś wygrały Osieki.

Oceniano również wieńce. Jak co roku, 
w sołectwach wykonano pomysłowe wieńce
dożynkowe. Musiały być w nich kwiaty,
jagody, dorodne jabłka i kiście jarzębiny.
Przybierano je jeszcze kolorowymi wstążka-
mi. W konkursie Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy I miejsce i nagrodę 500 zł otrzy-
mało sołectwo Mokre. 

Mimo niewielkich opadów deszczu, tego-
roczne dożynki w gminie Sianów były
świętem nie tylko rolników, ale i wszystkich
mieszkańców, którzy licznie przybyli na
imprezę zorganizowaną przez sołectwo
Mokre. 

UrSzUla kraWieCka 

Dożynki
pachnące chlebem
Tegoroczna uroczystość gminnego święta plonów odbyła się w Mokrem. W sobotę, 
2 września, świętowanie rozpoczęło się od barwnego korowodu z wieńcami i bochnami
chleba. 

Gmina Sianów piąta w rankingu
Kliknij po więcej

Ze szczegółową metodologią i wynikami
Rankingu można zapoznać się na stronie
internetowej Centrum Gospodarczego 

im. Mikołaja Kopernika, pod
linkiem http://cgmk.pl/ranking-

gospodarny-samorzad-2017

Starościna i starosta Dożynek Gminnych – Ewelina Kikcio i Ryszard Kowalewski – wraz z sołtysami i bur-
mistrzem Maciejem Berlickim podzieli się z mieszkańcami chlebem. Fot. Waldemar Kosowski
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K ilka dni temu, po wielu miesią-

cach pracy uchwalony został 

w Sianowie Lokalny Program

Rewitalizacji. Cóż to takiego? Najpro-

ściej rewitalizacja to „przywrócenie 

do życia”, „ożywienie”, a tak bardziej

samorządowo, to proces wyprowadza-

nia ze stanu kryzysowego obszarów

zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zinte-

growane działania na rzecz lokalnej

społeczności, przestrzeni i gospodarki,

skoncentrowane terytorialnie. 

To znowu brzmi zbyt naukowo. 

Tak normalnie powstał program, 

który zawiera katalog działań możli-

wych do realizacji w przyszłości. Są to

zadania inwestycyjne i tzw. miękkie.

Cieszę się, że mamy ten dokument już

gotowy, choć wiem jak trudny będzie 

w pełni do realizacji. Warto jednak

stawiać sobie ambitne cele. Nie będę

rozpisywał się jakie są to konkretnie

zadania (LPR jest dostępny w interne-

cie), jednak w naszym przypadku wiążę

się z działaniami, które mogą diame-

tralnie zmienić wizerunek i oblicze

naszego samorządu. Jest w nim również

wiele pomysłów innowacyjnych, 

o których do tej pory nie rozmawiało

się w Sianowie. Dotyczą one i młod-

szych, i starszych. Związane są 

z wolnym czasem, nauką, przedsiębior-

czością, ale też z aktywnością społeczną

i opieką nad potrzebującymi.

Ważne, że w opracowanie LPR-u zaan-

gażowało się wiele osób, których pomy-

sły, ale i uwagi zostały uwzględnione.

Dziękuję osobom, które pracowały nad

powstaniem programu, tak ze strony

formalnej – urzędniczej, jak i od strony

mieszkańców. Teraz oczywiście przed

nami największe wyzwanie. Te zadania

trzeba zrealizować. Jeśli nie wszystkie,

to choćby część. Tego wszystkim, sobie

również, życzę.

Cóż to takiego
rewitalizacja?

z rATUSzA
Wojaże z Sianowską Torbą dookoła świata
zakończyliśmy konkurs „Sianów kontra Świat”. Teraz twardy orzech do
zgryzienia będą mieć członkowie naszego jury. z niecierpliwością czekamy
na wyniki. Mamy ponad 300 zdjęć konkursowych.

To zdjęcia Marcina Burasa. Zostało zrobione podczas nurkowania na głębokości 42,5m w Norwegii, w malowniczej miejscowości
Bu koło Flekkefjord. Fot. Marcin Buras

w skrócie
Kartą w kasie Urzędu

16 października w Urzędzie Gminy 
i Miasta Sianowa zostanie uruchomio-
na usługa płatności kartą. W ten sposób
będzie można uiścić opłaty m.in. za
podatki, odpady komunalne oraz opła-
ty za wydawane dokumenty. Za trans-
akcje nie będzie pobierana prowizja.
W lipcu gmina Sianów zgłosiła swój
udział w pilotażowym projekcie akcep-
tacji płatności bezgotówkowych z wyko-
rzystaniem terminali POS w jednost-
kach administracji publicznej. Projekt
jest działaniem Ministerstwa Rozwoju
we współpracy z Krajową Izbą Rozlicze-
niową S.A. w ramach ogólnopolskiego
programu „Od papierowej do cyfrowej
Polski”, który ma na celu upowszechnie-
nie płatności bezgotówkowych 
w jednostkach administracji publicznej. 
W celu umożliwienia dokonywania
płatności bezgotówkowych za pomocą
karty Rada Miejska w dniu 27 lipca
podjęła uchwałę w sprawie w sprawie
zapłaty podatków i opłat za pomocą
innego instrumentu płatniczego, 
w tym instrumentu płatniczego, na
którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny. W ramach pilotażu
usługa będzie dostępna do końca
marca 2020 roku.

ANAbelle MArcińczAk

Zapraszamy do kina
W październiku sezon na oglądanie
zacznie Sianowski Klub Filmowy. 
Na początek premiera włoskiego filmu
„Ciao Italia”. Polska premiera obrazu
Pierfrancesco Dilberto odbędzie się
dnia 6 października, a w sianowskiej
Zorzy obraz ten, pokażemy już tydzień
po jego premierze – 13 października, 
o godzinie 18.30.
Nowy Jork, 1943 rok. Między włoskimi
imigrantami Arturo i Florą rodzi się
uczucie. Niestety, zamążpójście dziew-
czyny zostało dawno zaplanowane
przez jej wujka, który obiecał jej rękę
synowi szefa mafii. Aby nie dopuścić do
tego małżeństwa, Arturo postanawia
skłonić ojca Flory do zmiany decyzji...

UrSzUlA krAWieckA

UWAgA!
Nie chcemy
smrodu 
w Sianowie 

W związku z informacjami od
mieszkańców docierającymi do
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
dotyczącymi odorów dochodzących 
z Regionalnego Zakładu Odzysku
Odpadów w Sianowie, prowadzo-
nego przez PGK w Koszalinie, infor-
mujemy o możliwości składania
oświadczeń osobiście w Biurze
Obsługi Interesantów Urzędu GiM
w Sianowie lub pocztą elektronicz-
ną na adres: zagrozenia@sianow.pl,
u r z a d @ s i a n o w . p l ,
srodowisko@sianow.pl – wzór w
załączeniu dostępny w Urzędzie
oraz na stronie www.sianow.pl 

Jednocześnie informujemy, że
Urząd Gminy i Miasta Sianowie
każdorazowo otrzymując informa-
cje od mieszkańców o uciążliwo-
ściach odorowych informuje na
piśmie PGK Koszalin.

W szystkim fotografu-
jącym bardzo dziękuje-
my za udział w zaba-

wie i przesłanie do nas bardzo dużej
liczby zdjęć. Teraz czekają nas burz-
liwe obrady, które zakończą się
wyłonieniem trzech zwycięzców. Już
teraz wiemy, że to nie będzie łatwe.
Wyniki zostaną ogłoszone w kolej-
nym wydaniu „Naszej Gminy”.

Zachęcamy jednocześnie do
śledzenia naszej strony internetowej
oraz gminnego profilu Facebook 
– będziemy na nich informować na
bieżąco o wydarzeniach związa-
nych z konkursem. Już dziś może-
my przekazać dobrą informację – ze
wszystkich zdjęć, które zostały do
nas przesłane, powstanie folder.
Album otrzyma każdy, kto zgłosił
swoje zdjęcie do konkursu.

Finał konkursu odbędzie się 
w październiku.

Skład jury
Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów Marcin Posmyk, 
fotograf Waldemar Kosowski, foto-
reporter „Głosu Koszalińskiego”
Radosław Koleśnik, fotograf „Gościa
Niedzielnego” Karolina Pawłowska,
Milena Szczepańska-Zakrzewska 
– podinspektor ds. promocji 

Podczas służby patrolowej na
drodze między Sianowem, a Suchą
Koszalińską strażnicy miejscy
zauważyli samochód ciężarowy
marki Renault. Na platformie auta,
za kabiną, znajdowały się dwa
zbiorniki z tworzywa sztucznego,
każdy o pojemności 1000 litrów 
oraz agregat prądotwórczy. Obok
pojazdu – na poboczu drogi przy
hydrancie instalacji p.poż. – stał
kierowca samochodu w żółtej kami-
zelce odblaskowej. Do hydrantu
podłączony był wąż pożarniczy,
którego drugi koniec zainstalowany
był do jednego ze zbiorników, znaj-
dujących się na lawecie samocho-
du.

W chwili podjęcia interwencji

mundurowi stwierdzili, że przez
wąż do zbiornika zamontowanego
na lawecie płynie woda z hydrantu,
a w zbiorniku znajdowało się już
kilkaset litrów skradzionej wody.

Sprawcę nielegalnego poboru
wody strażnicy przekazali policjan-
tom, a o zdarzeniu powiadomili
dyrektora Gminnych Wodociągów 
i Kanalizacji w Sianowie.

AkcjA

Strażnicy ujęli sprawcę kradzieży wody

Strażnicy zatrzymali mężczyznę na „gorącym uczynku”. Fot. SM Sianów

W obiektywie
Tu będzie bezpieczniej!
Zakończyła się 
budowa chodników 
w Grabówku 
i Iwięcinie. Zakres
robót obejmował
budowę chodników
i zjazdów z kostki
betonowej, odtwo-
rzenie i budowę po-
boczy, profilowanie
skarp, profilowanie
i czyszczenie
rowów. W ramach
inwestycji ułożono
chodniki na odcinku
o łącznej długości
ponad 1,5 km.
Koszt realizacji in-
westycji to ponad
500 tys. zł. Zadania
zostały w całości
sfinansowane ze
środków własnych
gminy Sianów.
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Będą poznawać przeszłość swojej
małej ojczyzny, wymieniać się
doświadczeniami i ciekawostka-
mi, a także bawić się historią,
biorąc udział w inscenizacjach. 
– Widowiska, pikniki, zloty histo-
ryczne cieszą się ogromną popu-
larnością i warto wciągać 
w to lokalną społeczność – mówi
Łukasz Gładysiak, właściciel
Studia Historycznego Huzar,
inicjator powstania klubu.
Spotkania odbywają się w środę
raz w miesiącu – to wydarzenia

otwarte, na które może przyjść
każdy. Zapraszamy na drugie
spotkanie już 11 października 
o godzinie 19 do Sianowskiego
Inkubatora Organizacji Poza-
rządowych przy ulicy Armii
Polskiej 23.
Informacje o spotkaniach można
znaleźć na stornie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta Sianów, na
stronie internetowej Studia Histo-
rycznego Huzar oraz na portalu
Facebook w grupie Sianowski
Klub Historyczny. Zapraszamy!

TO ciekAWe

Ruszył Sianowski klub 
historyczny

Taką możliwość dał 
im projekt „Travel senior”
wdrażany przez Fundację
Jesteśmy Razem, dzięki
dotacji z Rządowego 
Programu ASOS 2014 
– 2020. 

Przedsięwzięcie, na które
fundacja pozyskała blisko 138 tys.
zł, pozwoliło dotychczas na orga-
nizację pięciu dwu- i trzydniowych
wycieczek. Seniorzy od początku
roku zwiedzili Wisłę, Ustroń,
Istebną, Szczyrk, Szczecin, Świno-
ujście, Kaszuby, Gdańsk, Słowiński
Park Narodowy, Malbork czy
Elbląg. Organizowane były także
spotkanie integracyjne w Krzyka-
czu, spływ kajakowy czy rejs stat-
kiem. Ponadto we wrześniu 45
uczestników projektu rozpoczęło
cykl spotkań w tematyce turystyki
historycznej.

Do końca roku beneficjenci
projektu planują jeszcze wyjazd 
w Bieszczady, a gdy czas pozwoli

obiorą także nowy kierunek 
w ramach powołanej krajoznawczej
sekcji „Travel senior” przy Sianow-
skim Inkubatorze Organizacji Poza-
rządowych. 

Sianowscy seniorzy zwiedzili
Polskę wzdłuż i wszerz

Z kolejnych wypraw seniorzy przywieźli piękne zdjęcia. Złożą się na album pełen
wspaniałych wspomnień. Fot. Archiwum

M yślą przewodnią
koncertów zatytułowa-
nych „Adoratorium

Osieckie – czyli rozmowy z Baran-
kiem” był Baranek Apokaliptycz-
ny. Ksiądz Henryk Romanik,
proboszcz parafii wraz z zespołem
Vesper zafundowali uczestnikom
niepowtarzalną ucztę muzyczno-
liryczną. Gawęda na temat historii
jednej z trzech perełek dziedzictwa
kulturowego Pomorza Środkowe-
go, wygłoszona przez księdza
Henryka, stanowiła preludium
wydarzenia. Dzisiejsze wnętrze
osieckiej budowli gotyckiej, poło-
żonej nad brzegiem jeziora Jamna,
zdobią niezwykłe zabytki z epoki
reformacji: ołtarz główny (obecnie
w trakcie rekonstrukcji), barokowa
ambona oraz XVII-wieczna
chrzcielnica. 

Po krótkim wprowadzeniu
zespół pod kierownictwem Ewy
Czapik-Kowalewskiej wykonał 14
utworów poezji śpiewanej. Inspira-
cją do ich stworzenia były autorskie
teksty poetyckie księdza Henryka
Romanika, do których muzykę

skomponował słynny aranżer 
i pianista – Rafał Kowalewski. 

Ta niecodzienna propozycja
kulturalna, pozwalająca uciec od
nadmorskiego zgiełku, była okazją
nie tylko do wspólnego spotkania,
modlitwy, kontemplacji, ale również

okazała się prawdziwą ucztą dla
uszu i umysłu. Niezwykły cykl
trzech koncertów zgromadził tłumy
odbiorców, mieszkańców gminy,
turystów oraz gości specjalnych:
licznych duchownych z okolicznych
parafii, burmistrza gminy i miasta

Macieja Berlickiego oraz biskupa
Krzysztofa Zadarkę. 

Koncerty w trzech świątyniach,
wyznaczających 18 km szlak kultu-
rowo-pielgrzymkowy, były jedny-
mi z ostatnich wydarzeń realizowa-
nych w ramach przedsięwzięcia
dofinansowanego z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Projekt
dobiega końca, jednak powstała
dzięki niemu unikatowa „Droga
między trzema wieżami” przez cały

rok zaprasza wszystkich mieszkań-
ców i turystów do wyruszenia 
w wędrówkę szlakiem najpiękniej-
szych skarbów dziedzictwa kultu-
rowego gminy Sianów.

M. ZieLenkieWicZ

Było nastrojowo i nostalgicznie
W kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach odbył się ostatni z cyklu trzech koncertów instrumentalno-wokalnych
w ramach projektu pn. „Droga między trzema wieżami”.

„Adoratorium Osieckie” to 14 utworów w wielogłosie, wykonanych przez pi-
ęcioro wokalistów z zespołu Vesper z towarzyszeniem pianina, okraszonych ga-
wędą historyczno-teologiczną ks. Romanika.

Fot. Waldemar Kosowski

Raport 
z uszczelniania

Trwają  prace  związane  
z uszczelnieniem sieci kanalizacji
sanitarnej w Sianowie. Wykonawcą
robót jest konsorcjum firm Mazur

sp. z o.o. ze Świecia – Lider konsor-
cjum i Aquaren sp. z o.o. sp. k. 
z Gliwic. Prace mają na celu reno-
wację wyeksploatowanej sieci kana-
lizacji sanitarnej. Stan zaawanso-
wania robót aktualnie można ocenić
na około 10 proc. Termin wykona-
nia upływa 15 listopada.

Rada Miejska w Sianowie,
podczas ostatniej sesji 
27 września, podjęła
uchwałę w sprawie przy-
jęcia Lokalnego Planu 
Rewitalizacji Gminy 
i Miasta Sianów na lata
2017-2023 (LPR). 

Od stycznia 2017 roku nad
powstaniem dokumentu pracował
specjalny Zespół ds. Rewitalizacji.
Obecnie, czekamy już tylko na
pozytywną opinię Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

LPR to strategiczny dokument
opracowany, przyjęty i koordyno-
wany przez Gminę. Jego celem jest
m.in. poprawa jakości życia miesz-
kańców, przeciwdziałanie trudno-
ściom gospodarczym na terenach
zdegradowanych oraz złemu stano-
wi technicznemu budynków, 
a także poprawa jakości środowi-
ska. Wskazane są w nim kierunki

działań oraz mechanizmy włącza-
nia społeczności lokalnej w proces
rewitalizacji.

Ujęcie licznych projektów rewi-
talizacyjnych w Programie, umożli-
wi Gminie, pozyskiwanie środków
w ramach różnych programów
operacyjnych, tak unijnych jak 
i krajowych. Może to dziać się na
przestrzeni następnych lat.

Lokalny Program Rewitalizacji uchwalony!
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Gminne święto plonów
Tegoroczna uroczystość gminnego święta plonów odbyła się w Mokrem. Przed-
stawiamy fotorelację z tego wydarzenia. Fot. Waldemar Kosowski

Tegoroczne Dożynki 
Powiatu Koszalińskiego
zorganizowane zostały 
16 września w Koszalinie,
na stadionie Gwardii.

Przedstawiciele województwa
zachodniopomorskiego, włodarze
powiatu koszalińskiego i ościen-
nych gmin dziękowali wszystkim
poświęcającym się polskiej wsi za
trud pracy, oddanie ziemi i zebrane
plony. 

Dożynki Powiatowe połączone
zostały z 35. rocznicą Obchodów
Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.
Były okazją do wręczenia pamiąt-
kowych wyróżnień, dyplomów 
i medali dla najbardziej zasłużonych

rolników, pszczelarzy i aktywnych
kobiet powiatu koszalińskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą
dziękczynną w koszalińskiej kate-
drze, celebrowaną przez ks. Krzysz-
tofa Włodarczyka. Następnie koro-
wód przedstawicieli gmin powiatu
i zaproszonych gości z regionu 
i Polski przeszedł ulicami miasta 
do miejsca oficjalnych uroczystości.
Tam burmistrz gminy i miasta
Sianów przyjął z rąk starosty powia-
tu koszalińskiego chleb – symbol
wszelkich dóbr niezbędnych do
życia, dostatku i pomyślności. Dzie-
lił go między przybyłych gości
sianowskiej wspólnoty i okolicz-
nych mieszkańców, dziękując za ich
trud pracy i wytrwałość.

W trakcie Dożynek przedstawi-
ciele gminy dumnie prezentowali
naszą wspólnotę. Byli honorowani 
i wyróżniani: 

– Wojciech Bednarczyk i Piotr
Kogut – w uznaniu za wybitne
zasługi na rzecz polskiego rolnictwa
i pszczelarstwa otrzymali odznacze-
nia przyznane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz statu-
etki i medale im. Ks. Jana Dzierżona
– ojca współczesnego pszczelarstwa
przyznane przez Polski Związek
Pszczelarstwa

– Sławomir Piechorowski z Osiek
i Ryszard Robakowski z Sierakowa
Sławieńskiego odebrali Honorowe
Odznaczenia zasłużonych dla
Rolnictwa, nadawane przez Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Danuta Dobrzyńska uhonoro-

wana została odznaką Kobiety
Aktywnej Powiatu Koszalińskiego
2017

– Jerzy Grabski – otrzymał Złotą
Honorową Odznakę Gryfa Zachod-
niopomorskiego.

Serdecznie gratulujemy wyróż-
nionym laureatom, jednocześnie
składając słowa uznania i życzenia
dalszej pomyślności w codziennej
pracy i aktywności lokalnej.

Na scenie artystycznie reprezen-
tował gminę zespół Kwiat Paproci 
z Wierciszewa. Dziękujemy za ludo-
wy akcent, otwartość i energię jaką
podzieli zgromadzonych gości ze
sceny.

Święto wszystkich rolników, osadników i sadowników

Danuta Dobrzyńska została uho-
norowana odznaką Kobiety Ak-
tywnej Powiatu Koszalińskiego.

Fot. Waldemar Kosowski
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uroczystości jubileuszowe
wsi zapoczątkowało 
spotkanie dawnych 
i obecnych mieszkańców
pod hasłem „Wspomnijmy
sobie”.

Już 700 lat temu pojawiły się
pierwsze wzmianki o wsi. Wandha-
gen-Ścianica-Wierciszewo, takie
nazwy nosiło i nosi – i takie napisy
pojawiły się na pomniku, który stanął
w wierciszewskim Parku historii.
Jednym z jego pomysłodawców był
przyjaciel i prezes Stowarzyszenia
Ziemi Wierciszewskiej – Włodzi-
mierz Dikolenko, którego niestety nie
ma już wśród nas, ale proponowane
przez niego hasło pojawiło się na
głównej płycie pomnika – „Pomo-
rzanie Pomorzanom 1317-2017”.

W uroczystościach rocznicowych
wzięli udział mieszkańcy, burmistrz
Maciej Berlicki i jego zastępca
Marcin Posmyk, przedstawiciele
gminy i miasta Sianów oraz zapro-
szeni goście. Przybył również
ksiądz proboszcz Stanisław Wrona,
który poświęcił pomnik. Na miej-
scu można było obejrzeć wystawę
historyczną, dotyczącą Wierciszewa
oraz pokaz multimedialny, przed-
stawiający działania na przestrzeni
ostatnich lat. 

Na miejsce przybył klaun, który
zabawiał dzieci konkursami, a przy
cieście, które upiekły mieszkanki
Wierciszewa oraz śpiewach Kwiatu

Paproci i Złotego Łanu miło upły-
nęło popołudnie dorosłym. 

Największym powodzeniem i to
nie tylko u dzieci cieszyły się prze-

jażdżki ciuchcią, która przez więk-
szość imprezy woziła swoich pasa-
żerów po Wierciszewie. – Piękna
pogoda i moc życzeń sprawiły, że

były to udane urodziny, które zakoń-
czyły się zabawą do białego rana. 

Serdeczne podziękowania dla
wszystkich którzy brali udział 

w przygotowaniach, bez was nie
byłoby udanej imprezy! – mówi
sołtys Dominik Kaczorowski.

Fot. Waldemar Kosowski

700. urodziny Wierciszewa

Na głównej płycie pomnika widnieje hasło „Pomorzanie Pomorzanom 1317-
2017”.

Zabawa była przednia – jak to na urodzinach!

Dzięki tej tablicy mieszkańcy i goście mogą poznać historyczne ciekawostki 
o Wierciszewie.

G łównym pomysłodawcą
wydarzenia, którego
gospodarzem było

Węgorzewo Koszalińskie, był arty-
sta – kowal z pasją, Aleksander
Czernecki. Za jego sprawą, przy
wsparciu Stowarzyszenia Refu-
gium, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Szczeglinie Doroty Rabsztyn
– Dudek, sołectwa Węgorzewo
Koszalińskie, Urzędu Gminy
Sianów i powiatu koszalińskiego

odbyło się I Plenerowe Spotkanie 
z Rzemiosłem i Sztuką Kowalską
Przystanek Kuźnia.

Zaproszeni mistrzowie kowal-
stwa oraz pasjonaci z Polski przez
trzy dni gościli w tej malowniczej
miejscowości, by w finale wydarze-
nia uczestniczyć w otwartym dla
wszystkich chętnych, a skierowa-
nym głównie do dzieci i młodzieży,
spotkaniu. Kowale dzielili się
wiedzą, prowadzili warsztaty

kowalskie, ukazywali swój kunszt,
ale przede wszystkim zarażali pasją,
optymizmem oraz dali przykład
dobrej współpracy. W trakcie poka-
zu wspólnie wykonali pracę, przed-
stawiającą kałamarz i gęsie pióro,
nawiązując tym samym do starych
tradycji oraz dopiero co rozpoczęte-
go roku szkolnego.

Działania kowali cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród
wszystkich uczestników imprezy.

Chętni, mogli popróbować swoich
sił przy kowadle i własnoręcznie
wykuć pamiątkowe prace. Dla wielu
była to niezapomniana i ciekawa
przygoda z rzemiosłem kowalskim.

Spotkanie uatrakcyjnili zaprosze-
ni przez kowala zaprzyjaźnieni pasjo-
naci, rycerze, łucznicy, białogłowy,
częstujące podpłomykami, a wieczo-
rem energetyczna grupa młodych
ludzi, dająca popis fire show.

Wszyscy zgodnie uznali, że

ciekawy i inspirujący Przystanek
powinien zostać imprezą cykliczną.
Kto wie, może za kilka lat Węgo-
rzewo stanie się miejscem, do które-
go będą przyjeżdżać nie tylko arty-
ści kowale, ale również twórcy
innych dziedzin sztuki. 

Pracownia Kowalstwa Kuźnia
dziękuje wszystkim zaangażowa-
nym w organizację i biorącym
udział w tym wydarzeniu.

aleKsander CzarneCKi

Kuźnia była niegdyś ważnym elementem krajobrazu wiejskiego, a dobry kowal był osobą bardzo szanowaną we wsi. 
Tajniki i historię kowalskiego rzemiosła poznali uczestnicy nowej plenerowej imprezy.

Kowalstwo powstało z potrzeby wytwarzania coraz wytrzymalszych narzędzi i broni. Dziś kowale tworzą często dzieła sztuki. Nie
tylko użytkowej. Fot. Waldemar Kosowski

Aleksander Czarnecki pomaga wykuwać podkowę.
Fot. Waldemar Kosowski

Przystanek 
Kuźnia
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W obiekTyWie
pamiętaliśmy, pamiętamy...

1 września o godzinie 12 w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich, przy 
Pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę, odbyła się uroczystość związana z 78. rocz-
nicą wybuchu II Wojny Światowej. W obchodach wzięli udział włodarze miasta 
i gminy: burmistrz Maciej Berlicki, jego zastępca Marcin Posmyk, delegacje szkół
oraz mieszkańcy Sianowa. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Honorowy Oby-
watel Gminy i Miasta Sianów Aleksander Kaczorowski wraz z małżonką. Podczas
rocznicowego spotkania wystąpili uczniowie z Sianowa. Fot. Waldemar Kosowski

konkurs na ogrodowej

W ramach projektu Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Ogrodowa 6 realizuje zadanie
„Wiata dla Dzieciaka”, którego częścią jest konkurs plastyczny dla dzieci pn.
„Sianów w Oczach Dzieci”. Dzieciaki z Ogrodowej spisały się na medal, za co otrzy-
mały miłe podarunki i gadżety. Wernisaż wystawy konkursowej odbył się na kory-
tarzu budynku mieszkalnego. Czekamy na dalsze działanie sianowskiego stowarzy-
szenia. Fot. Waldemar Kosowski

Niepełnosprawni mieszkańcy
naszej gminy zwiedzili już połu-
dniową i północno-zachodnią część
naszego kraju oraz Warszawę. Teraz
celem ich wyprawy był region Poje-
zierza Pomorskiego. Na początku
września, przez trzy dni, osoby 
z niepełnosprawnościami zwiedzały
Trójmiasto, które cechuje wyjątkowe
połączenie przeszłości z teraźniej-
szością: tysiącletni, zawsze postępo-
wy i kosmopolityczny, pełen wspa-
niałych zabytków Gdańsk, Sopot 
– modny kurort z wiekową tradycją
i Gdynię – młode, nowoczesne,
dynamiczne miasto portowe. 

– Program wycieczki był dość
intensywny, bo w krótkim czasie
chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć.
Byliśmy na Westerplatte, w miejscu,
gdzie rozpoczęła się II wojna świato-
wa, zwiedzaliśmy starą i główną
część miasta Gdańska. Wysłuchali-

śmy koncertu organowego w Kate-
drze w Oliwie, a dodatkową atrakcją
była wizyta w ZOO – relacjonuje
Halina Iwanisik. – W Gdyni na Skwe-
rze Kościuszki niezapomniane wraże-
nie zrobił statek wojenny „Błyskawi-
ca” i żaglowiec „Dar Pomorza”.
Byliśmy również w Malborku.

Jak co roku organizatorem
wycieczki był Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby
niepełnosprawne otrzymały dofi-
nansowanie z Gminnego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych.

HaliNa iWaNiSik

WSpomNieNia

pocztówka z podróży do Trójmiasta

Rejs statkiem z Gdyni do Sopotu był dla wielu podróżników czymś, czego nigdy
w swoim życiu jeszcze nie doświadczyli. Fot. Elżbieta Szlufik

21 września na parkingu leśnym
w Przytoku odbyła się impreza
cykliczna dla osób niepełnospraw-
nych ze Środowiskowych Domów
Samopomocy – „Grzybobranie”.

Organizatorami wydarzenia byli:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Środowiskowy Dom
Samopomocy „Szansa” oraz Gmin-
ny Ośrodek Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych. Uczestnikami
wyprawy byli domownicy środowi-
skowych domów samopomocy ze
Sławna, Biesiekierza, Krągu, Mano-
wa, Szczecinka i Sianowa. Kierow-
nik ŚDS w Sianowie Halina Iwanisik
uroczyście powitała wszystkich
gości i życzyła dużych zbiorów oraz
udanej zabawy. Grupy pod opieką
przewodników zbierały grzyby
jadalne, które oceniało jury. Zostały
wręczone nagrody za zebraną najwi-
ększą ilość grzybów jadalnych oraz
za znalezienie największego, zdro-
wego borowika. Ponadto uczestnicy
imprezy wzięli udział w zabawie

tanecznej, a muzyka umilała czas
także podczas gorącego i słodkiego
poczęstunku.

Każdy ŚDS otrzymał nagrodę 
za udział w „Grzybobraniu”. Był to
znakomity czas na relaks, a także
polepszenie humorów przed zbli-
żającą się jesienią, której aura potra-
fi zakołysać nastrojami osób niepe-
łnosprawnych.

Impreza została zorganizowana
dzięki dofinansowaniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych,
Gminnego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
i pomocy sponsorów, a także
współpracy z Nadleśnictwem
Karnieszewice.

DoroTa GarNiCka 

Razem po aromatyczne grzyby

W grzybobraniu udział wzięło łącznie 120 osób. Fot. Katarzyna Gawienowska

N
iecodzienna, bowiem
oświadczenia o wstąpie-
niu w związek małżeński

nupturienci złożyli około 300
metrów nad ziemią w balonie. Start
nastąpił w porze popołudniowej 
z polany w miejscowości Mokre 
i zgodnie z kierunkiem wiejącego
wiatru balon poleciał w stronę
Sianowa.

W statku powietrznym, bo do
takich należy balon, znajdowało się
sześć osób: państwo młodzi Estera 
i Tomasz Mroczkowscy, świadko-
wie Wiktoria Ziemiańska i Mateusz
Żebrowski, organizator lotu i pilot
Agnieszka Sulewska oraz zastępca
kierownika USC w Sianowie Adrian
Lewandowski.

Lot trwał ponad 50 minut 
w wręcz idealnych warunkach
pogodowych bez silnego wiatru,
bez deszczu i w optymalnej tempe-
raturze, jednakże trzeba wziąć pod
uwagę dodatkowe ciepło wydoby-
wające się z palników ogrzewa-

jących powietrze wewnątrz balona.
Sama uroczystość zawarcia związku
małżeńskiego trwała około 10
minut. – Państwo młodzi złożyli
przede mną oświadczenia o wstąpie-
niu w związek małżeński przyrze-
kając, że uczynią wszystko by ich
małżeństwo było zgodne, szczęśli-
we i trwałe. Następnie skupiliśmy
się na podziwianiu widoków z lotu
ptaka. Przelecieliśmy obok Szcze-
glina, nad Węgorzewem Koszaliń-
skim, by ostatecznie wylądować 
na łące w Sianowie przy ul. Węgo-
rzewskiej – relacjonuje Adrian
Lewandowski.

Na zakończenie lotu uczestnicy
dostąpili rytuału „chrztu” przez
organizatora lotu i wstąpili do
zacnego grona baloniarzy, otrzy-
mując jednocześnie pamiątkowe
dyplomy. – Dla wszystkich uczest-
ników lotu było to niezapomniane
przeżycie i z całym przekonaniem
polecam lot balonem – podsumo-
wuje Adrian Lewandowski.

Tak powiedzieli w chmurach
W niedzielę, 24 września, pierwszy raz w historii Urzędu Stanu Cywilnego w Sianowie odbyła się niecodzienna, plenerowa
uroczystość zawarcia związku małżeńskiego.

Tuż przed startem, jeszcze stanu wolnego pani Estera i pan Tomasz. Wylądowali jako małżonkowie – państwo Mroczkowscy.
Fot. Adrian Lewandowski



Spotkanie z Agnieszką
Żelewską

W ramach projektu Kulturotwórcza
Rodzinka, dofinansowanego ze środ-
ków FIO, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Sianowie wzięli udział 
w spotkaniu z ilustratorką książek 
dla dzieci i pedagogiem Agnieszką
Żelewską. Podczas spotkania pani
Agnieszka opowiadała dzieciom 
o swojej pasji, którą zajmuje się od
wielu lat. Mówiła też o powstawaniu
książek. Zaprezentowała piękne ilustra-
cje, które wykonała do książek dla dzie-
ci. Czytając fragment książki Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel pt.
„Alojzy@kot_w_podróży.com”, zachęci-
ła wszystkich do czytania i poznania
przygód bohatera. Na zakończenie
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Ilustra-
torka podarowała czytelnikom bibliote-
ki kota i książkę z autografem.

kultuRa
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Akcja Narodowe Czytanie orga-
nizowana jest przez prezydenta RP
od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano kolej-
no: „Trylogię” Henryka Sienkiewi-
cza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.
W ubiegłym roku Andrzej Duda 
i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli
Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w warszaw-
skim Ogrodzie Saskim. Przez ponad

11 godzin powieść Sienkiewicza
czytali znani aktorzy. W całej Polsce
i za granicą „Quo vadis” przeczyta-
no w ponad 2200 miejscach. I jak
zawsze w każdym wzięła udział
sianowska biblioteka wraz ze swoimi
filiami bibliotecznymi. 

Tym razem czytaliśmy na
Dożynkach Gminnych w miejsco-
wości Mokre. W specjalnie zaara-
nżowanym w klimacie wiejskiego
wesela kąciku czytelniczym, czyta-
liśmy wybrane fragmenty dramatu
Stanisława Wyspiańskiego. 

Monika olszak

WEsElE W MokREM

Chodzi oczywiście o...
„Wesele” Wyspiańskiego!

Do akcji chętnie włączyli się uczestnicy dożynek, włodarze gminy – burmistrz 
Maciej Berlicki (na zdjęciu), przewodniczący rady Janusz Machała i zaproszeni 
goście. Fot. Waldemar Kosowski

W sobotę, 16 września, w Przy-
toku odbył się Piknik Rodzinny.

Było to pierwsze działanie
rozpoczynające projekt Zgranej
Rodzinki, który został dofinanso-
wany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Zarówno pogoda, jak i frekwencja
dopisała.  

Szereg atrakcji dla dzieci i rodzi-
ców sprawiły, że wszyscy włączyli
się do wspólnej zabawy. Były
konkursy, zabawy, czytanie bajek,
tańce, ale też wspólne jedzenie
pieczonych kiełbasek. 

Uśmiechnięte buzie uczestników
oraz radość dzieci były najlepszym
dowodem na to, jak bardzo potrzeb-
na jest taka inicjatywa.

Witajcie w zgranej Rodzince

Oto nasza Zgrana Rodzinka. Wkrótce kolejne wydarzenia w ramach projektu.
Fot. Urszula Krawiecka

Bajanie na dywanie 
z Nelą

9 września odbyło się kolejne spotka-
nie Kulturotwórczej Rodzinki 
w ramach projektu realizowanego ze
środków FIO pt. „Bajanie na dywa-
nie”. Realizacja projektu przyczyni się
do zlikwidowania problemu braku
oferty dla rodzin z dziećmi oraz zaan-
gażowania mieszkańców w działal-
ność inicjatyw oddolnych związa-
nych z rodziną. 
Dzieci poznały niezwykłe plemię
Mursi z doliny Omo w Etiopii. 
– Plemię słynie z tego, że kobiety
noszą w dolnej wardze duże gliniane
krążki. Nam wydaje się to dziwne, ale
według ludzi z plemienia Mursi pięk-
na kobieta musi mieć właśnie taki

krążek. Następnie wspólnie wykona-
liśmy, giga obraz pt. „Wspomnienie

lata – bajanie na dywanie” – relacjo-
nuje Monika Olszak.

Spotkanie przebiegało nadal w wakacyjnym klimacie, tym razem z tytułową bo-
haterką książki „Nelą i tajemnice Świata”. Fot. Krystyna Jurgo

W roku szkolnym 2017/2018
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów 
w kinie Zorza ponownie będzie
realizowała Interdyscyplinarny
Program Edukacji Medialnej pn.
„KinoSzkoła”, który adresowany do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz ich nauczycieli i wycho-
wawców. „KinoSzkoła” jest progra-
mem tworzonym przez kilku
pasjonatów – filmoznawców, którzy

od lat zawodowo i naukowo zajmu-
ją się edukacją audiowizualną
uczniów. 

Nadrzędnym celem zajęć 
w ramach programu jest pomoc
nauczycielom w szkolnej praktyce
wychowawczej, dlatego współpracę
polecamy szczególnie wychowaw-
com i pedagogom szkolnym.
Uczestnictwo w projekcie wzbogaci
szkolne programy profilaktyczno-
wychowawcze. 

Program w październiku: 19
października, godz. 9 – Kino-
Przedszkole – Kodeks Przedszkola-
ka; godz. 10.15 – klasy VII i gimna-
zjum – Już nie dziecko, jeszcze nie

dorosły – czy łatwo jest być nasto-
latkiem?, film „Za niebieskimi
drzwiami”. 20 października, godz. 8
– klasy IV-VI, godz. 10.15 – klasy
IV-VI – Rywalizacja czy współpra-
ca? Jak budować relacje w grupie
rówieśniczej?, film „Wojna na
deski”. 25 października, godz. 8.30 –
klasy I-III – Mam swoją pasję, więc
mogę spełniać marzenia!, film
„Rock dog. Pies ma głos”.

EdukaCja

KinoSzkoła

w skrócie

w skrócie

7 września w sianowskiej
bibliotece odbyło się 
spotkanie z Hanną Cygler.

Spotkanie zorganizowane zosta-
ło w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa oraz
Dyskusyjnych Klubów Książki.
Wizyta znanej autorki stała się
niezapomnianym przeżyciem lite-
rackim dla członków DKK oraz
miłośników dobrej literatury 
i wiernych czytelników. Hanna
Cygler jest osobą niezwykle ciepłą
i empatyczną. Z pasją opowiadała
o swojej twórczości. Wyznała, że
pisanie sprawia jej ogromną rado-

ść, bardzo prawdziwie kreuje
postacie swoich bohaterów.
Pragnie przyciągnąć uwagę czytel-
nika tak, by nie był w stanie
oderwać się od lektury. Liczne
anegdoty dotyczące twórczości
przeplatały się z opowieściami 
o bohaterach powieści. 

Hanna Cygler z urodzenia i za-
miłowania gdańszczanka. Zawodo-
wo zajmuje się tłumaczeniem ze
szwedzkiego i angielskiego, a dla
przyjemności – czytelników i swojej
– pisze powieści (nie tylko dla
kobiet). Mówi: „pragnę pisać
książki, sprawiające również przy-
jemność moim czytelnikom”.

Pisanie to radość

Hanna Cygler napisała m.in.
„Tryb warunkowy”, „Przyszły
niedokonany”, „Dwie głowy
anioła”, „Złodziejki czasu” 
i najnowszą książkę „Tylko ko-
chanka”. Fot. Marek Jackowski

Uczestnicy spotkania wykonali
prace z kotem Alojzym.

Fot. Urszula Krawiecka

Czytaj 
i dyskutuj

Przy sianowskiej biblio-
tece działa Dyskusyjny
Klub Książki, na którego
spotkania serdecznie
zapraszamy wszystkich
miłośników książek.

Na kolejnym spotkaniu,
które odbędzie się 26
października o godz. 17,
będziemy rozmawiać 
o książce Katarzyny Puzyńskiej
„Czarne narcyzy”.

Nie trzeba być fanem Katarzyny
Puzyńskiej, by wiedzieć, że jest
jedną z czołowych polskich autorek
kryminałów. Jej seria książek 
o Lipowie zgromadziła rzeszę
czytelników, którzy z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejne pozycje.
Mamy do czynienia z już ósmą
książką tej sagi.

... Brodnica przygotowuje się do
obchodów lipcowego Święta Poli-

cji. Daniel Podgórski nie ma jednak
powodów do radości. Niektórym
ludziom bardzo zależy, żeby jak
najszybciej zapomniał o zamkniętej
już sprawie śmierci trójki bezdom-

nych. Przy każdym z ciał z jakie-
goś powodu pozostawio-
no niewielkie wahadełko.
Pewna dziennikarka 
sugeruje policjantowi,
żeby szukał odpowiedzi 
w opuszczonym domu
ukrytym w leśnej gęstwi-
nie. Miejscowi wierzą, że to
miejsce nawiedzane przez
diabła. Kobieta wkrótce

znika bez śladu, a Podgórski wraz 
z byłą komisarz Kopp odnajduje
kolejne ciało. Co ma z tym wspól-
nego niepokojąca wiadomość, którą
Weronika Nowakowska otrzymuje
od nieznanego nadawcy? Dlaczego
drobny złodziejaszek ginie tego
samego dnia, kiedy wychodzi 
z więzienia? I jakie znaczenie dla
sprawy mają czarne narcyzy?
Zapraszamy do lektury i dyskusji.
Wstęp na DKK jest wolny!

Monika olszak
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Dorota grzejdak wicemi-
strzynią świata w grze 
pojedynczej na rozgrywa-
nych w Indiach indywidu-
alnych mistrzostwach
świata seniorów.

Indie. Bollywood. Kobiety w sari
z bindi (czerwona kropka na czole),
hinduizm, taniec i muzyka, słonie,
ciepły klimat… Każdy marzy o tym,
żeby odwiedzić ten kraj. Taką
możliwość miała reprezentantka
„Komety” Sianów – Dorota Grzej-
dak. Zawitała do Indii, co prawda
nie dla odpoczynku, ale dla ogrom-
nego sukcesu.

W odbywających się we wrze-
śniu Mistrzostwach Świata Senio-
rów w badmintonie (Cochin)
zawodniczka bez straty seta wygra-
ła swoje pojedynki w grupie. Poko-

nała przeciwniczki z Danii, Szwecji
oraz Indii. 

Następnie w strefie pucharowej
zmierzyła się z Poonam Tatawadi –
Indie(21:11, 21:19) oraz Caroline
Hale – Anglia (22:20, 21:14). Tym
pojedynkiem weszła do upragnio-
nego finału Mistrzostw Świata
Seniorów. W finale lepsza okazała
się tylko Csilla Gondane Forian –
Węgry, która wygrała 21:12, 21:11. 

Dzięki tym pojedynkom Dorota
zapewniła sobie srebrny medal!!!
Ponadto w parze z Niemką – Janą
Dudek wywalczyła 5 miejsce. 

Wyjazd nie byłby możliwy bez
wsparcia: Pracowni Lodów – Kosza-
lin, Gminy Sianów, UKS Kometa
Sianów oraz mniejszych sponsorów.
Dziękujemy za wsparcie.

KS KOMetA SIAnóW, 

KORnelIA KOWAlcZyK 

Grzejdak 
nie zawiodła!

Flaga Sianowa pojawiła się na podium rozgrywanych w Indiach indywidualnych
mistrzostw świata seniorów. Jesteśmy dumni! Dziękujemy!

Fot. Archiwum

informator
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347
51 40. 
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371. 
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85
335. 
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44
01, 94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880. 
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24. 

Pogotowie Energetyczne – 991, 94 348 37
71. Numer alarmowy z telefonu komórkowego –
112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie – 94
34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi
w Sianowie – 94 34 29 675.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664
432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do
bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód dro-
gowy w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122
(dyżury od 5.00 do 22.00).

Drogi gminne:
miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do
Skibna – 94 3185 357,  94 3185 639, 500 267
556 lub 500 267 555 (akcja zima), 
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
Oświetlenie na terenie gminy – 94
346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 94 3186
818 (Biuro Obsługi Interesantów).

30 września pod pre-
tekstem zamknięcia
sezonu rowerowe-

go cykliści z gminy Sianów (i nie
tylko!) wzięli udział w rajdzie rowe-
rowym z Mokrego do Kłosu.

W słoneczny, wrześniowy dzień
miłośnicy dwóch kółek spotkali się
na boisku w miejscowości Mokre.
Stamtąd ruszył rajd w kierunku
mety, która wyznaczona została 
w miejscowości Kłos. Po krótkim
wykładzie organizacyjnym, doty-
czącym bezpiecznego poruszania
się po drodze, pełni energii i opty-
mizmu fani jednośladów wyruszy-
li w drogę. 

Trasa biegła przez okoliczne
miejscowości. Uczestnicy rajdu
mieli okazję nie tylko podziwiać
krajobrazy, ale była to również
okazja do spędzenia tego dnia

aktywnie, na świeżym powietrzu.
Na metę dotarli wszyscy. Wpraw-
dzie trochę zmęczeni, lecz humory
w tym dniu dopisywały każdemu.
Zwieńczeniem rowerowej wypra-
wy było wspólne biesiadowanie.
Wszystkich,  którym nie udało się
dołączyć do rajdu oraz tych, którzy

czekają na kolejną wyprawę, zapra-
szamy już na wiosnę. 

Dziękujemy wszystkim za tak
dużą frekwencję, jak  również za
pomoc w organizacji rajdu szcze-
gólnie sołectwu Mokre. 

OlgA FARynA 

Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska 

Z Mokrego do Kłosu
na dwóch kółkach
Rajd na zakończenie sezonu rowerowego w gminie Sianów.

Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego w sianowskich
podstawówkach ruszył
program powszechnej
nauki pływania „Aqua
edukacja”.

Na program ten środki pozyska-
ła Fundacja Jesteśmy Razem z
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. 

Jak miało to miejsce w latach
poprzednich, bardzo duże zaintere-
sowanie uczniów zaowocowało
zaangażowaniem w przedsięwzi-
ęcie grupy 165 dzieci w wieku 7-9
lat. Zgodnie z założeniami inicjaty-
wy uczestnicy projektu aż 16 razy
wyjadą na dwugodzinne zajęcia
basenowe, organizowane w kosza-
lińskim Parku Wodnym pod okiem
doświadczonej kadry instruktorsko
– pedagogicznej. Przedstawiciele
Fundacji wspólnie z dyrektorami
szkół zadbali także o wyżywienie,
które będzie na bieżąco przygoto-

wywane w poszczególnych
placówkach. 

Projekt szacowany na
blisko 110 tys. zł zakłada, iż
większość dzieci objęta
wsparciem poprzez udział w
zajęciach basenowych nabędzie
umiejętności pływackie oraz zwięk-

szy swoją codzienną aktywność
fizyczną. 

Do szkół wróciła „Aqua edukacja”

Sprawdzianem zdobytych kwalifikacji będą zawody pływackie zaplanowane na za-
kończenie zadania. Fot. Archiwum
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