
miting profilaktyczny „Masz
Wybór” od godz. 13 boisko
„Orlik” w Sianowie. Wystąpią
tancerze ze Studia Tańca
„Pasja” z Koszalina i  cheerle-
aderki AZS Koszalin. W pro-
gramie warsztaty hip-ho-
powe i rapowe. Podopieczni
Tomasza Waleńskiego zapre-
zentują walki bokserskie. Dla
dzieci bezpłatne dmuchane
zabawki. Będzie można sko-
rzystać z małej gastronomii. 
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Centrum będzie 
jak nowe

Dzięki pozyskanej dotacji budynki
komunalne w centrum Sianowa już
wkrótce odzyskają dawny blask.

Fot. Waldemar Kosowski

Z każdym dniem widać postęp prac przy budowie Centrum Kultury. To nie
koniec zmian w sercu Sianowa. Dzięki kolejnej dotacji wyremontowanych 
zostanie aż 12 budynków!

Gmina Sianów zdobyła kolejne środki 
Programu Operacyjnego Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż-
nych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013.
Kwota 750 tys. 800 zł wykorzystana będzie na
odnowienie dwunastu budynków zlokalizo-
wanych w centrum miasta. Inwestycja za-
kłada odnowienie budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Armii Polskiej – nr 4, 12, 19, 30,
31, Koszalińskiej – nr 8, 9, 16, Piastów nr 10
oraz Plac pod Lipami nr – 3, 5, 7. Zaplano-
wano remonty elewacji budynków, dachów,
klatek schodowych z wymianą drzwi i okien.
W pierwszym etapie zadania, który potrwa
do końca bieżącego roku zakłada się wyre-
montowanie budynków przy ul. Armii Pol-
skiej 19 i 30 oraz Plac pod Lipami 3, 5, 7. Re-
monty kolejnych obiektów rozpoczną się po
nowym roku.  Wartość całej inwestycji sza-
cowana jest na kwotę 1 mln 50 tys. złotych. 

Przypomnijmy, że na budowę Centrum
Kultury samorząd pozyskał niebagatelną

kwotę 1,4 mln złotych. – Dotacja pochodzi 
z programu „Infrastruktura Bibliotek” z fun-
duszy Instytutu Książki – informuje Maciej
Berlicki, burmistrz Sianowa. To oznacza, że
gmina Sianów dopłaci do inwestycji około

500 tys. złotych, w co wliczone jest już wy-
posażenie Centrum.

Przypomnijmy, budynek powstaje na
placu Pod Lipami. Będzie miał dwie kondy-
gnacje i w całości dostosowany będzie do
potrzeb osób niepełnosprawnych – na piętro
będzie można wjechać windą.

W Centrum powstanie biblioteka z czy-

telnią i salka komputerowa. Najważniejsze
jednak, że dzieci i młodzież zyskają miejsce,
gdzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach
popołudniowych. Na piętrze będzie pięć sal
do zajęć. Będą one przystosowane dla grup
dziesięcioosobowych, ale trzy z nich będą
wyposażone w przesuwane ściany, dzięki
czemu będzie można utworzyć jedno 
większe pomieszczenie, w którym odbywać
się będą pokazy taneczne, spektakle. – Pla-
nujemy wyposażyć jedną z sal w dostępne
dla dzieci i młodzieży instrumenty mu-
zyczne – informuje burmistrz.

Prace budowlane mają zakończyć się 
z końcem października, a pod koniec tego,
najpóźniej na początku przyszłego roku roz-
poczną się pierwsze zajęcia.

Co ważne, również sam Plac pod Lipami
zmieni swój wygląd. Zamontowane zostaną
ławki, na których latem będzie można
usiąść i poczytać wypożyczoną z biblioteki
książkę. �

Pierwsze prace moder-
nizacyjne rozpoczną się
już w tym roku.
Fot. Waldemar Kosowski

542,54
metrów kwadratowych 
to powierzchnia Centrum Kultury

Piknik z flagą w Parku 
Miejskim, od godz. 15:
występ chóru z Gimnazjum
Gminnego w Sianowie,
wspólne sadzenie białych 
i czerwonych kwiatów, 
króre utworzą flagę Polski,
występ zespołu dziewcząt,
warsztaty nasze barwy naro-
dowe, pokazy służb mundu-
rowych, grochówka dla
wszystkich, dmuchane za-
bawki dla dzieci.
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Msza Św. w kościele pw. Św.
Stanisława Kostki w Sianowie
o godz. 11.30 z udziałem
pocztów sztandarowych OSP
i szkół. 
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Ostatnia sesja sianowskiej

Rady Miejskiej odbyła się

w dniu 24 kwietnia 

w Nadleśnictwie Karnieszewice.

Obrady miały miejsce w prze-

stronnej nowoczesnej sali wyposa-

żonej m.in. w materiały do prowa-

dzenia zajęć z edukacji ekolo-

gicznej. Ciekawie Nadleśnictwo 

zaprezentował Nadleśniczy – Jaro-

sława Staniszewski.

Kilka dni wcześniej – w sobotę

20 kwietnia w okolicach Przytoku

Nadleśnictwo wspólnie ze studen-

tami Politechniki Koszalińskiej 

zorganizowało akcję Zielony Ślad

2012, podczas której ponad sto osób

sadziło las. 

Tylko te dwa wydarzenia poka-

zują, jak wiele ciekawego, jakie

skarby przyrody mamy wokół nas.

Jeśli dodamy do tego Sieciemińskie

Rosiczki, Jodły Karnieszewickie,

Arboretum, Leśną przygodę od 

Jeziora Topiele do Szczeglina, leśne

szlaki rowerowe – nie pozostanie

nic więcej jak korzystać z przyrody.

Jak przy wiosennym słońcu odpo-

cząć, jak w ciszy, bez głośnej mu-

zyki, komputerów, telewizora uciec

od zwykłego hałasu. Całkiem za

darmo.

Pamiętajmy tylko, że po nas też

ktoś będzie korzystał z całej leśnej

infrastruktury, nie niszczmy nicze-

go. Niech każdy korzysta… dziś,

jutro, za miesiąc, rok.

Nasze
lasy...

W skrócie

Dowody 
osobiste
Zanim zdecydujesz  się na  wy-

jazd na urlop, sprawdź termin

ważności  swojego dowodu osobi-

stego. Jeśli dowód stracił ważność,

wymień go na nowy jeszcze przed wy-

jazdem. 

W przypadku, gdy dowód osobisty 

w roku 2013 traci ważność (był wy-

dany w 2003 roku), należy złożyć

wniosek o wydanie dowodu osobi-

stego przynajmniej miesiąc przed

upływem terminu ważności.

Dowody osobiste, które stracą wa-

żność nie będą uprawniały do po-

sługiwania się nimi, gdyż będą auto-

matycznie unieważnione przez

informatyczny System Wydawania

Dowodów Osobistych.

Zameldowania
Od początku 2013 roku osoby,

które chcą zameldować się 

w nowym miejscu pobytu stałego,

nie muszą się już wymeldowywać

się w miejscu ostatniego pobytu.

Wymeldować mogą się w tym

urzędzie, w którym będą się 

meldować na pobyt stały lub cza-

sowy.

Na stanowisko gospodarza wsi
zgłoszono jedną kandydatkę.
Anna Łagodzicz-Pilarska została
wybrana niemal jednogłośnie.
Spośród 46 osób obecnych na ze-
braniu 41 głosowało za wyborem

kandydatki. 5 głosów było nieważ-
nych.

Anna Łagodzicz-Pilarska jest
główną księgową w GWiK w Sia-
nowie. Jest absolwentką wydziału
ekonomii na Politechnice Koszaliń-

skiej. Od 15 lat mieszka w Karnie-
szewicach, skąd pochodzi jej
mama. Zdecydowała się zostać 
sołtysem, bo jest aktywna i lubi pra-
cować dla społeczności, zawsze 
angażowała się w akcje społeczne.
Chciałaby prowadzić działania in-
tegrujące mieszkańców sołectwa,
koła zainteresowań czy koła spor-
towe. Zależy jej, by angażować 
w różne działania i uaktywnić
młodsze pokolenia mieszkańców.
Życzymy powodzenia! �

Nowa sołtys Karnieszewic
3 kwietnia po raz kolejny odbyły się wybory sołtysa w sołectwie Karniesze-
wice. Tym razem z sukcesem. Mieszkańcy na to stanowisko wybrali Annę 
Łagodzicz-Pilarską.

Pani Anna jest kolejną kobietą – sołtysem Karnieszewic.
Fot. Archiwum UMiG

Na terenie Sianowa będą to ko-
lejne już inwestycje, na które udało
się zdobyć dodatkowe fundusze za
pośrednictwem Darłowskiej Lo-
kalnej Grupy Rybackiej. Tym
razem będzie to dofinansowanie 
w ramach Środka 4.1 „Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa”.
Otrzymują je inwestycje, które pod-
noszą standardy i jakość życia
mieszkańców poprzez rozbudowę 
i budowę  obiektów sportowo-
-rekreacyjnych.

Co jest w planie? Duża część
inwestycji obejmie zagospodaro-
wanie terenu na Osiedlu Karnie-
szewickim – tzw. „dołek”. Po-
wstaną tam dwa boiska: do gry 
w piłkę nożną oraz boisko uniwer-
salne do gry w koszykówkę i siat-
kówkę ze sztuczną nawierzchnią.
Po inwestycji teren stanie się także
miejscem przyjaznym i dostępnym
dla osób niepełnosprawnych – zo-
staną tam wybudowane podjazdy 
i drogi dojazdowe. 

Zaplanowano także budowę 
i przebudowę elementów istnie-
jącego Zespołu Rekreacyjno-Spor-
towego przy ul. Mickiewicza. Po-
wstanie tam plac zabaw w formie
mini siłowni, zostaną wybudo-
wane ścieżki piesze, przebudo-
wana będzie nawierzchnia drogi
dojazdowej, powiększony zostanie
parking. Będzie też bardziej zie-
lono, a na trawniku zamontowane
zostaną dodatkowe ławki.

�

Na Osiedlu Karnieszewickim powstaną dwa boiska – do piłki nożnej i do siatkówki oraz koszykówki. 
Fot. Archiwum UMiG

Rekreacyjny
Sianów To dobra wiadomość 

dla aktywnych mieszkańców
gminy. W Sianowie powstaną 
kolejne obiekty sportowo-
-rekreacyjne. Będą to nie tylko
boiska, ale też siłownia pod
chmurką.

Z pomocą 
przedsiębiorcom 

Jeżeli masz kłopoty w prowa-

dzeniu biznesu lub myślisz o po-

szerzeniu działalności możesz skorzy-

stać z oferty Zachodniopomorskiego

Inkubatora Przedsiębiorczości w Ko-

szalinie.  

– Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są

na etapie zakładania lub już prowadzą

biznes, ale mają przejściowe trud-

ności, mogą zgłosić się do ZIP. My-

ślimy o sianowskich przedsiębiorców,

bo odległość od Koszalina jest nie-

wielka – zachęca Sylwia Brzechwa,

kierownik ZIP.

ZIP zapewni infrastrukturę, preferen-

cyjne warunki najmu powierzchni

biurowej, handlowej, warsztatowej 

i magazynowej oraz bezpłatne kon-

sultacje, doradztwa i  szkolenia doty-

czące finansów, prawa pracy, przed-

siębiorczości, podstaw marketingu,

innowacyjności, transferu techno-

logii, projektów międzynarodowych

oraz unijnych. 

Regulamin mówi m.in. że z usług ZIP

może skorzystać mikro, małe lub

średnie przedsiębiorstwo, które

działa na rynku nie dłużej jak trzy

lata i zapewni zatrudnienie osobom

bezrobotnych z województwa za-

chodniopomorskiego. Przedsiębiorca

może korzystać z preferencji przez co

najmniej trzy lata, ale oczywiście ist-

nieje możliwość przedłużenia tego

okresu. ZIP proponuje również

pomoc w pozyskiwaniu korzystnych

kredytów inwestycyjnych oraz uła-

twianie dostępu do źródeł finanso-

wania inwestycji. Dodatkowym

atutem jest położenie budynków ob-

jętych ZIP, tuż przy powstającym od-

cinku tzw. dużego ringu,  i odpo-

wiednia liczba miejsc parkingowych 

– zarówno osobowych, jak  i dla aut

dostawczych. 

Zachodniopomorski Inkubator Przed-

siębiorczości obejmuje obiekty nale-

żące do Koszalińskiej Agencji Rozwoju

Regionalnego S.A., przy ul. Przemy-

słowej 8 w Koszalinie. 

Więcej informacji: tel. 94  341 63 30.

W skrócie

Burmistrz Maciej Berlicki ser-

decznie dziękuje poprzedniej

pani sołtys – Kazimierze Szat-

kowskiej – za zaangażowanie, po-

święcony czas i trud włożony 

w niełatwą pracę sołtysa. Pani

Kazimiera była inicjatorką wielu

projektów na rzecz polepszenia

życia mieszkańców wsi. Brała

czynny udział w tworzeniu „Planu

odnowy wsi”.

Podziękowania
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32 osoby powyżej 60. roku życia

z terenu gminy i miasta Sianów

od listopada ubiegłego roku uczest-

niczą w projekcie „Sianowskie Cen-

trum Trzeciego Wieku”. Przedsię-

wzięcie finansowane ze środków 

Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-

łecznej, w ramach Rządowego Pro-

gramu na rzecz Aktywności Spo-

łecznej Osób Starszych na lata 2012 

– 2013 zakłada organizację m.in. 

5 różnych kursów tematycznych.

Celem jest  aktywizacja seniorów 

– mieszkańców gminy Sianów. Dla

nich zorganizowano cotygodniowe

zajęcia tematyczne: kurs obsługi

komputera, kurs języka obcego,

warsztaty plastyczne, muzyczne, re-

kreacyjno-zdrowotne, a ponadto wy-

kłady tematyczne oraz wycieczki. Ko-

lejna odbyła się 6 kwietnia.

Tym razem celem ich podróży

było  historyczne miasto Gdańsk.

Mimo chłodu uczestnicy wyprawy 

z ciekawością oglądali słynną gdańską

starówkę, słuchali interesujących

opowieści  przewodnika o licznych

zabytkach, które się tam znajdują, 

z zainteresowaniem wysłuchali kon-

certu organowego w katedrze gdań-

skiej, a także zwiedzili gdyńskie akwa-

rium morskie. Zobaczyli też statki

ORP Błyskawica oraz żaglowiec Dar

Pomorza. �

W skrócie

To pamiątkowe zdjęcie z Gdańska. Celem kolejnej wyprawy będzie Mal-
bork. Fot. Archiwum

Podróże 
studentów-
-seniorów

o g ł o s z e n i a

Informacja dotycząca budowy gazociągu
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do burmistrza gminy i miasta

Sianów, które dotyczą robót prowadzonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MPO 8,4 MPA relacji Szczecin 
– Gdańsk” informujemy, że wykonawcą prowadzonych robót jest firma: ZRUG
Zabrze S.A., ul. Magazynowa 6, 41-807 Zabrze tel. 32 621 14 00.

Wszelkie pytania, uwagi oraz wnioski w zakresie braku możliwości dojazdu do
pól, utrudnień w przejezdności dróg, prosimy kierować bezpośrednio do obecnych
na budowie kierowników. Za teren robót obejmujący działki w obrębie ewidencyjnym
Dąbrowa, Grabówko oraz w części obręb Skibno odpowiada Tadeusz Plec, tel. 606
184 634; za teren robót obejmujący działki w obrębie ewidencyjnym  Karnieszewice
oraz  w części obręb Skibno odpowiadają: Janusz Szydełko,  tel. 607 717 702 i Łu-
kasz Grórny,  tel. 531 671 743.

Inwestorem zadania jest operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. 
z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny OGP Gaz-System S.A. dział 
inwestycji strategicznych, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, tel. 61 845 44 83.

Taryfy za wodę

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca Samorządowy Zakład

Budżetowy „Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie” ogłasza zatwier-
dzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie gminy i miasta Sianów w

okresie od 1 maja tego roku do 30 kwietnia 2014 roku w następującej wysokości:

� cena za 1 m sześcienny dostarczonej wody – wszyscy odbiorcy: 3,33

zł netto (3,60 zł brutto).

� cena za 1 m sześcienny odprowadzonych ścieków – wszyscy odbiorcy:

5,4 zł netto (5,83 zł brutto).

� razem cena za 1 metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzo-

nych ścieków – wszyscy odbiorcy: 8,73 zł netto (9,43 zł brutto).

Stawka z przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych – 127,58 zł

brutto.

W szkołach gminy Sianów do
egzaminu w ramach Ogólnopol-
skiego Sprawdzianu Szóstoklasi-
stów przystąpiło 109 uczniów: 
32  uczniów w szkołach  prowadzo-
nych przez stowarzyszenia oraz 
77 uczniów w Szkole Podstawowej
nr 1, nr 2 oraz w Zespole Szkół 
w Dąbrowie.

Piętnastu ubranych na galowo
uczniów klasy VI przybyło do
Szkoły Podstawowej im. Alek-
sandra Doby w Iwięcinie o godz.
8.20. Dla pozostałych uczniów był
to dzień wolny od nauki. Nauczy-
ciele jeszcze raz przypomnieli pod-
opiecznym na czym polega spraw-
dzian. Upewnili się, że uczniowie
mają czarne długopisy i wymagane
przybory. Sprawdzian był pisany
w dwóch salach. Dzieci losowały
numer ławki, przy której miały sie-
dzieć i wchodziły na salę. W skład
Szkolnych Zespołów egzaminacyj-
nych, oprócz nauczycieli z SP 
w Iwięcinie, dodatkowo weszło
jeszcze dwóch nauczycieli ze SP 
w Suchej Koszalińskiej. O godz. 9
przewodniczące zespołów egzami-
nacyjnych wraz z dwojgiem
uczniów udali się do dyrektora po
testy. Sprawdzono, czy koperty nie
były naruszone i przyniesiono ar-
kusze do sal. Po ich rozdaniu
uczniowie kodowali prace. O godz.
9.10 rozpoczął się godzinny test. Po
zakończeniu dwoje uczniów pozo-
stało do czasu zapakowania i za-
mknięcia prac w kopercie. Komisje
spisały protokoły, na ich podstawie
sporządzono zbiorczy protokół,
który wraz ze wszystkimi pracami

został dostarczony do Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Po-
znaniu. Był to pierwszy poważny
sprawdzian dla 15 uczniów z SP 
w Iwięcinie.

W Suchej Koszalińskiej egzamin
pisało sześcioro. Przygotowywali
się do niego od wielu miesięcy 
– rozwiązywali zadania matema-
tyczne, ćwiczenia z języka pol-
skiego, uczyli się twierdzeń 
i wzorów.  Pomimo ciężkiej pracy 
4 kwietnia wśród młodzieży można
było zauważyć zdenerwowanie.
Przed i po zakończeniu spraw-
dzianu otuchy dodawała im 
Daniela Gazicka, wychowawczyni
klasy VI. Były słowa wsparcia, go-

rąca herbata i słodki poczęstunek.
Również komisja starała się stwo-
rzyć uczniom jak najlepsze warunki
do pracy. – Gościliśmy w szkole
dwóch nauczycieli z sąsiednich
szkół: Wiesławę Pakulską ze Szkoły
Podstawowej w Iwięcinie i Roberta
Kowalczyka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Sianowie. Z naszej
szkoły w komisji pracowały Ma-
riola Staniszewska i Edyta Iwa-
nowska – relacjonuje Do egzaminu
w Szkole Podstawowej w Szcze-
glinie przystąpiło 11 uczniów.
Różnie oceniali trudność spraw-
dzianu. – Niestety, nie zrozumiałam
niektórych zadań z matematyki 
– z wielkim rozczarowaniem

stwierdziła uczennica Angela
Trojan, a uczeń Adam Korth dodał:
– Wydaje mi się, że egzamin nie był
ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny, cho-
ciaż stresowałem się i nie zdążyłem
rozwiązać wszystkich zadań. Naj-

lepsza uczennica w klasie VI – Ni-
kola Wołoszyńska podsumowała: 
– Sądzę, że egzamin był łatwy, za-
dania nie sprawiły mi trudności, ale
zdaję sobie sprawę, że zrobiłam
kilka błędów. �

Ważny sprawdzian 
szóstoklasistów

4 kwietnia w szkołach podstawowych w całej Polsce szóstoklasiści podeszli do egzaminu. Był to pierwszy po-
ważny test ich wiedzy. Sprawdziliśmy, jak poradzili sobie z nim młodzi mieszkańcy gminy.

I już po egzaminie – szczęśliwi uczniowie z Suchej Koszalińskiej. Fot. Alicja Dunowska-Jakóbczak

Ponad 360 tysięcy szóstoklasistów z całej

Polski pisało sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Egzamin miał

nie tylko sprawdzać wiedzę, ale i umiejętność wykorzystania jej w praktyce.

Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym,

to liczba uzyskanych przez niego na sprawdzianie punktów nie będzie miała

większego znaczenia, bo uczeń i tak zostanie przyjęty do szkoły. Ale już 

w przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych 

i społecznych wynik sprawdzianu może decydować o tym, czy szóstoklasista

zostanie przyjęty do wybranej szkoły.

Ważne dla uczniów
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Przedsiębiorstwa, z którymi mieszkańcy mają
umowy na odbiór odpadów, wyślą do wszystkich
swoich klientów wypowiedzenia dotychczasowych
umów. Obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkałych przez mieszkańców przejmie wtedy
gmina i miasto Sianów. Samorząd w przetargu wyłoni
firmę, która będzie odpowiedzialna za odbiór 
i wywóz śmieci. Uwaga, w gminie i mieście Sianów
nowym systemem gospodarowania odpadami komu-
nalnymi objęci zostaną wyłącznie właściciele nieru-
chomości zamieszkałych. Zmiany te nie dotyczą więc
nieruchomości, w których nikt nie mieszka, czyli
sklepów, zakładów pracy, punktów gastronomicz-
nych czy szkół. Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
zobowiązani są w dalszym ciągu do indywidualnego

podpisywania umów na odbiór odpadów komunal-
nych z dowolną firmą wywozową, posiadającą wpis
do rejestru działalności regulowanej w Gminie
Sianów.

Przedstawiciel każdego gospodarstwa domowego ma
obowiązek złożyć do 30 kwietnia deklarację, w której poda
liczbę mieszkańców i zadeklaruje, czy będzie segregować
odpady. Na jej podstawie dokonywane będą opłaty. Do 
każdego gospodarstwa domowego zgłosi się przeszko-
lona osoba, która dostarczy deklarację oraz udzieli po-
mocy w jej wypełnieniu. W razie niezłożenia deklaracji
opłata zostanie naliczona przez urząd po stawce jak za od-
pady niesegregowane.

Opłatę wynikającą z deklaracji należy wpłacać bez
wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca na konto
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. W przypadku osób

    
     

       
     

     
     

     
      

       
         

            
   

      
     

       

        

  
      

   
 
      

       
     
    

  
       

            
        

Gmina zabierze  
Od 1 lipca zmieni się sposób odbioru śmieci ze wszyst       
Co to oznacza dla mieszkańców?

ODPADY  SEGREGOWANE
gospodarstwo  1-osob.  –    9 zł

gospodarstwo  2-osob. –   18 zł

gospodarstwo  3-osob. –    26 zł

gospodarstwo  4-osob.  –  33 zł

gospodarstwo   5-osob. –  39 zł

gospodarstwo   6-osob. –  43 zł

gospodarstwo   7-osob. –  47 zł

gospodarstwo   8-osob. –  50 zł

gosp.  9-osob. i większe –  53 zł

ODPADY NIESEGREGOWANE
gospodarstwo  1-osob. – 13,50 zł

gospodarstwo  2-osob. – 27 zł

gospodarstwo  3-osob. – 39 zł

gospodarstwo  4-osob.  –  49,50 zł

gospodarstwo   5-osob. –  58,50 zł

gospodarstwo   6-osob. –  64,50 zł

gospodarstwo   7-osob. –  70,50 zł

gospodarstwo   8-osob. –  75 zł

gospodarstwo  9-osob. i większe –  79,50 zł

Stawki miesięczne 
od gospodarstwa domowego 

W majowym wydaniu „Naszej gminy” zamieszczona 

zostanie informacja, jak segregować śmieci w związku 

z nowym systemem gospodarowania odpadami komunal-

nymi, który zacznie obowiązywać  na terenie gminy i miasta

Sianów od 1 lipca.

Informacje

� organizacja odbioru odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości zamieszkałych;

� ustanowienie selektywnego zbierania odpadów z po-

działem, na co najmniej następujące frakcje: papier, metal,

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe

oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;

� stworzenie punktów selektywnego zbierania; 

� działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawi-

dłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki;

� wybór w drodze przetargu przedsiębiorcy, który od-

bierze od właścicieli nieruchomości odpady komunalne

i zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami;

� zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów re-

cyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych

do składowania. Gmina nie może zarabiać na opłatach za

odbiór odpadów.

Najważniejsze zadania gminy wynikające 
ze zmienionych przepisów ustawy:
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� Czy w związku z przejęciem przez
Gminę Sianów obowiązku odbioru
odpadów komunalnych od mieszkań-
ców (w celu uniknięcia podwójnej
opłaty) muszę rozwiązać dotychcza-
sową umowę z firmą, która do tej
pory świadczyła dla mnie usługę 
w tym zakresie?
– Wypowiedzenie umowy nie będzie

konieczne. Urząd Gminy i Miasta w Sia-
nowie zwrócił się do firm, które czynnie
świadczą usługi w zakresie odbioru od-
padów komunalnych na terenie gminy, 
o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Obie
firmy, tj. PGK i EKOSAN poinformowały,
że od dnia 1 lipca takie umowy przestaną
obowiązywać.

� Czy i do kiedy mam obowiązek 
złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
Deklarację należy złożyć do końca

kwietnia. Niezłożenie deklaracji jest karane
tak samo, jak niedostarczenie zeznania po-

datkowego. W przypadku nie złożenia de-
klaracji albo podania nieprawdziwych 
informacji, burmistrz określi w drodze 
decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
szacunki, w tym średnią ilość odpadów po-
wstających na nieruchomościach o po-
dobnym charakterze.

� W moim domu/mieszkaniu zamel-
dowanych jest więcej osób niż fak-
tycznie zamieszkuje. Ile osób mam
wykazać w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi?
W deklaracji wpisuje się liczbę osób

faktycznie zamieszkałych. Jeżeli w dekla-
racji poda się, że w gospodarstwie do-
mowym liczba osób jest mniejsza niż
liczba osób zameldowanych w danej nie-
ruchomości należy złożyć oświadczenie
wyjaśniające.

� W moim domu/mieszkaniu miesz-
kają dwie oddzielne rodziny? Chcie-
libyśmy osobno rozliczać opłaty za

śmieci. Czy istnieje możliwość, aby
złożyć dwie deklaracje?
Tak, istnieje możliwość złożenia więk-

szej ilości deklaracji dotyczącej jednego ad-
resu.

� Jestem członkiem spółdzielni/
wspólnoty mieszkaniowej. Czy mam
obowiązek składania deklaracji?
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana

budynkami wielolokalowymi, w których
ustanowiono odrębną własność lokali, obo-
wiązki właściciela nieruchomości obciążają
osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany.

� Czy muszę zakupić pojemniki/
worki na odpady?
Gmina Sianów przejęła na siebie zakup

pojemników/worków. Pojemniki takie do-
starczy firma, która wygra przetarg na od-
biór odpadów w gminie.

� Jaka będzie częstotliwość odbioru
odpadów? Co mam zrobić jeśli wy-
tworzę więcej odpadów niż pojem-
ność dostarczonego mi pojemnika?
Komunalne odpady zmieszane odbie-

rane będą od właścicieli nieruchomości co
najmniej raz na 2 tygodnie.  Odpady zbie-
rane selektywnie (tworzywa sztuczne,
szkło, papier i tektura, metale, opakowania
wielomateriałowe) odbierane będą co naj-
mniej 1 raz w miesiącu. Meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, zużyte opony
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny odbierane będą 4 razy w roku. 
Minimalną częstotliwość odbioru odpadów
zielonych ustalono co najmniej raz na dwa
tygodnie w okresie od 15 marca do 15 
listopada.

Gmina ma obowiązek odebrać i uniesz-
kodliwić każdą ilość odpadów komunal-
nych wytworzonych na zamieszkałych
nieruchomościach. Częstotliwość od-
padów będzie zależała od rodzaju zabu-
dowy – możliwy będzie odbiór raz w ty-
godniu.

    
      

   
     

    
       
      

        
    
     

      
      

    
     

     
      

     
      

     

    
        

      
        
     

       
       
         

 
      

       
        

zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, za-
rządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty miesz-
kaniowe, za pobieranie opłat i przesłanie na konto
urzędu odpowiedzialne będą zarządy wspólnot lub
spółdzielni.

Każdy mieszkaniec nienależący do spółdzielni czy
wspólnoty mieszkaniowej otrzyma książeczkę wpłat 
z indywidualnym kontem przeznaczonym do rozli-
czania opłat za gospogarowanie odpadami.  

Harmonogramy   obioru  odpadów zostaną opraco-
wane zgodnie z Regulaminem utrzymania   czystości  
i porządku  na   terenie Gminy i Miasta Sianów i podane
do wiadomości  mieszkańców.

Co ważne, każdy mieszkaniec miasta i gminy
Sianów będzie mógł zaoszczędzić segregując śmieci.
Każde gospodarstwo  domowe  zostanie wyposażone 

w zestaw  kolorowych pojemników lub worków do se-
gregacji:

� odpadów zmieszanych,
� odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielo-

nych,
� papieru i tektury,
� szkła,
� tworzyw  sztucznych, metali, odpadów wielomate-

riałowych.
Do pojemników tych nie wolno będzie wrzucać pozo-

stałych odpadów podlegających segregacji, między 
innymi: odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elek-
trycznych, elektrotechnicznych, przeterminowanych
leków, areozoli, chemikaliów i opakowań po nich, zuży-
tych baterii i opon. Zostaną  one  odebrane  według  har-
monogramu co najmniej cztery razy w  roku. �

 e Twoje śmieci
         tkich nieruchomości na terenie gminy Sianów. 
    

Malechowo – 14 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za odpady 

niesegregowane (bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym);

8 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca za odpady segregowane 

Polanów – 18 zł od każdego mieszkańca miesięcznie – niesegregowane;

12 zł – od każdego mieszkańca miesięcznie – segregowane.

Świeszyno
stawkę podstawową w wysokości 14,80 zł na mieszkańca odpady niese-

gregowane komunalne stawkę opłaty w wysokości 9,87 zł na mieszkańca 

odpady segregowane. 

Będzino 
stawkę podstawową w wysokości 15 zł na mieszkańca odpady niesegrego-

wane komunalne, stawkę opłaty w wysokości 11 zł na mieszkańca odpady 

segregowane. 

Manowo 
stawkę podstawową w wysokości 14,90 zł na mieszkańca odpady niese-

gregowane komunalne, stawkę opłaty w wysokości 9,90 zł na mieszkańca 

odpady segregowane. 

Biesiekierz
stawkę podstawową w wysokości 14,80 zł na mieszkańca odpady niese-

gregowane komunalne, stawkę opłaty w wysokości 9,87 zł na mieszkańca 

odpady segregowane. 

Porównanie stawek z innymi gminami 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w pytaniach i odpowiedziach

W celu zorganizowania systemu gospodarowania odpadami

rada miejska w sianowie podjęła uchwały:

UCHWAŁA Nr XXXI/245/2013 Z DNIA 27 LUTEGO 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2013 Z DNIA 27 LUTEGO 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/247/2013 Z DNIA 27 LUTEGO 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/248/2013 Z DNIA 27 LUTEGO 2013 r. 

UCHWAŁA Nr XXVII/222/2012 Z DNIA 26 LIsTOPADA 2012 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
bip na stronie gminy www.sianów.pl

Przepisy
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Przekonali się o tym uczestnicy
kursu komputerowego, który po-
prowadził Andrzej Dębowski. 27
marca w sianowskim kinie Zorza
miał miejsce finał warsztatów infor-
matycznych. Uczestnicy zajęć mieli
okazję dokształcać się podczas 54
godzin lekcji, które zakończyły się...
testem egzaminacyjnym. Test dla
pilnych seniorów nie był trudny.

Na zakończenie kursu benefi-
cjentom został wyrobiony podpis
elektroniczny – profil zaufany, dzięki
któremu będą mogli podpisywać
elektroniczne formularze dostępne
na EPUAP-ie i załatwiać sprawy
urzędowe nie wychodząc z domu. �

O wycieczce, na którą wybrali
się podopieczni Centrum Trze-
ciego Wieku piszemy na str. 3.

Czy senior może bez problemu surfować po internecie? Czy za pomocą 
komputera może z domu załatwić sprawy urzędowe? Oczywiście!

Dla seniorów z gminy Sianów komputery nie mają już tajemnic!
Fot. Archiwum UMiG

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
jest pierwszym samorządem w Wo-
jewództwie Zachodniopomorskim,
który od 22 października ubiegłego
świadczy usługę potwierdzania Pro-
filu Zaufanego na Elektronicznej
Platformie Usług Administracji Pu-
blicznej ePUAP. Sianowski samo-
rząd wychodzi naprzeciw osobom,
które chcą załatwiać swoje sprawy
urzędowe przez Internet. Wniosek
o Profil Zaufany składa się na plat-
formie ePUAP. Można to zrobić sa-
modzielnie lub przy pomocy pra-
cowników magistratu. Po złożeniu
wniosku udajemy się do punktu po-
twierdzającego, gdzie pracownik
urzędu dokona weryfikacji danych
w złożonym wniosku, co skutkuje
uaktywnieniem Profilu Zaufanego.

Klikaj z domu Śniadanie 
z potrzebującymi
27 marca do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Sianowie

na Śniadanie Wielkanocne zostały za-
proszone osoby osób bezdomne z te-
renu naszej gminy. Domownicy ŚDS
włożyli sporo pracy, aby przygotować
świąteczny stół oraz udekorować pla-
cówkę.

Na stole nie zabrakło tradycyjnych
potraw – był żur, jajka, sałatki i biała
kiełbasa. Ciasto upiekli domownicy
ŚDS. Życzenia świąteczne złożyli bur-
mistrz Maciej Berlicki i jego zastępca
Marcin Posmyk oraz Halina Iwanisik 
– gospodarz spotkania. 

W miłej, świątecznej atmosferze
po złożeniu życzeń, wszyscy skoszto-
wali potraw przyrządzonych w ramach
treningu kulinarnego. Goście otrzy-
mali także paczki żywnościowe.

W skrócieFinał kursu komputerowego dla seniorów

Na terenie powiatu koszaliń-
skiego wdrażane są dwa standardy:
specjalistycznego poradnictwa ro-
dzinnego dla rodzin z dziećmi oraz
poradnictwa specjalistycznego dla
osób z niepełnosprawnością i ich
rodzin, z uwzględnieniem osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Pilotaż realizowany jest w part-
nerstwie, w którym Liderem jest
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Koszalinie, a partnerami
są MGOPS w Bobolicach, MGOPS
w Sianowie i Stowarzyszenie Vo-
catio Dei.

W ramach standardu specjali-
stycznego poradnictwa rodzinnego
dla rodziny z dziećmi mieszkańcy
powiatu mogą skorzystać z porad

następujących specjalistów: psy-
cholog, pedagog, prawnik, seksu-
olog, terapeuta rodzinny. Ten rodzaj
poradnictwa kierowany jest głównie
do rodzin z problemami opieku-
ńczo-wychowawczymi, z proble-
mami wynikającymi z obecności
osób wymagających wzmożonej
opieki ze względu na stan zdrowia
(różnego rodzaju zaburzenia, uza-
leżnienia od środków psychoak-
tywnych członków rodziny, itp.), 
z problemem przemocy w rodzinie
oraz do rodzin wieloproblemowych.

W ramach drugiego standardu 
– poradnictwa specjalistycznego
dla osób z niepełnosprawnością 
i ich rodzin, z uwzględnieniem
osób z zaburzeniami psychicznymi,

mieszkańcy powiatu mogą skorzy-
stać z porad: psychologa, prawnika,
seksuologa, pedagoga. 

Ten rodzaj poradnictwa kiero-
wany jest do osób, które na co dzień
spotykają się m.in. z: problemami
wynikającymi z barier fizycznych
(architektonicznych, urbanistycz-
nych, transportowych i w komuni-
kowaniu się), barier psychicznych,
ekonomicznych, społeczno-kultu-
rowych, a także dotyczącymi pro-
blemów związanych z niepełno-
sprawnością skumulowaną. W przy-
padku osób niepełnosprawnych, 
w uzasadnionych przypadkach 
istnieje możliwość dojazdu do
danej osoby.

Poradnictwo świadczone jest 

w specjalnie wyposażonych do tego
celu pomieszczeniach zapewnia-
jących komfort usługi, anonimowość
i dyskrecję. Specjaliści dyżurują 
w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy
ul. Racławickiej 13 oraz w siedzibach
partnerów: MGOPS w Bobolicach
oraz MGOPS w Sianowie. Po porady
można zgłaszać się osobiście, telefo-
nicznie i mailowo do listopada.
Szczegółowych informacji na temat
dyżurów można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 94 71 40 251.

Więcej informacji na stronie:
www.standardywpomocyko-
szalin.pl.

Projekt finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej. �

Specjaliści pomogą za darmo
Na terenie powiatu koszalińskiego wdrażany jest program poradnictwa dla rodzin z dziećmi oraz osób niepeł-
nosprawnych i ich najbliższych. Jeśli szukasz pomocy, nie czekaj! Skorzystaj z bezpłatnych porad.

Gimnazjaliści poznali zasady
jakie stosuje podczas prowadzenia
sesji. Dowiedzieli się jakie są stałe
elementy posiedzenia radnych,
miedzy innymi otwarcie sesji 
i stwierdzenie kworum, przyjęcie
porządku obrad, przyjęcie proto-
kołu z poprzedniej sesji, sprawoz-
danie burmistrza z działalności
między sesjami oraz z wykonania
uchwał, sprawozdania z pracy mi-
ędzysesyjnej stałych komisji Rady
Miejskiej oraz Radnych Rady Po-
wiatu Koszalin. Dowiedzieli się
też, czym są wystąpienia obywa-
telskie, zapytania, interpelacje 
i postulaty radnych, wnioski 
i oświadczenia radnych, odpo-
wiedzi na zapytania, interpelacje 
i postulaty radnych oraz najwa-
żniejsza część sesji podjęcie
uchwał.

Poza stałymi elementami sesji
uczniowie wysłuchali także
wstąpienia senatora RP Piotra
Zientarskiego oraz mogli zapo-
znać się z treścią szkolenia dla
radnych i pracowników urzędu

przedstawionego przez pracow-
ników Środkowopomorskiej
Grupa Działania pn. „Nowa
perspektywa finansowa 2014-
2020”.

Sprawozdania z ubiegłorocznej
działalności przedstawiły także
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej  w Sianowie, Biblioteka
Publiczna GiM Sianów oraz Zespół
Administracyjnej Obsługi Oświaty
w Sianowie.

Po wszystkich wystąpieniach
radni, bacznie obserwowani przez
uczniów, podejmowali uchwały,
m.in. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy i miasta Sianów na rok
2013”, czy też zatwierdzenia ta-
ryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowa-
dzenie ścieków.

Dla uczniów była to ciekawa
lekcja, na której w praktyce poznali
zasady funkcjonowania admini-
stracji samorządowej. �

Lekcja administracji, czyli jak działa samorząd
Uczniowie z Zespołu Szkół w Dąbrowie mieli okazję wziąć udział w XXXI sesji sianowskiej Rady Miejskiej, która odbyła  się w ich
szkole 25 marca.

Uczniowie mogli zadać pytania senatorowi Piotrowi Zientarskiemu. Fot. Archiwum UMiG
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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 tele-
fonu komórkowego – 112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospo-
darki 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 (komen-
dant), 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 (ad-
ministracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Kosza-
lina do bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31,
obwód drogowy w Manowie – 94
3183 224 lub 606 956 122 (dyżury od

5.00 do 22.00).
Drogi gminne: miasto Sianów, Kłos,
ścieżka rowerowa do Skibna – 94
3185 357, 94 3185 639, 500 267 556
lub 500 267 555 (akcja zima), teren
gminy – 94 346 95 44, 506 349 288
(akcja zima).
oświetlenie na terenie gminy – 94
346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 94 3186
818 (Biuro Obsługi Interesantów).

Informator

Od kilku lat trwają prace nad 
rewitalizacją  Pomorskiej części
szlaku świętego Jakuba.  Już pięć lat
temu, gdy plany te jeszcze nie ist-
niały, w naszej okolicy byli ludzie,
którzy pasjonowali się tym te-
matem i pragnęli, aby wzorując się
na doświadczeniach hiszpańskiego
szlaku świętego Jakuba, stworzyć
sieć szlaków po Świętych Górach
Pomorza. Pierwsze nasze poczy-
nania to niedzielne piesze wy-
cieczki po okolicy, a także trzy-
dniowa wyprawa na Świętą Górę
Polanowską. Po zawiązaniu się Sto-
warzyszenia Ziemi Wierciszewskiej
czterech jej członków wyruszyło do
Hiszpanii, na Drogę Francuską
szlaku, aby na miejscu poznać za-
sady jego funkcjonowania.

– Po wielu dyskusjach w na-
szym gronie zrodził się pomysł aby
wytyczyć cztery szlaki po 25 km
zaczynające się we wsi Wierci-
szewo. Przeszliśmy kilkakrotnie te

szlaki, poznaliśmy i częściowo
oznaczyliśmy. Teraz korzystając 
z długości majowego weekendu,
pragniemy zaprosić Was do Wier-
ciszewa na  czterodniowe spotkanie
pod hasłem „Zanim ruszysz do
Santiago, spróbuj z nami w Wierci-
szewie” – zachęcają organizatorzy.
– Chcemy zgromadzić ludzi 
z okolic przebiegu dwóch odnóg
Drogi Pomorskiej, między Kosza-
linem a Sławnem. W ciągu czterech
kolejnych dni wraz z przewodni-
kiem, który był na szlaku w  Hisz-
panii, przejdą cztery szlaki po ok.
25 km. Szlaki te w części przebie-
gają po wyznaczonej, ale jeszcze nie
oznaczonej Pomorskiej Drodze
Świętego Jakuba. Każdy dzień za-
czyna się i kończy w świetlicy wiej-
skiej w Wierciszewie, gdzie przy-
gotujemy dla Was typowe
hiszpańskie schronisko z nocle-
gami, wspólną kuchnią, wieczor-
nymi spotkaniami przy kominku.

Noclegi będą w świetlicy 
w Wierciszewie, na  łóżkach polo-
wych (potrzebny śpiwór). Po-
mieszczenie jest ogrzewane. Sani-
tariaty –  męski i damski z kabiną
prysznicową. Prowiant we wła-
snym zakresie, na szlakach brak
barów i restauracji. Proponujemy
wspólne posiłki rano i wieczorem 
z tego, co postawią na stół piel-
grzymi. Organizatorzy zapewnią
świeże pieczywo, herbatę, kawę,
mleko, drzem,  jajka na jajecznicę.
Do dyspozycji w pełni wyposażona
kuchnia. Obok sklep GS, lecz trzeba
pamiętać, że 1 i 3 to dni bez handlu.

Co zabrać? Rzeczy osobiste jak
na każdą wycieczkę, śpiwór ko-
niecznie, coś przeciwdeszczowego,
dobre sprawdzone buty i kilka par
skarpet. 

Wpisowe – 40 złotych (z prze-
znaczeniem na produkty żywno-
ściowe, paszporty i certyfikaty). Za-
pisy do 27 kwietnia. �

Majówka na Jakubowym szlaku
To ostatnia chwila na zapisy na czterodniowe spotkanie pod hasłem „Zanim ruszysz 
do Santiago, spróbuj z nami w Wierciszewie”. Szykuje się moc atrakcji dla piechurów.

1 maja
godz. 8-9 – spotkanie zapoznawcze
w świetlicy
godz. 9 – wymarsz na szlaki
godz. 17-19 – toaleta, wypoczynek,
możliwość gotowania w kuchni
godz. 19-20 – wykład „Na hiszpań-
skim szlaku”
godz. 20-22 – wspólna dyskusja i za-
bawa przy kominku.

2 maja
godz. 9 – wymarsz na szlaki
godz. 17-19 – wykład „Wierciszewo
wczoraj i dziś”

godz. 20-22 – wspólna dyskusja i za-
bawa przy kominku.
3 maja
godz. 9 – wymarsz na szlaki
godz. 17-19 – toaleta, wypoczynek,
możliwość gotowania w kuchni
godz. 19-20 – Wykład „Jak poje-
chać, przejść i szczęśliwie powrócić
ze szlaku Świętego Jakuba w Hisz-
panii”
godz. 20-22 – wspólna dyskusja i za-
bawa przy kominku
4 maja
godz. 9 – wymarsz na szlaki
godz. 17-19 – toaleta, wypoczynek,
posiłek, wydawanie certyfikatów.

Program

Zbigniew Grabarek – 608 516 419
Włodzimierz Dikolenko – 516 532 538

Dominik Kaczorowski – 606 935 860
Jan Zwoliński– 662 157 523

kontakt

Czy jest sposób na to, by ogra-
niczyć ilość wytwarzanych

przez nas śmieci? Odpowiedzi szu-
kali gimnazjaliści.

27 marca w Gimnazjum
Gminnym im. Ireny Sendlerowej
w Sianowie odbyła się debata pt.
„Przestrzeń wokół nas, czyli jak
ograniczyć ilość odpadów komu-
nalnych?” Wśród zgromadzonych
gości przeważała młodzież, gdyż
to głównie do niej była adreso-
wana ta debata. Jej uczestnikami
było również grono ekspertów, 
w którego skład wchodzili: prze-
wodniczący osiedli w Sianowie,
burmistrz gminy i miasta Sianów

Maciej Berlicki i jego zastępca
Marcin Posmyk, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Sianowie Joanna
Czerwińska, kierownik Referatu
Ochrony Środowiska UGiM 
w Sianowie, prezes stowarzy-
szenia „Edukacja – Ekologia 
– Rozwój”, dyrektor Gimnazjum
Gminnego w Sianowie oraz spe-
cjalista ds. ochrony środowiska
PGK. Na debacie, poza głównym
tematem zawartym w tytule, był
również poruszany temat „dzi-
kich wysypisk” oraz ustawy śmie-
ciowej, która wzbudziła najgo-
rętszą dyskusję.

IGor Walczak

Debata o odpadach

Temat „śmieciowy” interesuje młodych mieszkańców gminy również
przez nową ustawę o gospodarowaniu odpadami. Fot. Archiwum

Spotkania sianowskich diabe-
tyków cieszą się dużą frekwencją.
11 kwietnia chorzy dowiedzieli się,
jakie właściwości ma olej lniany,
specyfik bardzo pomocny w utrzy-
maniu prawidłowej glikemii. 
To wiedza przydatna również
osobom, które nie mają problemów
z poziomem cukru w organizmie.
Olej lniany to suplement diety bo-
gaty w nienasycone kwasy tłusz-
czowe, w tym omega-3, oraz w nie-
zbędny błonnik.

Wszyscy zebrani, a było ponad
50 osób, otrzymali próbki oleju lnia-
nego. Ponadto uczestniczyli w de-
gustacji stuprocentowych soków 
z owoców granata i malin, które, 
o dziwo, w ogóle nie były słodkie.
Wszystko to dzięki firmie „Oleo-
farm” Fabryka Zdrowia z Wro-
cławia i jej przedstawicielce,
Hannie Głowackiej, która na za-
proszenie Jerzego Gałązki, wice-
prezesa Zarządu Koła Terenowego
PSD w Sianowie, przybyła z pre-
zentacją.

Część szkoleniowa spotkania
dotyczyła wyliczania i stosowania
wymienników węglowodanowych.
W połączeniu z kilkoma ważnymi
zasadami daje to efekt trwałego
zrównoważenia glikemii i pełnej
kontroli cukrzycy.

Pod okiem specjalistki – Haliny
Żmudy, dietetyczki z Koszalina,

uczestnicy samodzielnie układali
swoje całodzienne menu tak, aby
kalorycznie, ilościowo i jakościowo
było dopasowane do szczegóło-
wych zaleceń dietetyki. To była
trudna, ale mądra lekcja.

Świetnie wypadły kąciki: infor-
macyjny, organizacyjny i profilak-
tyczny. W tym ostatnim wiele osób
skorzystało z możliwości bezod-
płatnego zbadania poziomu cukru
we krwi i ciśnienia tętniczego.
Czworgu oznaczono stan hemo-
globiny glikowanej HbA1c. Do
badań koło wykorzystuje sprzęt,
który otrzymało od gminy Sianów.

Organizatorzy składają ser-
deczne słowa podziękowania 
i wdzięczności wszystkim instytu-
cjom i osobom prywatnym za za-
angażowanie się w przygotowanie
i przeprowadzenie tego nieco-
dziennego spotkania. – Pozdra-
wiając wiosennie, już dziś zapra-
szamy na kolejne spotkanie, które
odbędzie się pod koniec czerwca.
Będzie ono poświęcone sposobom
radzenia sobie w sytuacjach niety-
powych, w których każdy diabetyk
może się kiedyś znaleźć – zapo-
wiada Jerzy Gałązka.

Jerzy Gałązka

Spotkanie sianowskich diabetyków
Niezwykłe cechy odżywcze oleju lnianego były jednym z tematów kwietnio-
wego spotkania osób chorujących na cukrzycę.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób z gminy Sianów, sekretarz
koła PSD w Darłowie Bogumiła Kulpińska oraz kilkoro gości z Kosza-
lina. Fot. Jerzy Gałązka



� 1 maja, godz. 6 – otwarcie sezonu
spinningowego – otwarte zawody na
Jeziorze Topiele.
� 1 maja, godz. 17 – mecz piłki nożnej
Klasy Okręgowej grupy Północ: MKS
Start Iskra Mokre – Darpol Barzowice;
boisko w Mokrem.
� 4 maja, godz. 17 – mecz piłki nożnej
Koszalińskiej Klasy Okręgowej: KS Vic-
toria Sianów – Iskra Białogard; Sta-
dion Miejski w Sianowie.

� 5 maja, godz. 12 – mecz piłki nożnej
Klasy A grupy 1: KS Sieciemin – Passat
Bukowo Morskie; boisko w Siecie-
minie.
� 5 maja, godz. 9 – eliminacje Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Badmintonie; Gimnazjum Gminne
w Sianowie.
� 12 maja, godz. 14 – mecz piłki no-
żnej Klasy Okręgowej grupy Północ:
MKS Start Iskra Mokre – Bałtyk II Ko-
szalin; boisko w Mokrem.

� 12 maja, godz. 12 – mecz piłki 
nożnej Klasy A grupy 1: KS Victoria II 
– LZS Kowalewice, boisko w Skibie.
� 18 maja, godz. 12 – mecz II ligi piłki
nożnej kobiet: UKS Victoria SP 2
Sianów  – Tucholanka Joltex Tuchola;
Stadion Miejski w Sianowie.
� 18 maja, godz. 17 – mecz piłki 
nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej:
KS Victoria Sianów – Gryf Polanów;
Stadion Miejski w Sianowie.
� 19 maja, godz. 12 – mecz piłki 

nożnej Klasy A grupy 1: KS Sieciemin 
– Wicher Mierzym; boisko w Siecie-
minie.
� 25 maja – VII Wyścig Kolarski
Sianów – Węgorzewo – Sianów oraz
XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Ry-
szarda Targaszewskiego.
� 26 maja, godz. 12 – mecz piłki 
nożnej Klasy A grupy 1: KS Sieciemin 
– Arkadia II Malechowo; boisko w Sie-
cieminie.
� 26 maja, godz. 14 – mecz piłki 

nożnej Klasy Okręgowej grupy Północ:
MKS Start Iskra Mokre – Piast Drzo-
nowo; boisko w Mokrem.
� 28 maja, godz. 16.30 – Otwarty
Turniej Tenisa Stołowego w ramach
obchodów XXV Dni Ziemi Sianow-
skiej – Gimnazjum Gminne w Sia-
nowie.
� 29 maja, godz. 18 – mecz piłki 
nożnej Klasy Okręgowej grupy Północ:
MKS Start Iskra Mokre – Grom Świe-
lino; boisko w Mokrem.
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Sukces kS darz bór 
karnieszewice
W rozegranych 23 marca XV Mi-
strzostwach Pracowników Regio-

nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku w Tenisie Stołowym
„królowali” zawodnicy beniaminka 
II ligi tenisa stołowego – KS Darz Bór
Karnieszewice. Zawody rozegrano 
w dwóch kategoriach: ogólnej i kie-
rowniczej. W pierwszej, obejmującej
gry singlowe, deblowe i klasyfikację
drużynową, dominowali pracownicy
z Nadleśnictw Karnieszewice i Ma-
nowo, na co dzień tenisiści stołowi 
tegorocznego II-ligowca z Karnie-
szewic. W rozgrywkach indywidual-
nych zwyciężył Andrzej Świerczek 
z Nadleśnictwa Karnieszewice. Drugie
miejsce wywalczył Sebastian Roso-
łowski z Nadleśnictwa Manowo.
Trzecią pozycję zajął Zbigniew Kuszle-
wicz z Nadleśnictwa Karnieszewice.
W grach deblowych na podium sta-
nęli – oprócz wyżej wymienionych A.
Świerczka i Z. Kuszlewicza – także dwaj
inni pracownicy Nadleśnictwa Karnie-
szewice – Jerzy Klonowski i Marian Bu-
czek. Pierwszy z nich, wspólnie z An-
drzejem Świerczkiem zdobył złoto,
drugiemu – wspólnie ze Zbigniewem
Kuszlewiczem – przypadło srebro.
Klasyfikacja drużynowa zakończyła się
bezdyskusyjnym zwycięstwem repre-
zentacji Nadleśnictwa Karnieszewice
(115 punktów). 
Obecny rok jest historyczny dla KS
Darz Bór Karnieszewice. Organizacja
klubu oraz wyniki sportowe zaowo-
cowały o awansie do II ligi tenisa sto-
łowego. Od nowego sezonu klub
będzie jedynym przedstawicielem by-
łego województwa zachodniopomor-
skiego w tej klasie rozgrywek. Doce-
niając członków klubu burmistrz
Maciej Berlicki przekazał na ręce pre-
zesa KS Darz Bór Karnieszewice dresy
sportowe z logo gminy. �

13 kwietnia jako pierwsi zapre-
zentowali się występujący w Ko-
szalińskiej Klasie Okręgowej 
piłkarze sianowskiej Victorii. Pod-
opieczni Grzegorza Lewandow-
skiego podejmowali u siebie Hu-
bertusa Biały Bór, z którym jesienią
przegrali 1:4. I tym razem lepsi oka-
zali się piłkarze z Białego Boru wy-
grywając 3:2 (2:1). Bramki dla sia-
nowian strzelili: Adam Ławro (25.,
asystował Adrian Lech) i Tomasz
Majerczak (80., asystował Tomasz
Nowak).

Skład Victorii: Dawid Kali-
nowski, Waldemar Grześczak (54.
Krzysztof Borzyszkowski), Roman
Granosik, Tomasz Nowak, Daniel
Zamerski, Adrian Lech (54. Robert
Wiśniewski), Radosław Trusz,
Grzegorz Majcher (58. Krystian Je-
gliński), Tomasz Majerczak, Adam
Ławro i Marcin Perkowski (66.
Wiktor Piątek). W rezerwie byli
ponadto: Piotr Koza, Krzysztof
Kulesza, Rafał Mróz i Dawid
Waiss.

14 kwietnia grały nasze pozo-
stałe zespoły. W meczu roze-
granym w Skibnie spotkały się Vic-
toria II Sianów i KS Sieciemin.
A-klasowe derby gminy zakoń-
czyły się zwycięstwem miejsco-
wych 3:1 (1:1). Bramki dla pod-
opiecznych Mariana Kuny strzelili:
Marcin Woźniak – 2 oraz Krzysztof
Rzeszutek. Honorowe trafienie dla
podopiecznych Leszka Rogali uzy-
skał Radosław Ciesiołkiewicz.

Skład Victorii II: Mateusz An-

druszkiewicz, Tomasz Sznajde-
rowski, Rafał Kucab, Krzysztof
Krupa, Marcin Woźniak, Krzysztof
Rzeszutek, Tomasz Tesmer, Jacek
Dobosz (55. Michał Kierzek), Wal-
demar Puzio (71. Adrian Jani-
szewski), Adam Pietraszkiewicz
(75. Mateusz Juni) i Janusz Sza-
wurski. W rezerwie był ponadto:
Wojciech Kulon.

Skład KS Sieciemin: Dawid Mi-
chalak (45. Damian Kuc), Liwiusz
Dobrzyński (60. Piotr Zabłocki),

Damian Janczyszyn (75. Marcin
Wyrwas), Jacek Janczyszyn, Emil
Sidor, Grzegorz Zabłocki (55. Mi-
chał Rokitka), Robert Kruk, Marcin
Matusiak, Dawid Grzesiak, Kamil
Popławski i Radosław Ciesiołkie-
wicz. W rezerwie był ponadto: Wie-
sław Grochowski.

W meczu Klasy Okręgowej
(grupy północnej) rozegranym 
w Mokrem, miejscowy Start Iskra
zremisował z Saturnem Mielno 1:1
(1:0). Bramkę dla podopiecznych

Radosława Kuli strzelił Kamil
Królak.

Skład Startu Iskra Mokre: Ma-
teusz Rosołowski, Jarosław Ko-
walski, Adrian Boral, Radosław Ko-
walski, Tomasz Jarkiewicz (80.
Krzysztof Kalinowski), Adam
Nader, Rafał Świąder, Kamil
Królak, Piotr Chrobot (75. Rado-
sław Kula), Przemysław Bosak i
Robert Łobodziec. W rezerwie był
ponadto: Kamil Nowacki.

rySzard Wątroba 

Piłkarska wiosna
Opóźniona inauguracja piłkarskiej wiosny wreszcie za nami. Do gry o punkty przy-
stąpiły wszystkie cztery nasze męskie zespoły.

kalendarium sportowe

Turniej składał się z trzech
części: testu wiedzy teoretycznej 
z zakresu ruchu drogowego, udzie-
lania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz umiejętności jazdy na
rowerze po torze przeszkód. Za-
wody wygrali zawodnicy z Ku-
rowa, przed zawodnikami z Zegrza
Pomorskiego. Do turnieju przy-
stąpiło dziesięć zespołów z po-
wiatu koszalińskiego.

Gminę Sianów reprezentowały
trzy szkoły podstawowe i jedno
gimnazjum – SP nr 2  Sianów, SP
Sucha Koszalińska, SP Dąbrowa  
i  gimnazjaliści z Zespołu szkół 
w Dąbrowie. Wśród szkół podsta-
wowych znakomicie zaprezento-
wali się uczniowie z Suchej Kosza-
lińskiej – Dominik Janowicz, Fabian
Fornalik, Klaudia Kowalczyk, 
rezerwowa – Martyna Pietrzak,

którzy zajęli trzecie miejsce. 
5. miejsce przypadło uczniom ze
szkoły podstawowej z Dąbrowy
(Patrycja Popławska, Jakub Apanel,
Maciej Seweryn, Agata Sikorska 
– rezerwowa). Powyższe dwa ze-
społy prowadził Sebastian Wroń-
ski. 6. miejsce zajęli uczniowie ze
szkoły podstawowej nr 2 z Sia-
nowa: Olaf Białoboki, Filip Kontek,
Kacper Bogdan, Łukasz Walczak 
– rezerwowy). Dobrze zapowiada-
jący się występ tego zespołu, prze-
rwała niedyspozycja jednego za-
wodnika, uniemożliwiająca wyko-
nanie połowy zadań. Opiekunowie:
Przemysław Ostrowski i Joanna
Czerwińska.  

Czwarty zespół z gminy
Sianów tworzyli zawodnicy re-
zerwowi z trzech wyżej wymie-
nionych szkół: Agata Sikora, Mar-

tyna Pietrzak, Łukasz Walczak.
Zespól ten wystąpił poza kon-
kursem.

Indywidualnie wyróżniono
Kacpra Bogdana ze szkoły podsta-
wowej nr 2 z Sianowa, który zajął
bardzo dobre drugie miejsce. 

Wśród gimnazjów najlepsi oka-
zali się gimnazjaliści z Bobolic,
którzy nieznacznie wyprzedzili
rówieśników z Dąbrowy. Podobnie
wyniki kształtowały się przed ro-
kiem. 

W skład zespołu wicemistrzów
z Dąbrowy weszli: Jarosław Szo-
stak, Damian i Natalia Kapłon.
Opiekun: Sebastian Wroński. 

Indywidualnie najlepszym gim-
nazjalistą w Powiecie Koszalińskim
został Jarosław Szostak z ZS 
w Dąbrowie.

SebaStian WrońSki

Podium dla cyklistów
18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie odbyły się eliminacje
powiatowe XXXVI Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Ocena praktycznych umiejętności młodych rowerzystów była jedną 
z trzech części turnieju. Fot. Sebastian Wroński

W meczu rozegranym w Skibnie spotkały się Victoria II Sianów i KS Sieciemin. Fot. Ryszard Wątroba

W skrócie
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