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� ieszkanie Plus to dzia-
łania rządu zmierzają-
ce do zwiększenia

inwestycji w dostępne cenowo
mieszkania. Spółka PFR Nieru-
chomości, która realizuje filar
komercyjny rządowego programu,
inwestuje w nowe projekty miesz-
kaniowe w całej Polsce – zarówno
w mniejszych gminach, jak
również w dużych aglomeracjach
miejskich.

– Rządowy program „Mieszka-
nie Plus” to ważny element Strategii
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju. Po pierwsze – realizuje inwesty-
cje w całej Polsce i sprawia, że
mieszkania powstają także w miejs-
cowościach takich jak Sianów, 
w których od wielu lat nie pojawia-
ły się nowe inwestycje na taką
skalę. Po drugie – to program
powszechny, ale skierowany szcze-
gólnie do tych, którzy do tej pory
nie mieli szans na rynkowy zakup
lub wynajem mieszkania. Mieszka-
nie Plus to program, który wyrów-
nuje szanse. Pomorze Środkowe jest
dziś wielkim placem budowy. 
Cieszę się, że będzie tu także realizo-
wany rządowy program mieszka-
niowy – podkreślił Paweł Szeferna-
ker, wiceminister spraw
wewnętrznych i administracji.

„Mieszkanie Plus” w Sianowie
będzie osiedlem wybudowanym na
niespełna dwuhektarowej działce,
na której powstanie 7 bloków z 168
mieszkaniami o średniej powierzch-
ni 50 mkw. Będą to lokale zarówno
jedno-, jak i czteropokojowe, które
zostaną wykończone „pod klucz”.
Teren, na którym powstanie inwe-
stycja, objęty jest decyzją o warun-
kach zabudowy.

– „Mieszkanie Plus” to
program, który jest szczególnie
oczekiwany w gminach takich jak
Sianów, które są mniej interesują-
ce dla deweloperów. Mieszkania,
które powstaną przy wsparciu
rządowego programu, to jedna 
z bardziej wyczekiwanych inwesty-
cji. 168 mieszkań to 168 rodzin,
które dzięki własnemu lokum
podejmą ważne życiowe decyzje 
– powiększą rodzinę, pozostaną 
w gminie lub osiedlą się w naszym

mieście na stałe – stwierdził
burmistrz Sianowa Maciej Berlic-
ki.

W sąsiedztwie nieruchomości
znajduje się osiedle mieszkaniowe,
z dobrym dostępem do infrastruk-
tury społecznej (ok. 600 m od szkoły
podstawowej, 300 metrów od przed-
szkola). W promieniu 700 metrów
znajduje się przychodnia, apteka,
poczta, liczne sklepy spożywcze,
punkty gastronomiczne, a także
park miejski.

PFR Nieruchomości realizuje
inwestycje na zasadach rynkowych,
bez angażowania środków budżeto-
wych. Projekty mieszkaniowe
powstają we współpracy ze spółka-
mi Skarbu Państwa, inwestorami
prywatnymi, ale przede wszystkim
są realizowane na gruntach należą-
cych do samorządów.

– Decyzja inwestycyjna ozna-

cza, że planowane mieszkania mają
zapewnione finansowanie, a to
otwiera nam drogę do projektowa-
nia i realizacji przedsięwzięcia.
Realizacja tego projektu to czysta
korzyść dla samorządu i bezpośred-
nio dla mieszkańców, bowiem
rynek najmu tu praktycznie nie
występuje. Nie budują tu dewelope-
rzy ani TBS. Zatem program „Miesz-
kanie Plus” nie tyle uzupełni, ale 
w całości stworzy nową ofertę
mieszkaniową – zaznacza pełno-
mocnik zarządu PFR Nieruchomo-
ści Janusz Kobeszko. 
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FIO to największy program
dotacyjny skierowany do organiza-
cji pozarządowych, a jego głównym
celem jest zwiększanie zaangażowa-
nia obywateli i podmiotów społecz-
nych w życie publiczne. 
Od wielu lat niezmiennie, cieszy się
dużym zainteresowaniem organiza-
cji pozarządowych z całej Polski. 

Wśród wyróżnionych znaleźli
się:

– Stowarzyszenie Historyczne
„Pochodnia” z projektem „Patrio-

tyzm w młodych sercach – historia,
pasja, edukacja”,

– Uczniowski Klub Sportowy
Victoria SP2 Sianów z projektem

„Znajdź w sobie pasję”, 
– Towarzystwo Przyjaciół

Ziemi Sianowskiej z projektem
„Historia – świadek dziejów 
i pamięci młodego pokolenia Gminy
i Miasta Sianów”.

Z całego serca gratulujemy
Zwycięzcom! Cieszymy się z waszej
aktywności, chęci do współdziała-
nia i pomysłów, które przekształca-
cie w sukcesy i realizujecie 
w naszej wspólnocie.

Strumień pieniędzy z FIO
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� ramach projektu pn.
„Dostosowanie lokalnego
układu komunikacyjnego

do przebiegu drogi S6 na terenie gminy
i miasta Sianów” przebudowano drogi
powiatowe o długości 2,48 km. Wartość
całej inwestycji wyniosła niemal 3,25
mln zł, z czego unijne dofinansowanie
to 1.405.450,00 zł 

Celem projektu był rozwój społecz-
no-gospodarczy poprzez poprawę
dostępności infrastruktury transporto-
wej drogi powiatowej nr 3541Z w związ-
ku z jej łączeniem się z drogą krajową
nr 6 w KAWNIE. W realizacji przedsięw-

zięcia Gmina, jako inwestor, kierowała
się poprawą warunków technicznych 
i użytkowych istniejącej drogi powiato-
wej na odcinku remontowanym oraz
zwiększeniem bezpieczeństwa. Udało
się to zrobić poprzez m.in. wyznaczenie
miejsc dla pieszych i wysepek kanali-
zujących ruchu (elementy spowolnienia
ruchu) czy ulepszone rozwiązania
skrzyżowań, oznakowanie drogi oraz
dostosowanie wysokości chodników 
i przejść dla pieszych do potrzeb osób
niepełnosprawnych i starszych. 

Odpowiednio zaplanowana
geometria przebiegu ulicy wymusiła na

kierowcach redukcję prędkości do żąda-
nego poziomu. Dzięki realizacji inwesty-
cji infrastruktura drogowa została
dostosowana do zwiększonych potrzeb
ruchu pojazdów wynikających z łączno-
ści z drogą krajową nr 6 – ekspresową, 
z możliwościami osiągania wyższych
prędkości poruszania się. 

Przebudowana droga spełnia
wszelkie standardy i normy bezpieczeń-
stwa, a jej gładka nawierzchnia (bez
spękań i ubytków) umożliwi płynny 
i bezpieczny przejazd użytkownikom
drogi.
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Dostajemy już pierwsze zdjęcia na
nowy konkurs „Sianów kocha świat”,
tym razem od Justyny Marut. Fotografie
wykonane zostały we Lwowie, m.in. 
na Cmentarzu Orląt Lwowskich, obok
cmentarza na Monte Cassino czy
wojskowego cmentarza na Rossie 
w Wilnie, jest to jeden z najważniej-
szych polskich cmentarzy znajdujących
się poza granicami kraju.

Do końca wakacji czekamy na
zdjęcia. Można je przesłać lub przynieść
do siedziby Urzędu Gminy. 

Szczegóły konkursu na: https://
sianow.pl/pl/news/czwarta-edycja-
konkursu

Torby można odebrać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów p. nr 13.
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Członkowie Stowarzyszenia
Sianowska Akademia Seniora oraz
Stowarzyszenia 4X4 Sianów zbierali
śmieci, a sprzątany teren fotografowali
„przed i po”. Efektami podzielili się ze
wszystkimi na portalu.

Akcja została zapoczątkowana na
portalu społecznościowym przez Byro-
na Romana, który bijąc na alarm, że
nasza planeta tonie w śmieciach, posta-
nowił zachęcić ludzi, aby nie siedzieli 
z założonymi rękami, tylko zabrali się

własnoręcznie za sprzątanie. Każdy ze
sprzątających miał za zadanie zrobić 
i zamieścić w sieci dwa zdjęcia: pierwsze
– zaśmieconego terenu, a później kolej-
ne, na którym widać jak bohatersko go
wysprzątał. Roman dał dobry przykład.
Sfotografował się, jak siedzi pośród ster-
ty odpadów na leśnej polanie, a potem
udostępnił zdjęcie, na którym widać 
to samo oczyszczone miejsce, kiedy
dumnie stoi obok pełnych worków na
śmieci. Zapoczątkowany przez Romana
TrashTag Challenge znalazł naśladow-
ców na całym świecie.

Wzorem seniorów zachęcamy
wszystkich do włączenia się w akcję 
i pochwalenia się efektem.

Ekologiczne
wyzwanie
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Głównym celem projektu jest
współpraca samorządów na rzecz
podnoszenia jakości edukacji na obsza-
rze Koszalińsko-Kołobrzesko-Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
(KKBOF) i rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się po rynku pracy.

3 kwietnia burmistrz Maciej Berlic-
ki, wraz z 14 przedstawicielami innych
samorządów tworzących partnerstwo,
podpisali w Koszalinie wniosek o dofi-
nansowanie projektu, który niebawem
zostanie złożony w Wojewódzkim Urzę-
dzie Pracy w Szczecinie. Łącznie całko-
wita wartość projektu wynosi 6 074
539,90 zł, z tego przewidywana wyso-
kość dofinansowania to 5 467 085,91 zł.

Gmina Sianów w ramach przed-
miotowego projektu planuje przepro-
wadzić m.in.: kształcenie u uczniów 
i słuchaczy kompetencji kluczowych
oraz umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy; indywi-

dualizację pracy z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, w tym wsparcie ucznia młod-
szego; tworzenie warunków dla
nauczania opartego na metodzie ekspe-
rymentu; korzystanie z technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
doposażenie placówek w pomoce dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, roboty, itd.

Jeśli uda się otrzymać dofinanso-
wanie, to w ciągu najbliższych dwóch
lat (program będzie realizowany od
września 2019 do września 2021)
znacząco zmienią się warunki kształce-
nia ogólnego w trzech szkołach oodsta-
wowych w gminie Sianów.

W skład zespołu samorządów,
które wspólnie opracowało projekt,
wchodzi 13 gmin: (Koszalin, Będzino,
Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino,
Manowo, Mielno, Polanów, Sianów,
Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie
oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki
i kołobrzeski).

Sianów partnerem w projekcie Fabryka
Kompetencji Kluczowych
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KONKURS
TRWA 
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Do końca czerwca będą trwały
prace budowlane w budynku bibliote-
ki w Osiekach. 

Budynek biblioteki, w którym
znajduje się świetlica, ze względu na
bardzo zły stan techniczny grożący
zawaleniem, został poddany gruntow-
nemu remontowi. Zamontowano nowe
okna oraz wyjście do ogrodu, których
nie było w poprzednim budynku.
Wszystko wskazuje na to, że prace
zostaną zakończone zgodnie z planem.
Czytelnicy już się niecierpliwią... 

Projekt współfinansowany jest ze
środków Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze w ramach Priory-
tetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
spójności terytorialnej” oraz Gminy
Sianów. 

Finisz już w wakacje 

Na trasie rodzinnej pojawiły się
drobne zadania: wszystkie wybrane
ptaszki, kwiatki i zwierzaczki miały być
symbolami wiosny. Cieszy fakt, że
wszystkie ekipy wróciły zadowolone 
z kompletem punktów. Trasa liczyła
około 5,1 km – najszybsza ekipa poko-
nała ją w 54 minuty, a cztery zespoły
podały poprawne odpowiedzi. W leżą-
cym w okolicy 14 punktu kontrolnego
jajka znajdowała się ukryta informacja,
że 13 lipca wylęgnie się Czarna Cobra!

Na trasie tradycyjnej powróciły
punkty stowarzyszone. Trochę wprowa-
dziły nam zamieszania, ale spowodowa-
ły też dużo radości. 

Najlepiej poradził sobie z trasą
Jakub Skotnicki (doświadczony cobro-
wicz – był to jego 12. start na Cobrze).
Zaraz za nim w wynikach widać, można
rzec, cobrowych debiutantów: Sebastia-
na Rybaczka i Krzysztofa Musiała repre-
zentujących 8. Koszaliński Pułk Prze-
ciwlotniczy.

Warto podkreślić, że jedna 
z uczestniczek, która dotarła do nas 

ze Szczecina wraz w dwoma córkami
w wieku 3,5 i 12 lat, podbiła wszystkie
dobre punkty kontrolne, a na metę
wróciła po prawie 7 godzinach! Jak
wspominała na mecie, najgorsze dla

nich były mrówki, które nie dawały
szans na odpoczynek!

Była to 22 edycja oficjalnej cobry,
a 5. „Zielona” z punktami stowarzyszo-
nymi.

Zorientowani i sprawni 
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Na konkurs wpłynęły 72 prace, ale
niestety, jury nie mogło wszystkich
nagrodzić. Wyłoniono 21 prac, których
autorzy otrzymali nagrody, a dla pozos-
tałych dzieci były dyplomy i słodki
poczęstunek.

– Wszystkie prace są przepiękne 
i w cudowny sposób ozdabiają ściany
naszej galerii – zaznacza Agnieszka
Madej, jedna z organizatorek wystawy.

Bardzo dziękujemy dzieciom, za ich
pracę i zaangażowanie w konkurs i liczy-
my, że następnym razem również tak
licznie weźmiecie udział w konkursie 
i również licznie przybędziecie na otwar-
cie wystawy z udziałem Waszych prac.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii
i obejrzenie tak niezwykłej wystawy.

AGNIESZKA MADEJ
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Wielkanoc w naszych oczach

� ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomani w roku 2019, burmistrz
gminy i miasta Sianów zawarł z Funda-
cją „zaSTOPuj” której siedziba mieści
się w Sianowie, umowę na warsztaty
edukacyjno-informatyczne z przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu
poprzez profilaktykę uzależnień 
i zachowań szkodliwych.

Warsztaty odbyły się w 7 szkołach
z terenu gminy i miasta Sianów: Szkole
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Sianowie,
Gimnazjum Gminnym w Sianowie,
Szkołach Podstawowych w Suchej
Koszalińskiej, Iwięcinie Szczeglinie 
i Zespole Szkół w Dąbrowie.

W szkole dzieci i młodzież spędzają
większość wolnego czasu. Jednak ta
instytucja boryka się z problemami 

– zachowania agresywne, cyberprze-
moc, hejtowanie, doprowadzają do zani-
kania norm moralnych i społecznych.
Ważne jest aby uświadomić dzieciom,
że nie tylko zachowanie ale i słowa
mogą krzywdzić innych. Nowe techno-
logie spowodowały, że komunikacja
międzyludzka stała się powierzchowna.
Zachowania takie coraz częściej są
widoczne u dzieci i młodzieży. 

– Profilaktyka winna wspomagać
proces wychowania, a wychowanie
tworzy integralną całość z wiedzą 
i kreowaniem umiejętności, poprzez
które formuje się osobowość młodego
człowieka. Nie wolno ich rozdzielać,
gdyż wychowanie musi posiłkować się
wiedzą, w której zapisane jest doświad-
czenie – podkreślali prowadzący zaję-
cia.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA
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Od 22 lat jest mieszkańcem Kędzierzyna, gdzie prowadzi gospodarstwo agro-
turystyczne „Zaścianek”. Był współorganizatorem wielu projektów m.in.
Jarmarku proekologicznego u podnóża Góry Chełmskiej, prowadził uczniow-
ski klub jeździecki Farah. Jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecz-
nych w Kędzierzynie. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Iwona Maliszewska,
Elżbieta Zdanowicz, Magdalena Krawczyk-Panfil, Katarzyna Pichola.

*  *  *
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Jest także przewodniczącej Komisji rolnej Rady Miejskiej w Sianowie już
piątą kadencję. Z wykształcenia jest technikiem żywienia. Mieszka w Skwie-
rzynce od urodzenia, obecnie jest na emeryturze. Jest mężatką, mamą dwójki
dorosłych dzieci i babcią czworga wnucząt. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
Janina Kocimska, Danuta Burdzy, Beata Markowicz, Tomasz Sędzicki, Rafał
Usik, Zenobiusz Sak.

*  *  * 
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Jest także trzecią kadencję radnym Rady Miejskiej w Sianowie. Mieszka 
w Sianowie od urodzenia, ma żonę , dwójkę dzieci oraz dwoje wnucząt. Jest
kinooperatorem w kinie „Zorza” w Sianowie. Na sekretarza został wybrany
Tomasz Przygudzki, do Zarządu Osiedla zostali wybrani: Krystyna Sobczyń-
ska, Mariola Godlejewska, Marek Komar.

*  *  * 
Wybory na sołtysa w Dąbrowie, w związku z brakiem kandydatów na to
stanowisko, zakończyło się bez rozstrzygnięcia. W związku z zaistniałą sytua-
cją zostanie ustalony nowy termin zebrania.

*  *  * 
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Jest to już jego trze-
cia kadencja. Miesz-
ka w Wierciszewie
od urodzenia. Ma
wykształcenie śred-
nie techniczne. Z za-
wodu jest kierowcą.
Prowadzi własną
działalność gospo-

darczą. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Największym jego hobby jest majster-
kowanie. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Adam Gurazda, Karolina Kępa,
Bożena Strzałkowska, Jadwiga Dubaniewicz, Katarzyna Zwolińska, Tadeusz
Głąb.

*  *  * 
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Jest to jej druga kadencja. Mieszka w Bielkowie od ponad 20 lat. Ma 44 lata,
wykształcenie zawodowe. Pracuje w branży hotelarskiej. Jest mężatką 
i mamą pięciorga dzieci, a od niedawna szczęśliwą młodą babcią. W wolnym
czasie realizuje swoje zainteresowania plastyczne. Do Rady Sołeckiej zostali
wybrani: Jan Czupa, Michał Glazer, Justyna Huba, Natalia Gałęza. 

*  *  * 
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Mieszka w Kłosie Od 7 lat. Ma 33 lata, jest mężatką. Ukończyła studia magis-
terskie na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Ma doświadczenie zawodowe związane z administracją publiczną oraz
marketingiem. Działa bardzo aktywnie społecznie. Założyła Stowarzyszenie
Ekologiczny Rozwój Wsi Kłos, a od 3 lat jest wolontariuszem w Hospicjum
Dziecięcym w Koszalinie. W wolnym czasie spełnia swoje zainteresowania
– aranżacja wnętrz i renowacja mebli. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
Ewa Hnat, Jarosław Marcisz, Joanna Urban, Elżbieta Sochińska, Dawid
Szmydt, Piotr Brzózan.

*  *  * 
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Ma 61 lat, jest mężatką, ma dwóję dzieci i troje wnucząt. Od u  
ka w Gorzebądzu. Przez ponad 30 lat pracowała w samorząd  
była wieloletnim dyrektorem biblioteki w Sianowie. Obecn   
i członkiem Sianowskiej Akademii Seniora. W wolnym czasi   
książki i podróżować. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: A   
Boryca, Marek Mazurek.

*  *  * 
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Jest najdłużej, bo od 31 lat, piastującym stanowisko sołtysa w  
W Szczeglinie Nowym mieszka od urodzenia, ma żonę, trój    
wnucząt. Obecnie jest na emeryturze, a jego pasją są szach   
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Jadwiga Grundkowska, R  
ski, Michał Samołajtis.

*  *  * 
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Jest mężatką i ma trójkę dzieci. Od 14 lat mieszka w Sz   
z mężem prowadzi własną działalność gospodarczą, jest 
rady rodziców w szkole w Szczeglinie. Jej zainteresowaniam    
rower) oraz film. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Ewa  
Gawrońska, Dariusz Nowacki, Waldemar Nowacki.

*  *  * 
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Jest to jej trzecia kadencja, 
a mieszka w Iwięcinie od 2008
roku. Obecnie jest na emery-
turze. Jest mężatką i matką
trójki dorosłych dzieci oraz
babcią 6 wnucząt. Jest założy-
cielką Koła Gospodyń Wiej-
skich w Iwięcinie oraz prowa-
dzi Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju wsi Iwięcino. Intere-
suje się pływaniem oraz podró-
żowaniem. Do Rady Sołeckiej
zostali wybrani: Wiesław Brók,
Beata Sirko, Magdalena Koło-
dziejczak, Agnieszka Madej,
Aleksandra Kostrzewa,
Wojciech Pawlos.
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Kontrola 
w Dąbrowie
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W związku z wydanymi zalecenia-
mi właściciele jednej z posesji poddani
byli kolejnej kontroli. Nieprzekonujące
wyjaśnienia dotyczące źródła ujawnio-
nych zanieczyszczeń sprawiły, że
konieczna okazała się interwencja
pracowników Gminnego Zakładu
Komunalnego. Profesjonalny sprzęt 
i fachowość pracowników GZK pozwo-
liły na ustalenie bez cienia wątpliwości,
że wyciek pochodzi z nielegalnego
odprowadzenia ścieków z szamba.
Właściciele nieruchomości zostali
zobowiązani do natychmiastowego
opróżnienia zbiornika, jego uszczelnie-
nia, a ponadto nałożony został na nich
mandat.

Sytuacja ta spowodowała podjęcie
decyzji o kompleksowej kontroli gospo-
darki ściekowej w Dąbrowie, którą
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie prze-
prowadzi w tym roku.

�!%����

Wsparcie 
z PFRON
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Dzięki pieniądzom z PFRON
możliwe będzie przygotowanie
wyjazdowych akcji: „Powitania
Lata”, „Grzybobrania” oraz stacjo-
narnych „Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych” i „Spotkanie
Wigilijne”. 

Dodatkowo ŚDS „Szansa” prze-
prowadzi za te pieniądze „Warsztaty
kulinarne”, w których udział wezmą
zaprzyjaźnione domy z terenu całe-
go powiatu koszalińskiego. Umowy
na realizację tych przedsięwzięć
podpisały Mirosława Zielony, dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie (PFRON) oraz
Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i ŚDS „Szansa” w Siano-
wie (Gmina Sianów).

ROBERT SUSZCZAK
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Ma 27 lat, narzeczoną i dwójkę dzieci. Od 5 lat mieszka w Rzepkowie. Intere-
suje się turystyką. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Alina Zając, Jerzy Stra-
szak, Damian Pasternak, Irena Maślanka.

*  *  * 
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Tę funkcję pełni już szóstą kadencję. Jest mieszkańcem Sianowa od
urodzenia. Ma żonę, córkę i dwóch wnuków. Jest pracownikiem Gminnego
Zakładu Komunalnego w Sianowie. Jest także członkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej od 49 lat, w której obecnie pełni funkcję prezesa. Praca
w OSP to jego hobby. Na sekretarza została wybrana Kulesza Jadwiga, do
Zarządu Osiedla zostali wybrani: Zofia Bojczuk ,Jan Zalewski, Agnieszka
Gałan.

*  *  * 
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Jest mamą trójki dzieci.
Zawodowo jest pracowni-
kiem Dziennego domu
Seniora, prywatnie bierze
aktywny udział w wielu
akcjach społecznych organi-
zowanych przez Gminę
Sianów. Posiada także szero-
ki wachlarz zainteresowań,
to między innymi dobra
muzyka, także poważna,
film, książka, bieganie,
wyprawy w góry. Związana
z Sianowem od ponad 20
lat. Na sekretarza została

wybrana Małgorzata Śmiałkowska, do Zarządu Osiedla zostali wybrani:
Balbina Machała, Grzegorz Miszkiewicz, Grzegorz Przygudzki.

*  *  * 
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Ma 39 lat, jest mieszkańcem sołectwa od 6 lat. Ma żonę i właśnie oczekuje
narodzin pierwszego dziecka. Obecnie pracuje nad budową własnego domu.
Jego zainteresowaniem jest motoryzacja, stolarstwo i mechanika. Do Rady
Sołeckiej zostali wybrani: Ryszard Wątroba, Barnard Pacewicz, Mariusz
Burzyński, Radosław Arabasz, Robert Szczerkowski.

*  *  * 
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Piastuje stanowisko sołtysa już trzecią kadencję. Jest mieszkanką Skibna
od urodzenia, ma męża i tróję dzieci. Obecnie jest pracownikiem Biblioteki
w Skibnie. Oprócz pełnienia funkcji społecznej jako sołtys i pracy zawo-
dowej jest prezesem Klubu Sportowego SKIBNO oraz zastępcą prezesa
Spółdzielni „Skrzat” w Skibnie. Jej głównym zainteresowaniem jest książ-
ka i turystyka. Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Krzysztof Karwat,
Izabela Mazurek, Iwona Kochanowska, Wojciech Kulon, Anna Żak, Joanna
Liwak.

*  *  * 
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Jest mieszkanka Ratajek od urodzenia. Ma męża i dwójkę dzieci. Obecnie
prowadzi gospodarstwo domowe. Jej zainteresowaniem jest sport i film. 
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Agnieszka Łańko, Karolina Pożywiak,
Małgorzata Kosowska.

*  *  * 
W związku z brakiem kandydatów na stanowisko sołtysa Maszkowa

zebranie zakończyło się bez wyboru. W związku z zaistniała sytuacją zostanie
ustalony nowy termin zebrania.
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Uczestnicy spotkali się z okazji
nadchodzących Świąt Wielkanocnych
z księdzem proboszczem– Zbigniewem
Waszkiewiczem i władzami gminy,

reprezentowanymi przez burmistrza
Macieja Berlickiego, przewodniczącego
Rady Miejskiej Janusza Machałę, sekre-
tarza Henryka Lubockiego, radnego
Sebastiana Kuleszę. 

Po złożeniu życzeń i pobłogosła-
wieniu pokarmów wspólnie spożywali
tradycyjne potrawy i ciasta wielkanoc-
ne. Spotkanie upłynęło w miłej, rados-
nej, świątecznej atmosferze.

REGINA BANASIAK
��!���������&�$���

SPOTKANIE WIELKANOCNE


����������
� �;/+)/+@����� �51�%#��� 47�
����

������	������
b

�'8='��3/4'
���	��	��"�/��;� /'45;/+
�+*'-:0+���� �������
;;;�8/'45;�62
+�3'/2��67535)0'�8/'45;�62
�7:1���+*/'��+-/54'24+

����������������	��	�
����	����
�
�	���������� +17+9'7/'9���
�
�	�����������/:75��(8?:-/��49+7+�
8'49>;��
�3/44<��:419��4,573')0/�*2'��8>(
�/+6+?45867';4<).�� /'4>;��
:2�� ?5;')1/+-5�	'��
9+2���
�	��������
4/+6+245867';4/�8/'45;�62

2 kwietnia, w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej, w ramach
„Uniwersytetu Latającego”, odbyła się
XVI Powiatowa dziecięca sesja nauko-
wa zatytułowana „Wandalia Choto-
mistyczne, czyli o Wandzie Chotom-
skiej”. 

Młodzi „profesorowie” zaprezento-

wali siedem referatów dotyczących
bogatej twórczości autorki ponad
dwustu książek, tysięcy wierszy, setek
piosenek, sztuk teatralnych, kabaretów
i słuchowisk dla dzieci. Co ciekawe,
autorka nigdy nie zdecydowała się pisać
dla dorosłych. Nasza młoda czytelnicz-
ka z filii bibliotecznej w Węgorzewie,

Aleksandra Andrzejczyk wygłosiła refe-
rat pt. „Kabaret na kółkach – Chotoms-
ka i spółka”. 

Sesja była też finałem powiatowego
konkursu plastycznego pod hasłem
„Ilustrujemy utwory Wandy Chotom-
skiej”. Laureatami z gminy Sianów
zostali Radosław Giergiel, Kamil Tural-
ski i Maja Przybysz. Serdecznie dzięku-
jemy i gratulujemy.

VIOLETTA KASPROWICZ

Poznawali znaną pisarkę
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Rękodzieła były wykonane różno-
rodną techniką i na pewno ozdobiły 
i rozweseliły każde wnętrze. Wszystkie
prace powstawały podczas zajęć z ręko-

dzieła w Dziennym Domu Senior+ oraz
Środowiskowym Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie. Cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Atrakcją
specjalną tegorocznej giełdy były świą-
teczne wypieki m.in. babeczki i baby. 
��	���
�������	��
�����������	��������

REGINA BANASIAK

WIELKANOCNA GIEŁDA 
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Wizytę rozpoczęli od kameralnej
groty solnej, która jest miejscem 
o baśniowym wnętrzu i zbawiennym
działaniu na ciało i psychikę. Ściany
jaskini zbudowane są z podświetlanego
kruchu solnego, podłoga pokryta jest
grubymi ziarnami soli morskiej 
z Morza Czarnego i Martwego, soli
kamiennej z Bochni i z Kłodawy oraz
solanki Zabłockiej. Za pomocą halote-
rapii, leczy się wiele chorób m.in. dróg
oddechowych, a właściwości jodu,
innych pierwiastków i mikroelemen-
tów wspomagają układ odpornościowy.
Seans w grocie uzupełnia relaksacyjna
muzyka, która korzystnie wpłynęła na
nasze samopoczucie. 

Następną atrakcją był hydromasaż
w jacuzzi pobudzający krążenie, niwe-
lujący obrzęki i ból pleców (zwłaszcza

dolnych partii). Kąpiel w jacuzzi była
wielką przyjemnością, ponieważ wytwa-
rzane w wodzie bąbelki przyspieszają
cyrkulację krwi, uwalniane są wówczas
endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia
wywołujące dobre samopoczucie, 
a także tłumiące odczuwanie bólu. 

W strefie rekreacyjnej Parku
uczestnicy „Szansy” korzystali z basenu
wewnątrz oraz na powietrzu, pływali
w basenie i na rwącej rzece, a najod-
ważniejsi byli na zjeżdżalniach.

Seniorzy i członkowie „Szansy”
spędzili cudowny czas, zrelaksowali się
i zregenerowali siły. Pobyt w Parku
zbawiennie wpłynął na zdrowie i samo-
poczucie. Na zakończenie wizyty był
lodowy poczęstunek.

Dziękujemy pracownikom Parku
Wodnego Koszalin za serdeczne przy-
jęcie, komfortowy pobyt, życzliwość 
i pomoc osobom starszym i niepełnos-
prawnym.

REGINA BANASIAK

Szczęśliwa wizyta w parku… wodnym

Wieści z Domu Seniora+ i „Szansy” 

� by bezpiecznie dotrzeć i po-
móc przy pożarze, wypadku
czy innym zdarzeniu losowy,

trzeba mieć niezawodny sprzęt. Syste-
matycznie więc wspieramy jednostki
OSP. W ostatnich dniach dotarła do nas
kolejna dobra wiadomość – podkreśla
burmistrz Maciej Berlicki.

Nowy samochód finansowany 
jest ze środków: Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,Generalnej Dyrekcja Lasów
Państwowych oraz budżetu Gminy
Sianów.

Każde, nawet najmniejsze
wsparcie działań jednostek ratowni-
czych jest ważne i cenne, ponieważ
służy ratowaniu ludzkiego życia 
i ułatwia trudną codzienną pracę 
– z radością podkreślają strażacy OSP
w Osiekach.
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W filiach bibliotecznych zachęcają do czytania
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Ciekawostką była metoda czyta-
nia polegające na wybraniu różnych
książek i wylosowaniu z nich wyrazów
oraz zdań. W taki sposób, po ich prze-
czytaniu, stworzyła się nowa fabuła
utworu.

Następnie zrodził się pomysł na
dużą wspólną palmę wielkanocną. Do
jej stworzenia użyto jedynie kolorowej
bibuły. Tworzenie było czystą przyjem-
nością, gdyż każdy uczestnik wykazy-
wał się swoją pomysłowością i zaanga-
żowaniem. Nie poprzestano na tym, bo
kolejnym symbolem świątecznym
zrobionym przez uczestników warsz-
tatów był zajączek.

IRENA ZAGULAK-JANKOWSKA

Magia czytania

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI
2 kwietnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, ponieważ
tego dnia urodził się jeden z najsłynniejszych twórców literatury dziecięcej 
– Hans Christian Andersen. Dzień ten ma na celu upowszechnianie książek
dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Z tej okazji w filii
bibliotecznej w Sierakowie odbyło się „spotkanie z książką”. Skoro Dzień Książ-
ki dla Dzieci łączy się z Andersenem, dlatego na spotkaniu nie mogło zabrak-
nąć jego baśni. Uczestnicy przeczytali zatem baśń „Calineczka”, a dzieci pozna-
ły ciekawostki z życia pisarza. Na zakończenie spotkania malowały ulubionych
bohaterów baśni Andersena.

EDYTA ROBAKOWSKA – IWANIEC
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Jest to święto obchodzone corocz-
nie, ustanowione przez UNESCO jesie-
nią 1999 roku. Główne uroczystości
tego święta odbywają się w Paryżu, 
a jego celem jest promocja czytania,
pisania, publikowania i nauczania
poezji na całym świecie. UNESCO zade-
klarowało, że ten dzień ma „dać nowy
impuls, aby docenić poezję oraz
poprzeć krajowe, regionalne i między-
narodowe ruchy poetyckie”. Podczas
spotkania uczestnicy czytali na głos
swoje ulubione wiersze. A na zajęciach
plastycznych powstały piękne prace
związane z nadejściem wiosny, bo prze-
cież tego dnia zaczyna się także astro-
nomiczna wiosna – bardzo poetycka
pora.

TEKST I FOTO: 
BOŻENA STRZAŁKOWSKA

Światowy Dzień Poezji
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Po przełamaniu pierwszych lodów
dzieciom bardzo spodobała się kuchnia
w CK, bo mogły własnoręcznie przygo-
tować pyszną pizzę oraz ciasteczka.
Wszystkie chętnie zagniatały i wałko-
wały ciasto. Każde zrobiło pizzę według
własnych upodobań i zjadły ją ze
smakiem.

Po powrocie do biblioteki ruszyły
zajęcia plastyczne – dzieci tworzyły
ocean wraz ze wszystkimi jego miesz-
kańcami. Zabawy było co nie miara, 
a wyobraźnia dzieci zaskakiwała 
– w rezultacie powstał oryginalny obraz,
który podziwiać można w budynku CK. 

Kolejne zajęcia były typowo świą-
teczne – dzieci dekorowały jajka. 
W ruch poszły nożyczki, farby, koloro-
wy papier. Każdy realizował swój
pomysł, nawet najbardziej zwariowany.

EMILIA POŹLEWICZ
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Centrum Kultury i filie biblioteczne
pomagają w opiece nad dziećmi!

Julka!
Gratulacje! 

Julka Olejarz, uczestniczka warsz-
tatów teatralnych działających 
w Centrum Kultury w Sianowie, zosta-
ła laureatką Małego Konkursu Recyta-
torskiego na szczeblu wojewódzkim!

Gratulujemy ogromnego sukcesu. 
Julia będzie reprezentowała

Centrum Kultury na Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim w Staracho-
wicach 24-26 maja. Trzymamy kciuki!

TEKST I FOTO: CK SIANÓW
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� o raz trzeci biblioteka 
w Sianowie włącza się do 
tej akcji organizując lokalne

wydarzenia poświęcone tematyce
powstania. W 2019 roku wypada 77.
rocznica wybuchu powstania. Wraz 
z Muzeum POLIN zachęcamy biblioteki
do udziału w akcji. 

Dlaczego żonkile? Jednym 
z ocalałych z getta był Marek Edel-
man, ostatni przywódca powstania
żydowskiego ruchu oporu w getcie
warszawskim. 19 kwietnia, w rocznicę
powstania, składał pod Pomnikiem
Bohaterów Getta na Muranowie
bukiet żółtych kwiatów. Muzeum
POLIN, kontynuuje tę tradycję rozda-

jąc podczas każdych obchodów rocz-
nicy powstania tysiące papierowych
żonkili. Sianowska biblioteka, 17

kwietnia, zorganizowała zajęcia
edukacyjne dla uczestników warszta-
tów, każdy uczestnik miał szansę

wykonać papierowego żonkila lub
żonkilową zakładkę do książki. 

TEKST I FOTO: MONIKA OLSZAK 

$���������,��



�"4$�*$"�*6�0'�����
�(*+$"��"�'1.�
0./�"6+,.�&�0�$(7�
�0/4/�+.1#����"-,�'�$"
./+,6)�.����%"�0��)"4$"
*6�0'�#�$(�"�,���/ *�4/
0��*-:/'5������)�*,�
-�"'�	���	���
��	���

� ezon 2018/2019 zakończyły na
9. miejscu w tabeli, zdobywa-
jąc łącznie 18 punktów. Trzeba

jednak zaznaczyć, że w składzie naszej
drużyny grały wyłącznie juniorki 
i juniorki młodsze (roczniki 2000 
– 2003), dlatego ich pierwszy sezon 
w seniorskiej lidze można uznać za
udany. Czy uda się zagrać w przyszłym
sezonie, tego jeszcze nie wiadomo, gdyż
drużyna zostanie osłabiona brakiem 
18-letnich dziewcząt, które wyjadą na
studia. 

Ta sama drużyna grała również 
w zachodniopomorskiej, młodzieżowej
lidze Związku Piłki Ręcznej w Polsce
zdobywając tytuł mistrza województwa.

To bez wątpienia sukces, gdyż siano-
wianki w polu zostawiły tak znane 
w polskim szczypiorniaku kluby jak
Kusy Szczecin czy MKS CKS SMS Szcze-

cin (Szkoła Mistrzostwa Sportowego).
Sukcesem jest także samo przetrwanie
klubu założonego w 2017 r., społecznie
prowadzonego przez rodziców oraz

najwyższej klasy trenera, dzięki które-
mu 11 maja do Sianowa przyjadą trene-
rzy narodowych reprezentacji Polski
seniorek i juniorek. 
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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 telefonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej – 94 348 44 44.

WAŻNE TELEFONY:
Gminny Zakład Komunalny
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00 oraz
w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie
– 94 34 29 102.
Posterunek Policji w Sianowie
– 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).

Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie 
– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Po-
licji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów 
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Gminny Zakład Komunalny, ul. Armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor), 
94 31 85 373 (administracja).

Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do bazy
Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód drogowy
w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122 (dyżury
od 5.00 do 22.00).

Drogi gminne:
miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do Skibna
– 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267 556 lub 500 267
555 (akcja zima), 
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
Oświetlenie na terenie gminy
– 94 346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 
94 3186 818 (Biuro Obsługi Interesantów).
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Zwycięstwo to pozwoliło siano-
wiankom przeskoczyć rywalki w tabeli
rozgrywek II ligi. Wynik bardzo dobry,
ale nie przyszedł łatwo. 

W 26 minucie, po rzucie rożnym
piłkę dostała Wiktoria Heib i pewnie
strzeliła do bramki i 1:0 dla Victorii 
SP 2. Rywalki zaczęły popełniać błędy 
i tylko szczęściu zawdzięczają, że nie
straciły następnych bramek po niecel-

nym strzale Malwiny Grzelak w 30
minucie i główce Wiktorii Studzińskiej-
pięć minut później. 

Po przerwie zawodniczki KS Lipno
próbowały odrobić straty, ale piękną
obroną popisywała się sianowska
bramkarka Oktawia Kaszewska. W 63
minucie doskonałe podanie Wiktorii
Kaszyńskiej na bramkę zamienia nieza-
wodna Malwina Grzelak i 2:0 dla siano-
wianek. Mecz zakończył się zasłużo-
nym zwycięstwem.

W ekipe sianowskiej Victorii SP 2
zagrały: Oktawia Kaszewska, Dagmara
Petrus,Wiktoria Robakowska, Wiktoria
Kaszyńska,Karolina Kawałek,Wiktoria

Ostróżka (90 Nikola Pielich), Viktoria
Heib, Marta Fil,Wiktoria Studzińska,
Oliwia Żywanowska, Malwina Grzelak.

– Jestem zadowolony z postawy
zawodniczek. Żadna nie zawiodła,
wszystkie zagrały na dobrym pozio-
mie. Podkreślić jednak trzeba udany
powrót po długiej kontuzji Karoliny
Kawałek, pierwszą bramkę w lidze
Wiktorii Heib oraz bardzo dobrą
postawę formacji obrony, która nie
dopuściła do straty żadnej bramki.
Cieszą punkty uzyskane z przeciwni-
kiem walczącym tak jak my o utrzy-
manie się w lidze – podsumował spot-
kanie trener Jędrzej Bielecki. 

WAŻNA WYGRANA 
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Drużyna z Suchej Koszalińskiej
(Wiktoria Huda, Walery Lembo i Kinga
Stefańska) wygrywając zawody gmin-
ne, powiatowe, zdobywając wicemist-
rzostwo regionu trafiły do najlepszej
ósemki województwa. Mecze rozgrywa-
no systemem pucharowym do dwóch
przegranych. W pierwszym pojedynku

Sucha Koszalińska gładko wygrała 3:1 
z SP Reptowo (Mistrz regionu Stargard).
Kolejny mecz to mecz o wejście do fina-
łu z gospodarzem zawodów SP Szczecin
„Nad Głębokiem”. Po bardzo emocjonu-
jącym pojedynku musieliśmy uznać
wyższość gospodyń przegrywając 1:3. 
W meczu numer trzy „Sucha” zwycię-
żyła 3:0 SP Sarbinowo i awansowała do
finału „pocieszenia”. Ostatni pojedynek
tego dnia zespół dziewcząt rozegrał z SP
Czarnogłowy o miejsce trzecie. Mecz
bardzo emocjonujący, znakomity,
wyrównany, w którym nieznacznie

przegrywamy 2:3 i zdobywamy czwarte
miejsce zmagań. W gronie 350 szkół,
biorących udział od szczebla gminnego
do wojewódzkiego, to wielkie osiągnię-
cie sportowe tak małej szkoły, która
nadal pielęgnuje tradycje tenisowe. 

Należy podkreślić, że dziewczęta
zagrały kapitalne zawody, a jedyną
niepokonaną tego dnia była Wiktoria
Huda wygrywając wszystkie osiem
meczy singlowych. Opiekunem zespołu
był Sebastian Wroński.

FOTO I TEKST: 
SEBASTIAN WROŃSKI
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Blisko medalu
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