
P
omiędzy Gminą Sianów, 
a ENERGA Oświetlenie 
Sp. z o.o. z siedzibą 

w Sopocie, na okres czterech lat
(2021 – 2024), została zawarta
umowa o świadczenie komplekso-
wej usługi oświetlenia ulic, dróg 
i innych otwartych terenów
publicznych w Gminie Sianów, 
w ramach której wykonana zosta-
nie modernizacja oświetlenia
– wymiana 1125 szt. opraw oświet-
leniowych na LED w mieście oraz
wszystkich miejscowościach wiej-
skich.

Wykonanie modernizacji
oświetlenia stało się niezbędne 
z uwagi na zbyt duże zużycie energii
oraz przestarzałe systemy oświetle-
niowe. Odpowiednio oświetlona
przestrzeń publiczna zapewnia
dobrą widoczność, co ma kluczowe
znaczenie dla komfortu i bezpieczeń-
stwa obywateli. Zarówno kierowcy,
jak i piesi potrzebują doskonałej
jakości źródeł światła, które zapew-
nią optymalne doświetlenie dróg,
parków czy chodników. Moderniza-
cja oświetlenia ma na celu uzyskanie
oszczędności, które w przyszłości
będzie można także przeznaczyć na
rozbudowę oświetlenia.

Nowoczesne oświetlenie

uliczne pełni nie tylko funkcję
użytkową, ale również wpływa na
walory estetyczne gminy. Ultrano-
woczesna technologia LED, jest nie
tylko o wiele bardziej efektywna
od tradycyjnych lamp sodowych,
ale umożliwia również oświetlenie
dużych przestrzeni znacznie mniej-
szym nakładem energii.

Innowacyjne lampy uliczne
LED to nowoczesne rozwiązanie,
które jest doskonałą alternatywą
dla lamp starszej generacji. Już
teraz na ulicach, na których zostały
wymienione oprawy widać dużą
różnicę pomiędzy starym, a nowym
oświetleniem.

Wprowadzenie rozwiązań

technologicznych, które pozwolą
nam zmniejszyć wydatki i zapew-
niają zdrowsze i bezpieczniejsze
środowisko mieszkańcom, 
to zawsze dobre posunięcie 
– podsumowuje burmistrz, Maciej
Berlicki. 

�
KaRoLina SumionKa

rozpoczęto wymianę oświetlenia w Gminie sianów

Jaśniej i oszczędniej
W ciągu najbliższych czterech lat na terenie gminy Sianów zostaną wymienione wszystkie lampy
uliczne. Miasto i miejscowości na terenie gminy oświetlać będzie 1125 nowoczesnych lamp ledowych. 

ProteGO Safe to aplikacja,

która skutecznie pomaga 

w ograniczaniu rozprzestrze-

niania się koronawirusa. 

Działa w oparciu o technologię

Bluetooth, co ważne 

– nie korzysta z żadnych danych

użytkowników.

Szczepimy się 
Więcej informacji można

znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/szczepimysie

oraz
pod numerem 989 

– bezpłatnej, całodobowej 
Infolinii Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19.
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DZIEŃ ZIEMI 
Rozpoczęto budowę kanali-

zacji sanitarnej i tłocznej
w Kłosie i Gorzebądzu. Zakończe-
nie inwestycji zaplanowano na
2021 rok.

Przygotowanie do realizacji
inwestycji w ramach RPO WZ 2014-
2020 „Kanalizacja sanitarna i tłocz-
na w miejscowości Kędzierzyn”.
Prace budowlane potrwają do II
półrocza 2022 r. Powstanie system
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej
o długości 2,24 km wraz z trzema
przepompowniami ścieków 
w Kędzierzynie. Realizację zadania
zaplanowano na lata 2021-2022, 
a jego wartość całkowitą oszacowa-
no na 2 688 952,80 zł. Dofinansowa-

nie ze środków Unii Europejskiej
wynosi 1 692 071,42 zł (85% kosztów
kwalifikowalnych zadania).

Przypomnijmy, to już 6 inwe-
stycja z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, realizowana w gminie 
z dofinansowania perspektywy
finansowej 2014-2020 RPO WZ. Zrea-
lizowano już dwa zadnia pn. „Rozbu-
dowa ujęcia wody wraz ze stacją

uzdatniania wody w Sianowie” oraz
„Budowa wodociągu magistralnego
na trasie Sianów – Osieki”.

Obecnie sieć kanalizacyjna 
w samorządzie wynosi 58 282,7 m
długości. Wybrana do dofinansowa-
nia inwestycja zwiększy długość km
sieci o 2,24 km i tym samym umoż-
liwi ponad 122 mieszkańcom
Kędzierzyna kompleksowe podłą-
czenie do systemu kanalizacji tłocz-
nej transportującej ścieki do oczysz-
czalni ścieków w Jamnie.

Gospodarka wodna i ściekowa w Gminie 

Ruszamy z kolejnymi inwestycjami  
66,2 km

wynosi obecnie długość
sieci kanalizacyjnej, 
a po realizacji inwestycji
wzrośnie o 7,9 km
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

94 318 52 81 (Sekretariat), 94 318 68 18

(Biuro Obsługi Interesantów).

Gminny Punkt Informacji dla Osób

Niepełnosprawnych, Sianów, 

ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

Jest ponad 63 km, a będzie
ponad 70 km i wszystko
schowane w ziemi. Taka jest

długość sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Sianów. Nie chcę oceniać
czy to dużo czy mało, a bardziej
skupić się na tym, że… tego nie
widać.

Bo właśnie taka czasem jest
nasza praca w samorządzie. Gdy
gdzieś zaświeci nowa lampa, pojawi
się nowy chodnik czy wyremonto-
wana droga, wszyscy to widzą.
Tego, co kopiemy w ziemi już nie. 
A są dla rozwoju gminy, dla wygo-
dy mieszkańców, rzeczy bardzo
ważne, o których zapominać nie
można. Szczęśliwie jesteśmy
skuteczni w pozyskiwaniu środków
na inwestycje wodno-kanalizacyjne,
więc wydatki z budżetu gminy to
średnio ok. 40% kosztów tego rodza-
ju przedsięwzięć. Dobrze też, że takie
działania przeplatamy takimi,
które widać.

Więc jeśli widzą państwo rozko-
pane drogi czy pobocza w Kłosie,
Gorzebądzu, a niedługo jeszcze 
w Kędzierzynie, to znak, że właśnie
tam budujemy kanalizację. 
W niedługim czasie będzie to jeszcze
teren przy planowanym osiedlu
„Mieszkanie Plus”. Ale to nie wszyst-
ko – planujemy jeszcze jedno duże
zadanie w najbliższym czasie, które
otworzy nas na pozyskiwanie
nowych przedsiębiorców. Gdzie i jak
o tym już oddzielnie. 

Czasem więc jest tak, że choć
czegoś nie widać, to kosztuje jednak
dość dużo i ma wielki wpływ na
rozwój gminy.

W ziemi 
nie widać

z ratusza
dzień 
Osadników 
Ziemi 
Sianowskiej 
jest bardzo ważną datą
w historii naszego
samorządu. i choć 
sytuacja nie pozwala
nam zorganizować
uroczystości i spot-
kania z najstarszymi
Mieszkańcami, to
mamy Was w sercach 
i myślach a za zbudo-
wanie naszej lokalnej
tożsamości i rozwój
gminy i miasta Sianów
jesteśmy ogromnie
wdzięczni! 
dziękujemy!

LicZyMy Się
dLA POLSki
Już od 1 kwietnia rusza na-

rodowy spis ludności i mieszkań.
dlaczego spis powszechny jest
ważny dla nas wszystkich? 

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać
na nasze potrzeby na poziomie lokalnym 
i globalnym. Stanowią wyznacznik dla two-
rzenia budżetów przez samorządy oraz
podstawę określania wysokości subwencji
państwowych czy dotacji dla gmin i woje-
wództw. 

Wyniki uzyskane ze Spisu powszech-
nego wykorzystywane są przez kluczowe
resorty do planowania działań w zakresie
oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia
społecznego, polityki żywnościowej, 

finansów, zagospodarowania przestrzen-
nego, potrzeb mieszkaniowych czy gospo-
darki wodno-ściekowej. 

Informacje statystyczne pozyskane
dzięki spisowi ludności, konieczne do zło-
żenia wniosków i sporządzenia studiów wy-
konalności projektów lub do stworzenia 
biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy
oraz beneficjenci funduszy europejskich 
w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych (RPO). 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba
miejsc w Parlamencie Europejskim zależą
m.in. od liczby mieszkańców, określonej
wynikami ostatniego spisu. 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas
wszystkich! 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez
internet!

ZASADY OBSŁUGI 
INTERESANTÓW 
W URZĘDZIE GMINY 
I MIASTA W SIANOWIE
1) przyjmowanie interesantów

przez pracowników Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie odbywa się na
bieżąco na parterze (w holu) budynku
przy ul. Armii Polskiej 30, na dwóch
stanowiskach obsługi,

2) w holu Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie mogą znajdować się wyłącz-
nie dwie osoby, do których nie wlicza
się pracowników Urzędu Gminy i Mias-
ta w Sianowie, po jednej na stanowisko
obsługi, za wyjątkiem:

a) dziecka do ukończenia 13. roku
życia,

b) osoby z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, osoby z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub osoby, która ze względu
na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie,

c) osoby o ograniczonej możliwości
prowadzenia własnych spraw w Urzę-
dzie,

d) osoby wymagającej pomocy
tłumacza,

e) innej osoby, w przypadkach
wynikających z odrębnych przepisów,

3) pracownika Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie należy przywołać
dzwonkiem znajdującym się w holu,

4) w celu składania pism bez
konieczności osobistego kontaktu 
z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie umieszcza się skrzynkę
oddawczą na dokumenty na parterze 
w holu budynku głównego A Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie,

5) do skrzynki oddawczej proszę
nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot.
ewidencji działalności gospodarczej bez
wcześniejszej konsultacji telefonicznej,

6) złożone dokumenty podlegają
24-godzinnej kwarantannie liczonej od
zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie, zanim zostaną zarejestro-
wane i przekazane do realizacji,

7) można dokonywać osobistych
bezgotówkowych płatności kartą płat-

niczą poprzez terminal płatniczy zloka-
lizowany na parterze Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie w wejściu bocznym
do budynku B (referat podatków),

8) podczas składania oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński 
w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być
obecni jedynie nupturienci oraz świad-
kowie, a w przypadku jubileuszy jedy-
nie jubilaci,

9) zaleca się kontakt telefoniczny 
i za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej z merytorycznym pracownikiem
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
celem uzyskania informacji na temat
realizowanych spraw,

10) zaleca się składanie wniosków
za pośrednictwem środków komunika-
cji na odległość poprzez korzystanie
z elektronicznej skrzynki podawczej
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod
adresem www.bip.sianow.pl w zakład-
ce „Urząd Gminy i Miasta – Jak załatwić
sprawę w Urzędzie – katalog usług,
formularze wniosków”, a także korzys-
tając z platform rządowych: www.gov.pl,
e-puap, emp@tia oraz CEIDG,

11) wszyscy interesanci Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie oraz
pracownicy bezpośrednio ich obsługu-
jący zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa,

12) odkrycie ust i nosa jest możliwe
w przypadku konieczności identyfikacji
lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Numery telefonów do poszczegól-
nych Referatów znajdują się na stronie
www.sianow.pl w zakładce kontakt,
a następnie Baza teleadresowa pracow-
ników Urzędu Gminy i Miasta w Siano-
wie oraz jest wywieszona w holu
budynku głównego Urzędu.

Jesteśmy dla Was
Obsługa interesantów odbywa się w holu budynku głównego Urzędu (wejście

od ul. Armii Polskiej) przy zamontowanej przesłonie. Prosimy, aby w holu przebywały
maksymalnie dwie osoby (po jednej na stanowisko obsługi), a pozostałe osoby 
prosimy o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku. Zdajemy sobie sprawę
z występujących niekorzystnych warunków pogodowych panujących na zewnątrz,
lecz przy każdym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba. 
Ma to na celu zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa interesantów
oraz pracowników Urzędu. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa pod-
czas przebywania w budynku Urzędu oraz o dezynfekcję dłoni po wejściu do środka.

Godziny przyjmowania
interesantów: 

od poniedziałku do środy
w godz. od 7:30 do 15:00 
w czwartki 
w godz. od 7:30 do 16:00
w piątki
w godz. od 7:30 do 14:00



3Marzec 2021 Rok XX nr 3 (300)
www.sianow.pl informacje

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SIANÓW

1) 19.04.– 28.04.2021 r. składanie deklaracji o kontynuacji pobytu w dotychcza-
sowej placówce lub o wyborze nowej placówki prowadzonej przez Gminę
Sianów – deklaracje rodzice składają w dotychczasowej placówce.
Oddziały przy szkołach podstawowych w pierwszej kolejności przyjmują dzie-

ci zamieszkałe w obwodzie szkoły, pozostałe w miarę wolnych miejsc.
2) do 30.04.2021 r. – publikacja informacji o liczbie wolnych miejsc.
3) Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału

przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Sianów.
4) Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumentami w terminie od 4.05.

do 18.05.2021 r. rodzice składają:
1. w postaci plików elektronicznych (wypełnionych druków, skanów doku-
mentów) na e-mail: rekrutacja@sianow.pl lub poprzez platformę EPuaP
skrytka – /zaoo/skrytka.
2. w przypadku braku możliwości przesyłki elektronicznej wnioski można
przesłać pocztą na adres: Zespół administracyjnej obsługi oświaty w Siano-
wie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76– 004 Sianów (decyduje data stempla
pocztowego).
3. potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają na podany e-mail lub
SMS na podany telefon komórkowy.
Druki wniosków i złączników można pobrać ze strony oswiata.sianow.bipstro-

na.pl zakładka Aktualności.
5) Terminy rekrutacji określone w Zarządzeniu nr 588/2021 Burmistrza Gminy

i Miasta w Sianowie z dnia 26 stycznia 2021 r. 

T
o, co jeszcze 2-3 lata temu
wydawało się nierealne prze-
rasta oczekiwania wszystkich

zainteresowanych. Już w maju 2022 r.
przebudowana zostanie droga w obu
miejscowościach. Dodatkowo, na szut-
rowym i praktycznie nieprzejezdnym
odcinku pomiędzy Skwierzynką 
a Kędzierzynem, pojawi się droga asfal-
towa o szerokości 3,5 m z licznymi tzw.
mijankami. Będzie to doskonała alter-
natywa zarówno dla zmotoryzowanych,
jak i rowerzystów, bo droga wiedzie
przez urokliwe tereny. Koszt w wysoko-
ści 5,1 mln złotych pokryje Powiat
Koszaliński, który pozyskał 100% środ-
ków na ten cel z Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych. Przypomnieć

należy, że tak istotna droga, która łączy
Skwierzynkę z innymi miejscowościa-
mi Gminy Sianów, stanowiąca jedno-
cześnie alternatywę dla ruchu samo-
chodowego na wypadek zablokowanej
drogi nr 6, jeszcze w 2018 r. nie znajdo-
wała się w wykazie przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koszalińskiego! Działania
mieszkańców, samorządu powiatowego
i gminnego doprowadziło do opracowa-
nia pełnej dokumentacji i skutecznego
aplikowania o środki. 

Mniejszy niż zakładano koszt reali-
zacji przedsięwzięcia umożliwi Powia-
towi Koszalińskiemu realizacji kolej-
nych inwestycji na terenie Gminy
Sianów tj. przebudowa ul. Ogrodowej

oraz budowa chodnika ze ścieżką rowe-
rową przy ul. Piastów w Sianowie. Koszt
obu przedsięwzięć szacuje się na kwotę
blisko 1,5 mln złotych. 

– Ostatnie 2 lata to prawdziwy
boom inwestycyjny samorządu powia-
towego, prowadzony w ścisłej współpra-
cy z Gminą Sianów. Zadania obejmujące
m.in. przebudowę ul. Dworcowej 
w Sianowie, a także dróg w Iwięcinie
czy Karnieszewicach, budowę chodni-
ków w Węgorzewie Koszalińskim, ul.
Węgorzewskiej w Sianowie, poprawę
bezpieczeństwa poprzez budowę
nowych przejść dla pieszych, pochłonę-
ło kolejne 8 mln zł! – podsumowuje
inwestycyjne wysiłki Tomasz Tesmer,
wicestarosta koszaliński.

Na drogach praca wre
Na tę inwestycję mieszkańcy Skwierzynki i kędzierzyna czekali latami. Połączy
ich droga, którą sfinansuje w całości Powiat koszaliński.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA:
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości położonych na terenie
miasta i gminy Sianowa:

Nr działki: Udział do 2.693/10.000 działki
108/4

Pow. działki m2: 289 
Nr KW: 9697
Położenie działki: Obręb nr 7 m. Sianowa

ul. A. Polskiej 22
Przeznaczenie nieruchomości: Lokal

mieszkalny nr 3 składający się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki z wc i przedpokoju łącznej
powierzchni użytkowej 73,10 m2

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
168.130,00 w tym: lokal 163.360,00, udział
do gruntu 4.770,00

Wadium zł: 16.813,00
Godz. przetargu: 9.00

Nr działki: 81/1
Pow. działki m2: 647
Nr KW: 59738
Położenie działki: Obręb nr 1 m. Sianowa,

ul. Tylna
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
65.000,00 plus należny podatek VAT 

Wadium zł: 6.500,00
Godz. przetargu: 9:15

Nr działki: 81/8
Pow. działki m2: 656
Nr KW: 59738
Położenie działki: Obręb nr 1 m. Sianowa

ul. Tylna
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
66.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 6.600,00
Godz. przetargu: 9:30

Nr działki: 81/10
Pow. działki m2: 733
Nr KW: 59738
Położenie działki: Obręb nr 1 m. Sianowa

ul. Tylna
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
71.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 7.100,00
Godz. przetargu: 9.45

Nr działki: 78
Pow. działki m2: 8984
Nr KW: 46453
Położenie działki: Obręb nr 6 m. Sianowa

ul. Spółdzielcza
P r z e z n a c z e n i e  n i e r u c h o m o ś c i :  

W studium – pod teren łąk i pastwisk, 
w części działka znajduje się na obszarze
zagrożonym powodzią.

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
65.000,00

Wadium zł: 6.500,00
Godz. przetargu: 10:00

Nr działki: 244/17
Pow. działki m2:: 1100
Nr KW: 56621
Położenie działki: Obręb Skibno
P r z e z n a c z e n i e  n i e r u c h o m o ś c i :  

W obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego – pod tereny składowe,
produkcyjno-usługowe w tym produkcji
rolnej

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
99.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 9.900,00
Godz. przetargu: 10.15

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości położonych na terenie
miasta Sianowa:

Nr działki: Udział do 1.033/10.000 działki
105

Pow. działki m2: 468
Nr KW: 9693
Położenie działki: Obręb nr 7 m. Sianowa

ul. A. Polskiej 28
Przeznaczenie nieruchomości: Lokal

mieszkalny nr 2A składający się z przedpo-
koju, pokoju z aneksem kuchennym i wc 
o łącznej powierzchni użytkowej 23,56 m2

oraz przynależnego pom. gospodarczego 
o powierzchni 10,22 m2

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
45.000,00 w tym: lokal 40.000,00, udział do
gruntu 5.000,00

Wadium zł: 4.500,00
Godz. przetargu: 10.30

III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości położonych na terenie
miasta Sianowa:

Nr działki: 380/1
Pow. działki m2: 288
Nr KW: 29356
Położenie działki: Obręb nr 3 m. Sianowa

ul. Topolowa
P r z e z n a c z e n i e  n i e r u c h o m o ś c i :

W studium – pod zabudowę mieszkaniową
z funkcją usług nieuciążliwych istniejące/
projektowane

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
23.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 2.300,00
Godz. przetargu: 10.45

Nr działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6
Pow. działki m2: 5929
Nr KW: 29356
Położenie działki: Obręb nr 4 m. Sianowa
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
250.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 25.000,00
Godz. przetargu: 11.00

Nr działki: 81/23
Pow. działki m2: 655
Nr KW: 59738
Położenie działki: Obręb nr 1 m. Sianowa

ul. Tylna
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie 

z decyzją o warunkach zabudowy – pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
45.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 4.500,00 
Godz. przetargu: 11:15

IV ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionej 

nieruchomości położonej na terenie
miasta Sianowa:

Nr działki: 1012/1
Pow. działki m2: 57290
Nr KW: 17368
Położenie działki: Obręb nr 3 m. Sianowa

ul. Łużycka
Przeznaczenie nieruchomości: W obo-

wiązującym planie – w części teren zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 
w części teren usług z dopuszczoną funkcją
mieszkaniową, w części tereny dróg publicz-
nych

Cena wywoławcza nieruchomości zł:
1.300.000,00 plus należny podatek VAT

Wadium zł: 130.000,00
Godz. przetargu: 11:30

1. Przetargi odbędą się 23 kwietnia 2021
r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów, ul.
Armii Polskiej 30 – sala posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 3 – budy-
nek główny.

2. Wadium należy wpłacać gotówką 
do 19 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317
1012 0050 9760 2000 0010 w Banku
Spółdzielczym w Sławnie. Wpłacone
wadium przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości, natomiast w przy-
padku uchylenia się od zawarcia umowy
notarialnej wadium ulega przepadkowi.
Osobom uczestniczącym w przetargu, które
nie zostały ustalone nabywcami nierucho-
mości, zwraca się wadium najpóźniej 3 dni
po zakończeniu przetargu.

3. Przetargi przeprowadza się zgodnie 
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści /Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /.

4. Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu
notarialnego oraz koszty ewentualnego
wskazania przez geodetę punktów granicz-
nych nabytej nieruchomości.

5. Przeprowadzone w dniu 19.02.2021 r.
przetargi zakończyły się wynikiem negatyw-
nym.
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wiosna, najpiękniejsza pora
roku rozpoczyna swoje
włodarzowanie na ziemi. 

Pierwsze oznaki nieśmiało zaczy-
nają pokazywać się nieśmiało światu.
Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego
w Sianowie postanowiły osobiście
sprawdzić czy wiosna zawitała już do
Sianowa. Każda grupa przedszkolan
przygotowała wiosenną Marzannę,
tęczowe gaiki i w kolorowych korowo-
dach wyruszyła szukać wiosny. Poszu-
kiwania odbywały się w różnych miejs-
cach: w parku, nad rzeką, na ulicach
miasta. Dzieci głośnymi okrzykami
przywoływały wiosnę, poszukiwały
oznak. Pierwsze zwiastuny wiosny są
już Sianowie. Przedszkolaki odnalazły
przebiśniegi, kolorowe krokusy, pier-
wiosnki. Przedszkolnym szczęściarzom
udało się zobaczyć bociana. Radosne
korowody powitały wiosnę i z wielka
radością oczekują na jej bujny rozwój.

REnata BąK
małGoRZata PiEtRuK

Wiosno, wiosno witaj nam

Dzień Kobiet 
w Dziennym Domu
„Senior+”
Dzień Kobiet to szczególny czas, w którym jest pełno serdeczności, kwiatów
i życzeń. W tym roku mimo pandemii w Dziennym Domu Seniora również
działy się wyjątkowe wydarzenia. Delegacja Domu udała się do koszaliń-
skiego Hospicjum, gdzie przekazała 26 par ciepłych skarpetek własno-
ręcznie wykonanych przez Panią Janinę Sosnowską. W drugiej części ob-
chodzonego święta domownicy Domu wybrali się do naszego kina „Zorza”
na film o wielkiej przyjaźni pt. „Mija i biały lew”. Podsumowaniem dnia
były wręczane kwiaty, poczęstunek smacznym tortem i piękny wiersz dla
wspaniałych Pań przygotowany i wyrecytowany przez Pana Bogumiła Pielę.

REnata GRoSiaK
fot.: magdalena rzeszuteK, renata grosiaK

Pan Bogumił czyta wiersz Pan Franciszek obdarowuje kwiatami

Pani Janeczka 
z własnoręcznie 
zrobionymi 
skarpetkami

Podziękowanie za skarpetki z Hospicjum

Panowie wręczają kwiaty

Nasi seniorzy w kinie

Mirek wręcza tort seniorkom
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od 2007 r., to jest od pierwszej
jego edycji, turniej Piłkarski

Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza,
zawsze odbywał się w styczniu. Zwykle
była to sianowska piłkarska inaugura-
cja roku, rozgrywana rokrocznie 
w wersji halowej. W tym roku termin
jego rozegrania – z uwagi na pandemię
– przesuwany był kilkakrotnie. osta-
tecznie udało się go przeprowadzić 
– i to w okrojonym składzie – 7 marca
bieżącego roku.

15. jubileuszowa edycja, odbyła się
na świeżym powietrzu. Dzięki uprzej-
mości Gminnego Zakładu Komunalne-
go w Sianowie miejscem sportowej
rywalizacji stał się kompleks „Moje
boisko – Orlik 2012” w Sianowie.

Turniej poświęcony pamięci zmar-
łego 27 grudnia 2005 r., byłego piłkarza,
trenera, nauczyciela, zasłużonego 
i honorowego sędziego, obserwatora 
i działacza piłkarskiego, a także samo-
rządowca, poprzedziło, jak rokrocznie,
wystąpienie wdowy po śp. Feliksie 
– Barbary Pietraszkiewicz.

W krótszej, niż zwykle, ceremonii
otwarcia uczestniczyli ponadto: prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sianowie
Janusz Machała, radny Sebastian Kule-
sza oraz przedstawiciele organizatorów:
Krzysztof Gort (Stowarzyszenie Victoria
Sianów) i Ryszard Wątroba.

G r a n o  s y s t e m e m  „ k a ż d y  
z każdym”, raz 12. minut. Mecze sędzio-
wali: Artur Karwas i Ireneusz Zubko-
wicz.

Po rozegraniu wszystkich spotkań
okazało się, że dwa zespoły: KS Siecie-
min I i Grupa Sędziów Koszalin, zdobyły
po 8 punktów, remisując w bezpośred-
nim pojedynku 1:1. O zwycięstwie siecie-
minian, zadecydowała lepsza – o jedną
– różnica bramek.

Zwycięzcy KS Sieciemin i, grali 
w składzie: Robert Popławski – Łukasz
Cygan, Damian Janczyszyn, Jacek
Janczyszyn, Karol Pudzik, Artur Smiesz-
ko, Łukasz Szmajdziak i Kamil Zbylut.
Trener – Łukasz Szmajdziak, kierownik
– Józef Hryckowian.

Drugie miejsce przypadło Grupie
Sędziów Koszalin: Kamil Musyt – Paweł
Jankowski, Konrad Matczak, Piotr
Pazdecki, Stanisław Piwowarski, Jakub
Popławski i Sebastian Wroński.
Trener/kierownik – Kamil Musyt.

Trzecie miejsce zajęło Stowarzysze-
nie Victoria Sianów: Marek Kapała 
– Krzysztof Gort, Rafał Gotowała, Józef
Hryckowian, Krzysztof Miętek, Rafał
Palkowski i Jacek Surówka. Trener 
– Jacek Surówka, kierownik – Krzysztof
Gort.

Na kolejnych miejscach znaleźli

się: Pietraszkiewicze (Adam Bulik 
– Marek Ciesiołkiewicz, Radosław
Ciesiołkiewicz, Wojciech Chabowski,
Łukasz Czechowski, Krzysztof Rzeszu-
tek i Mateusz Zalewski. Trener – Paweł
Pietraszkiewicz, kierownik – Adam Piet-
raszkiewicz); KS Sieciemin ii (Bartosz
Szmajdziak – Sylwester Bielec, Krystian
Kruk, Radosław Kruk, Szymon Małecki,

Adam Nader, Grzegorz Zabłocki i Piotr
Zabłocki. Trener – Łukasz Szmajdziak,
kierownik – Józef Hryckowian). 

Zwycięzcy odebrali puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów 
– Macieja Berlickiego, który wręczyła
Barbara Pietraszkiewicz.

Wyróżnienia indywidualne, w po-
staci sprzętu sportowego, ufundowane-
go przez Urząd Gminy i Miasta w Siano-
wie otrzymali: Jakub Popławski (Grupa

Sędziów Koszalin) – król strzelców 
(6 bramek), Artur Smieszko (KS Siecie-
min I) – najlepszy zawodnik i Marek
Kapała (Stowarzyszenie Victoria
Sianów) – najlepszy bramkarz. 

Organizatorów turnieju: Krzyszto-
fa Gorta i Ryszarda Wątrobę, wsparli:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie 
z Burmistrzem – Maciejem Berlickim,
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
z Dyrektor – Katarzyną Skolarus 
i Kierownikiem – Jerzym Szymańskim,
Jeronimo Martins Polska, DC 13 Kosza-
lin z Dyrektorem Operacyjnym – Łuka-
szem Burdą, Szkoła Podstawowa Nr 2
w Sianowie z Dyrektor – Katarzyną
Budnik, Milena Szczepańska-Zakrzews-
ka, Agata Szewczyk, Grażyna Wątroba
– prowadząca sekretariat turnieju oraz
Artur Karwas, Waldemar Kosowski,
Sebastian Kulesza, Michał Masiukie-
wicz, Krzysztof Miętek, Adam Pietrasz-
kiewicz, Paweł Pietraszkiewicz, Jan
Rybarczyk, Krzysztof Rzeszutek, Wiktor
Wątroba i Ireneusz Zubkowicz. Ponadto
– oprócz wyżej wymienionych – przed-
stawiciele wszystkich drużyn uczestni-
czących w turnieju! Oczywiście także 
– wymienieni wcześniej – darczyńcy 
i sponsorzy.

Za rok 16. Turniej! Zostanie rozegra-
ny, oby, na początku stycznia 2022 r.!

RySZaRD WątRoBa 
Fot. Waldemar kosowski

Zadecydowała jedna bramka!
Pani Janeczka Sosnowska 
z Panią Grażyną Ziębą 
dyrektor Hospicjum

Nasi seniorzy w kinie
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to właśnie dzięki determinacji
zespołu terapeutów i opieku-

nów taka Sala Doświadczania Świata
powstała w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Szansa”. Pracowicie
wykorzystany został czas zawieszenia
działalności placówki. Po blisko 18
latach funkcjonowania, dzięki pozyska-
nym z Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej środkom finansowym został
przeprowadzony częściowy remont
placówki – wymienione zostały podłogi,
oświetlenie i wyposażenie. Nasz Dom 
z wielką radością powitał uczestników

zajęć, którzy prawie w komplecie przy-
byli do placówki. 

Sala Doświadczania Świata tworzy
warunki, w których w przyjazny sposób
oddziałujemy na zmysły. Poznanie 
odbywa się poprzez dotyk, muzykę,
dźwięki, zapachy, światło dzięki czemu
dostarczane do układu nerwowego
informacje wpływają bardzo pozytyw-
nie na pamięć, koncentrację, naukę 
a przede wszystkim na chęć podejmo-
wania aktywności. 

REGina BanaSiaK 
fot emilia zaWada – terapeuta Śds

terapia światłem 

w SkRócIE
WiELKanoCnE 

PRZyGotoWania
Wielkimi krokami zbliżają się Święta
Wielkanocne. W Środowiskowym
Domu Samopomocy każdego dnia
powstają prace, którymi będziemy
dekorować ośrodek. Nasi uczestnicy 
z ogromnym zaangażowaniem tworzą
ozdoby świąteczne: piękne pisanki 
i haftowane zajączki. Został również
wysiany owies, który jest jedną 
z najpopularniejszych ozdób wielka-
nocnego stołu. Zajęciom towarzyszyło
dużo radości, uśmiechu i satysfakcji 
z własnoręcznie wykonanych ozdób. 

PiERWSZE ZajęCia 
W Środowiskowym Domu Samopo-
mocy „Szansa” rozpoczęły się pierwsze
zajęcia metodą Snoezelen. Udało nam
się stworzyć prawdziwą krainę polisen-
soryczną. Sala dostarczyła podopiecz-
nym różnorodnych bodźców kontrolo-
wanych przez terapeutę. Tutaj nic nie
dzieje się przypadkowo, każdy
najmniejszy element wyposażenia
tworzy niezwykle atrakcyjną i przyjem-
ną ucztę dla zmysłów. Podczas pierw-
szych zajęć uzyskaliśmy pełną relaksa-
cję i wyciszenie. Snoezelen to jedyna w
swoim rodzaju szansa prawdziwej
odmiany, zwłaszcza dla osób ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością intelek-
tualną, które najczęściej spędzają kolej-
ne dni w zawsze tych samych miejs-
cach, pomieszczeniach i otoczeniu….

ZDoByWamy WiEDZę 
W środę, 18 marca, uczestniczki Klubu
Integracji Społecznej, które biorą

udział w projekcie od 2020 roku przy-
stąpiły do pierwszych zajęć po odwie-
szeniu działalności KIS. Kurs umiejęt-
ności interpersonalnych prowadzony
był na bazie materiału udostępniane-
go przez Akademię PARP. Program
kursu obejmował pięć rozdziałów:
Umiejętności interpersonalne, Empa-
tia, Asertywność, Komunikacja, Praca
zespołowa. Po ukończeniu wszystkich
lekcji uczestniczki przystąpiły do testu
i uzyskały certyfikaty ukończenia
kursu. Zajęcia odbywały się w siedzi-
bie SKIS z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego obowiązującego dla
ośrodków wsparcia dziennego.

Program został podzielony na dwa
MODUŁY:

I MODUŁ – przewiduje pomoc 
na dofinansowanie m.in.:

– likwidacja bariery transportowej
np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
zakup i montaż oprzyrządowania do
posiadanego samochodu.

– likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie infor-
macyjnym np. pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego oprogramo-
wania.

– likwidacja barier w poruszaniu
się np. pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektronicznym,
pomoc w zakupie protezy kończyn.

– pomoc w utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej.

Wnioski można składać już od 
1 marca, a zakończenie przyjmowania
wniosków wypada na 31 sierpnia 
2021 r.

II MODUŁ – przewiduje pomoc 
na dofinansowanie:

– pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać już 
od 1 marca 2021 r.

termin zakończenia przyjmowa-
nia wniosków wypada 10 października
2021 r. (dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2021/2022).

Uprawnione osoby niepełnospraw-
ne mogą składać wnioski o pomoc 
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, 75-620 Koszalin, ul. Racławic-
ka 13 (pokój 222 lub 223).

Za pośrednictwem Systemu obsłu-
gi Wsparcia (SoW) https://sow.pfron.
org.pl/ możecie Państwo złożyć wnio-
sek nie wychodząc z domu!

�

Aktywny Samorząd pomoże 
Przypominamy o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny 
Samorząd 2021.

Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem 
tel. 94 71-40-222/223
lub na stronach: 
www.pcpr.powiat.koszalin.pl 

wybrano skład członków
rady działalności pożytku
publicznego – pierwszej 
w historii powiatu 
koszalińskiego! 

Cieszy nas to niezmiernie, gdyż jest
to wynik zeszłorocznych prac nad
powołaniem Rady, zainicjowany właś-
nie przez sianowskie organizacje na
rzecz wzmacniania sektora społeczni-
ków w regionie i budowania dialogu 
z włodarzami. Do prac nad jej utworze-
niem zaproszono kilkanaście podmio-
tów działających w sferze pożytku
publicznego z 8 gmin Powiatu. To właś-
nie w gminie Sianów podkreślano
potrzebę reprezentacji społeczników,
ich problemów, pomysłów na działanie,
wykorzystania potencjałów i wartości,

które im przyświecają w rozmowach 
z samorządem powiatowym. 

Dziś po wielu miesiącach prac,
ukonstytuował się skład Rady i jego
prezydium. Przypomnijmy, to ciało
doradczo-opiniodawcze starosty, skła-
dające się z 6 przedstawicieli sektora
pozarządowego oraz 4 reprezentan-
tów Starostwa Powiatowego. Jego
główne zadania określa ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, dotyczą m.in. współ-
tworzenia, konsultowania i opiniowa-
nia aktów prawa lokalnego. Jego prze-
wodniczącą została nasza koleżanka,
Agata Szewczyk – przedstawicielka
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianow-
skiej, podmiotu od lat działającego na
rzecz tożsamości lokalnej mieszkań-
ców Sianowa, propagującego wartości
historyczne wśród uczniów sianow-
skich szkół.

Skład Rady uzupełniają przedsta-
wiciele organizacji z gminy Mielno:
Mieleńska Akademia Rozwoju Społecz-
nego i Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy
„16-ty POŁUDNIK”, z Bobolic: Stowarzy-
szenie Klub Kobiet z Pazurem w Bobo-
licach, z Manowa: Stowarzyszenie
Gminy Klub Sportowy Orlęta Rosnowo
oraz z Biesiekierza – Koło Gospodyń
Wiejskich w Niekłonicach, a także
dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu
i 2 reprezentantów Rady Powiatu Kosza-
lińskiego.

Gratulujemy serdecznie, życzymy
ciekawych pomysłów edukujących 
i aktywizujących sektor społeczny 
w Powiecie Koszalińskim, konstruk-
tywnego dialogu i owocnej współpracy
w tworzeniu przyjaznych zapisów 
w prawie lokalnym na rzecz społecz-
ników.

Powstała z inicjatywy Sianowa  

Wzwiązku ze wznowieniem
działalności Klubu integra-

cji Społecznej w Sianowie ogłaszamy
drugą turę naboru uczestników do
projektu. Skierowany jest do osób
korzystających z pomocy społecznej lub
kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W procesie rekrutacji będą stosowane
kryteria preferencyjne w odniesieniu
do osób, które: 

a) pozostają bez pracy przez okres
co najmniej 12 miesięcy; 

b) mają niskie lub brak im kwalifi-
kacji zawodowych; 

c) nie mają doświadczenia zawo-
dowego; 

d) kobiety, które nie podjęły zatrud-
nienia po urodzeniu dziecka; 

e) osoby, które samotnie wychowu-
ją co najmniej jedno dziecko.

Formularze udziału w projekcie
można składać w terminie od 19 do 31
marca 2021 mailowo na adres projek-
ty@mgops.sianow.pl lub w sekretariacie
MGOPS w godzinach urzędowania, tj.
poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00,
czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00.

Działania projektowe będą realizo-
wane z uwzględnieniem aktualnie
obowiązujących wytycznych i rekomen-
dacji związanych z COVID-19.

RoBERt SuSZCZaK

Czas na aktywizację i integrację
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zapraszamy do lektury

GamBit 
KRóLoWEj

Na kanale netflix można
oglądać serial na podsta-

wie książki „Gambit
królowej” Waltera Tevi-
sa, więc serdecznie pole-

camy książkę. 
Główną bohaterką książki
Jest Beth Harmon, która 
w wieku ośmiu lat trafia
do sierocińca. Tam wkrót-
ce odkrywa swoje dwie największe

miłości: grę w szachy
i środki odurzające.
Szachów uczy się 
w piwnicy, pod okiem
gburowatego woźne-
go, który szybko
poznaje się na jej
niezwykłym talencie.
Obie obsesje będą
towarzyszyć Beth,
kiedy opuści dom
dziecka, przeniesie
się do rodziny adop-

cyjnej i spróbuje zbudować dla siebie

nowe życie. Wspinając się na szczyty
amerykańskich, a potem światowych
rankingów szachowych, będzie się
równocześnie mierzyć z własnym
pragnieniem samozniszczenia.
Gambit królowej to przepiękna książ-
ka o samotności i przyjaźni, rywaliza-
cji i współpracy, zagubieniu i poszuki-
waniu sensu życia. Zapraszamy do
biblioteki w Sianowie oraz jej filii
bibliotecznych od wtorku do piątku
w godzinach 11.00-19.00, a w soboty
w godzinach 8.00-16.00. 

tEKSt i Foto: CK

W obiektyWie
choć zakres prac do zrobienia jeszcze dość znaczny, to widać już, że zbliża się zakończenie przebudowy 
Stadionu Miejskiego w Sianowie. Przede wszystkim całkowicie została przebudowana trybuna 
wraz z pomieszczeniami spikerów. To jest wizerunkowo najbardziej widoczna rzecz, druga to budowa boiska 
ze sztuczną trawą i oświetlonego. Odświeżone zostało też główne boisko. Remontu doczekały się również 
klubowe szatnie. Wokół stadionu powstaną też asfaltowe ścieżki do biegania, jazdy na rolkach czy na rowerze.
Mamy nadzieję, że podstawowy zakres prac będzie gotowy już w maju…

od 12 lutego w kinie mogły
odbywać się seanse filmowe,

oczywiście przy zachowaniu środków
ostrożności związanych z nałożonymi
obostrzeniami. Zastosowaliśmy się do
nich my, jak również nasi widzowie. 
Z energią ruszyliśmy do pracy, aby
zapewnić w tym trudnym czasie choć
trochę rozrywki i uśmiechu.

Jednak sianowskie kino nie zdąży-
ło nacieszyć się widzami i pracą dla
nich. Po wprowadzeniu kolejnych
obostrzeń związanych z pandemią
Covid-19, 20 marca po raz kolejny
musieliśmy zamknąć obiekt. A szkoda,

bo statystyki były obiecujące – od 12
lutego do 19 marca odwiedziło nas 616
osób – co jest bardzo dobrym bodźcem,
abyśmy starali się dla Was jeszcze
bardziej. Na sali kinowej gościliśmy
uczniów szkół z terenu gminy Sianów,
przedszkolaków z tutejszych placówek,
rodziców z dziećmi oraz grupy znajo-
mych… Liczymy, że sytuacja szybko się
unormuje i niebawem zaprosimy 
Was na kolejne filmowe propozycje, 
a tymczasem zapraszamy na fb kina
Zorza oraz na www.cksianow.pl. Do
szybkiego zobaczenia!

EmiLia PoźLEWiCZ

Kino bez widzów
Obostrzenia epidemiczne są

bardzo restrykcyjne, jednak dają możli-
wość przygotowywania się do konkur-
sów, prób i występów. Mamy również
możliwość ich nagrania i publikacji.
Dzięki temu dzieci i młodzież może
rozwijać swoje pasje i prezentować
swoje talenty. I co również bardzo
ważne, wyjść z domu i spotkać się na
żywo z prowadzącymi i rówieśnikami.

Niestety w obecnej sytuacji na
horyzoncie nie ma możliwości wystę-
pów z udziałem widowni, dlatego
nagrywamy filmy i prezentujemy je on-
line na naszej stronie internetowej.
Nasze nagrania są zrealizowane 

w pełnym reżimie sanitarnym i z zacho-
waniem obostrzeń epidemicznych.

Na początku marca prezentowaliś-
my występ sekcji wokalnej i perkusji, 
a w niedługim czasie zaprezentujemy
występ on-line warsztatów tanecznych
oraz teatralnych.

Teraz serdecznie zapraszamy na
stronę cksianow.pl i na Występ on-line
Warsztatów Gitarowych prowadzonych
przez Zbigniewa Dubiella. Podczas
występu zaprezentowało się czterech
uczestników warsztatów w występie
solo i w duecie. Przepiękne utwory,
wejdźcie na stronę, włączcie głośniki
posłuchajcie sami. 

Gitarowe warsztaty online 

Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili
anna i tadeusz wysoccy. 
25 marca, w Urzędzie Stanu Cywil-

nego, odbyła się uroczystość jubileuszo-
wa Diamentowych Godów Anny i Ta-
deusza Wysockich z Maszkowa.

Jubilaci mogą się poszczycić 
60-letnim stażem małżeńskim. Wycho-
wali 3 dzieci, mają 5 wnucząt, 2 praw-
nuczki i 2 prawnuków.

Diamentowa Para odnowiła przy-

sięgę małżeńską na kolejne wspólne
lata.Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Mirosława Kapuścińska i zastępca
burmistrza Marcin Posmyk wręczyli
parze małżeńskiej okolicznościowe
dyplomy, upominki, piękne kwiaty oraz
złożyli moc serdecznych życzeń.

Uroczystość odbyła się w miłej
atmosferze pomimo reżimu sanitarne-
go, a uśmiech goszczący na twarzach
Jubilatów i widoczny nawet pod
maseczkami był dowodem szczęścia 
i radości.

Diamentowe Gody
Centrum Kultury i Biblioteka

Publiczna Gminy i miasta
Sianów, jako jedna z dwudziestu biblio-
tek w Polsce, zakwalifikowała się do
międzynarodowego projektu Edukacja
Finansowa w Bibliotekach Publicz-
nych. 

Projekt FINLIT ma na celu zwięk-
szenie poziomu wiedzy finansowej osób
dorosłych poprzez nowe podejście 
i wykorzystanie ogromnego potencjału
bibliotek publicznych jako nieformal-
nych edukatorów i instytucji zajmują-
cych się kształceniem przez całe życie.
Konsorcjum projektu tworzą 4 organi-
zacje z 4 krajów Europy Środkowo-
wschodniej – Polska, Słowenia, Bułgaria
i Rumunia. Dwóch partnerów to biblio-
teki, a dwóch pozostałych to fundacje

w s p ó ł p r a c u j ą c e 
z sieciami bibliotek
publicznych na
poziomie krajowym.

Ogólnym celem
projektu jest wypo-
sażenie biblioteka-
rzy i bibliotekarek 
– kluczowej grupy
dorosłych edukato-
rów, zajmujących się
edukacją na co
dzień, aby mogli
zapewnić podstawo-
wą wiedzę finansową dla dorosłych
użytkowników bibliotek. 

Ta grupa wiekowa (w szczególności
osoby 55+) potrzebuje dalszego wsparcia
w szybko zmieniającym się i bardzo

złożonym otoczeniu
finansowym, w któ-
rym produkty i usłu-
gi finansowe stają się
coraz liczniejsze,
bardziej złożone 
i ryzykowne. Szcze-
gólny nacisk kładzio-
ny jest na przygoto-
wanie bibliotekarek
i bibliotekarzy pra-
cujących w małych
miastach i na obsza-
rach wiejskich, gdzie

działania edukacyjne i kształcenie usta-
wiczne w zakresie kluczowych kompe-
tencji są niezbędne.

�
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Edukacja finansowa w… bibliotece
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Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41, 
94 345 52 42 lub 94 345 52 43 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991 
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Ener-
getyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekre-
tariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.-
kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny) 
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6 
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich 
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

INFormator

D
ość łatwe zwycięstwo karnie-
szewiczan, odniesione 31 paź-
dziernika 2020 r. w Raszko-

wie, nie zapowiadało problemów 
w meczu rundy rewanżowej, rozegra-
nym 6 marca w Sianowie.

W sobotę okazało się, że KS Darz
Bór Karnieszewice (z nieobecnym od
pewnego czasu Marcinem Marchlew-
skim) oraz RLKTS OCHMAN Raszków

(wzmocniony Adrianem Spychałą) roze-
grały blisko trzygodzinne spotkanie. 

– Stoczyliśmy kolejny, już 13. mecz
w rozgrywkach I ligi tenisa stołowego,
grupy północnej. Mecz ze wzmocnioną
drużyną RLKTS OCHMAN Raszków,
zakończył się naszą wygraną 7:3, choć
gry singlowe rozegrane przed deblami,
wprowadziły w nasze szeregi spory
niepokój. Dopiero wygrane obu par

deblowych przyniosły odprężenie, które
można było zauważyć u zawodników 
w kolejnych grach. Zauważalna także,
tendencja zwyżkowa skuteczności 
u wszystkich zawodników, jest dobrym
zwiastunem na kolejne zmagania, 
o którym prezes zespołu gospodarzy 
– podsumowa Zbigniew Kuszlewicz. 

Dla KS Darz Bór Karnieszewice,
punktowała cała czwórka: Bartosz Szar-
mach i Marcin Woskowicz – po 2,5,
Michał Krzyżanowski – 1,5 i Tomasz
Tabor – 0,5 pkt. Dla RLKTS OCHMAN
Raszków: Michał Murawski 2 i Rafał
Dworakowski – 1 pkt.

Z MORLINAMI Ostróda KS Darz
Bór Karnieszewice, spotkały się 
w Ostródzie w lutym. Górą byli gospo-
darze 6:4. Dobra postawa karnieszewi-
czan – grających bez Marcina March-
lewskiego – sprawiła, że w rewanżu
postanowili powalczyć o coś więcej.

Samodzielny lider tabeli I ligi teni-
sa stołowego, grupy północnej, MORLI-
NY Ostróda I, przyjechał do Sianowa 
w identycznym składzie, jak w meczu
pierwszej rundy. 

Mecz lepiej rozpoczęli gospodarze.
Po czterech grach pojedynczych prowa-
dziliśmy 3:1. W grach deblowych, zespoły
podzieliły się zwycięstwami. Po kolej-

nych czterech grach pojedynczych zrobi-
ło się 5:5 i zespoły podzieliły się punkta-
mi. Połowa wszystkich gier zakończyła
się po pięciu setach. Trzy z nich wygrali
goście. Szczególnego pecha miał Marcin
Marchlewski, który w obu grach poje-
dynczych przegrał je ostatecznie 2:3.

– Mecz rewanżowy z MORLINAMI
Ostróda I, rozegrany 20 marca 2021 r.,
zakończył się małą niespodzianką.
Remis z liderem grupy północnej, dla
osób obserwujących to wydarzenie, na
facebooku, został przyjęty z niedosy-
tem. (…) Zdobycie jednego punktu,
pozwoliło na awans w klasyfikacji 

o jedną pozycję. Dziękuję wszystkim
zawodnikom za waleczność, a szczegól-
nie Marcinowi Woskowiczowi, za
zdobycie kompletu punktów – podsu-
mował spotkanie prezes KS Darz Bór
Zbigniew Kuszlewicz. 

Dla karnieszewiczan punktowali:
pozyskany w tym sezonie z Torunia 
– Marcin Woskowicz (2,5), pozyskany 
w poprzednim sezonie z Ostródy 
– Bartosz Szarmach (1,5) i pozyskany 
w sezonie 2017/2018 z Płocka – Michał
Krzyżanowski (1).

RySZaRD WątRoBa
fot. ryszard Wątroba

Nie dali rady Naszym!
Wygrana z Raszkowem i remis z liderem – to ostatnie i dobre wyniki naszych 
tenisistów stołowych. 

piłkarki sianowskiej Victorii sp2 roze-
grały mecze kontrolne przed szybko zbli-
żającą się rundą rewanżową wiosenną 
iii ligi kobiet. 

Pierwszym przeciwnikiem był zespół
GOSRiT Luzino. Sianowianki wygrały 5:4
(4:2) po trzech bramkach Malwiny Grzelak
i dwóch Wiktorii Robakowskiej. Mecz roz-
począł się od dużej przewagi zespołu 
z Sianowa. Na przerwę sianowianki zeszły
przy wyniku 4:2. Tuż po przerwie w 46
minucie Malwina Grzelak po indywi-
dualnej akcji podwyższyła na 5:2 i zanosiło
się na pogrom drużyny z Luzina. Tym-
czasem w 83. minucie zrobiło się tylko

5:4, a tuz przed końcem piłkarki z Luzina
były blisko strzelenia kolejnej bramki i re-
misu. Ostatecznie Victoria SP 2 zanoto-
wała pierwszą wygraną w trzecim meczu
kontrolnym. 

Następny sparing rozegrały z MKS Lew
Lębork. Piłkarki sianowskiej Victorii SP2
rozegrały naprawdę dobry mecz. Co
prawda przegrały 5:6 (4:3), ale trenerzy 
i działacze sianowskiego klubu byli zado-
woleni z występu swoich podopiecznych.
Było to ostatnie spotkanie kontrolne przed
rozpoczynającą się 27/28.03.2021 wio-
senną rundą rewanżową III ligi kobiet se-
zonu 2020/2021.

sparingi Victorii przed ligą

Przed meczem kontrolnym Victorii SP2 Sianów z GOSRiT Luzino. FOT. MaREk MałOlEPSzy

Seniorzy Victorii przed meczem z Gryfem Polanów w Sianowie.

Przegraliśmy 
z nimi na inaugurację
sezonu 2020/ 2021.
Porażka – jedną
bramką – 2:3 (1:1) 
w Sianowie, dawała

nadzieję, że podrażnieni nią sianowianie,
podejmą walkę o udany rewanż na
„wiosnę”. 

Niestety, 6 marca, Zefir Wyszewo 
– lider tabeli grupy 3. Klasy Okręgowej
ZZPN – pokonał, dwunastą w tabeli, sia-

nowską Victorię 5:0 (1:0), dominując
szczególnie w drugiej połowie tego spot-
kania. 

13 marca na Stadionie Miejskim 
w Sianowie, seniorzy Victorii podejmowali
siódmego w tabeli, polanowskiego Gryfa.
Jesienią 2020 r., przegraliśmy z nim na
wyjeździe 1:2 (0:1). Honorową bramkę dla
sianowian strzelił Tomasz Majerczak.

Obfitujące w bramki spotkanie zakoń-
czyło się remisem 2:2 (1:0). Bramki dla
sianowian strzelili: Łukasz Zawada (7. 

– głową) i Fiodor Drewniak (74. – z rzutu
wolnego).

Victoria: Jakub Groński – Alan 
Czyżewski, Fiodor Drewniak, Jacek Żu-
chowski (72. Tobiasz Zacharewicz), 
Michał Rokicki, Krystian Jegliński, Konrad
Wagner (75. Hubert Pietrzyk), Łukasz 
Zawada (60. Dominik Surówka), Tomasz
Majerczak, Łukasz Walczak (60. Michał
Kierzek) i Michał Saganowski. 
W rezerwie pozostawali: Konrad Szcze-
paniuk i Tomasz Nowak.

seniorskie zmagania 
pojedynki sianowskiej Victorii z zefirem wyszewo, od lat emocjonowały lokalne spo-
łeczności. przełamanie nastąpiło dopiero w meczu z polanowem. 

Po meczu z Morlinami Ostróda w Sianowie

Wzmocniony RLkTS OcHMAN Raszków nie dał rady Naszym


