
Gmina Sianów pozyskała
kolejne wielkie środki 
na inwestycje! Tym razem
dzięki Rządowemu
Programowi Polski Ład 
– Program Inwestycji
Strategicznych, którego
beneficjentów III naboru
skierowanego do gmin
popegeerowskich pozna-
liśmy w lipcu. 

Wygrany projekt dotyczy
obszaru infrastruktury drogowej.
Cała inwestycja realizowana będzie
w porozumieniu między Gminą
Sianów, a z Powiatem Koszalińskim.
Jego kluczowym założeniem jest 
w 1 etapie, realizowanym przez
Gminę, jest przebudowa 2,83 km
odcinka drogi nr 3543Z od początku
wsi Skibno w kierunku do wsi Wier-
ciszewo. Przewidywana wartość
inwestycji, to: 5 125 000,00 zł, 
z czego dotacja stanowi kwotę 
4 971 250,00 zł. 

Drugi etap, obejmujący swoim
zakresem przebudowę odcinka 
o długości 3,42 km, realizowany
będzie przez Powiat Koszaliński 
w ramach wniosku złożonego do
równoległego konkursu Programu
Inwestycji Strategicznych. 

Głównym celem inwestycji jest
zwiększenie dostępności komunika-
cyjnej wsi Skibno, będącej wioską
popegeerowską. Ponadto w wyniku
realizacji projektu znacząco zwięk-
szy się poziom bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, a także przy-
czyni się do rozwoju gospodarczego
regionu zwiększenia zatrudnienia 
w strefie sianowskiego obszaru
gospodarczego oraz rozwoju lokal-
nej przedsiębiorczości.
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1 VIII
78. rocznica wybuchu
Powstania 
Warszawskiego 
– obchody w Sianowie

9 VIII
Mobilna pracownia
mammograficzna 
Sianów – w godzinach 
od 9.00 do 15, Centrum
Kultury, Plac pod Lipami 9

13 VIII
Węgorzewskie 
Spotkanie Historyczne
„Z Kopyta”

Wielkie pieniądze 
dla Gminy Sianów

Projekt rozporządzenia
Rady Ministrów wydany
przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dotyczący
przyłączenia Łaz do gminy
Sianów jest dla nas pozy-
tywny. 

To dobra wiadomość w szcze-
gólności dla mieszkańców i przed-
siębiorców z Łaz, na których wnio-
sek w grudniu została rozpoczęta
procedura zmiany granic administ-
racyjnych, polegająca na przywróce-
niu sołectwa w granice Gminy
Sianów. 

To również pozytywna infor-
macja dla mieszkańców Gminy
Sianów, którzy w konsultacjach
społecznych niemal jednogłośnie
wypowiedzieli się pozytywnie na
ten temat. Należy również podkre-
ślić że wniosek złożony do Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego został
przygotowany poprawnie z punktu
widzenia formalnego.

Cieszy nas to, że został dostrze-
żony potencjał i szansa jakie daje
miejscowości Łazy przyłączenie 
do Gminy Sianów oraz pozytywna
opinia na sianowski plan „Łazy
2026”, który prezentuje pomysły 
i rozwiązania poprawiające funkcjo-
nowanie oraz wizerunek Łaz. 

Pozytywna decyzja MSWiA 
to kolejny etap procedury administ-
racyjnej, jednak nadal czekamy 
na ostateczną decyzję, która 
zapadnie na posiedzeniu Rady Mini-
strów.

Ministerstwo zaopiniowało pozytywnie
przyłączenie Łaz

O
P

IN
IA Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa:

4 lipca w Koszalinie znowu mieleńskie władze chciały zakłamać rzeczywis-
tość. Odbył się protest, a na nim okazało się, że jednak jest wiele osób z Łaz,
które chcą zmiany granic. A za pozostaniem w Mielnie było z Łaz tylko 5 osób
(dosłownie pięć), na dodatek przynajmniej jedna związana zawodowo z tą
gminą.
Kolejny raz słychać było kłamstwa, emocje i... zero merytorycznych argu-
mentów. Program Łazy2026 ma sens, bo jest to reakcja na wniosek 62 osób 
z Łaz (mieszkańcy i przedsiębiorcy). Taka decyzja wynikała z jakiegoś po-
wodu. Łazy po prostu wyglądają jak za „Gierka”, a inne mieleńskie miejsco-
wości korzystają właśnie na podatkach z tej pięknej, choć bardzo zaniedbanej
miejscowości.
Chcemy zmian, mam na nie pomysł, wierzymy, że decyzja Rady Ministrów
doprowadzi do zmiany granic. Nie na przekór komuś, a dla rozwoju Łaz. Żeby
każdy mógł powiedzieć #zabujajsięwŁazach, żeby Łazy za kilka lat były inne,
piękne, ciekawe, atrakcyjne dla turystów.
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Sianów 
kocha świat

Z RATUSZA

T
o już prawie połowa waka-
cji, ale nasza akcja w tym
roku potrwa do końca
września. A przypomnę,

że „Sianów kocha świat” to coś, 
co zrobić łatwo. Do tego pokazuje, 
że jesteśmy dumni z naszej gminy, 
że promujemy do tego ekologię. 
Bo przecież nasze torby (tym razem 
z nowym logo i hasłem) są wielokrot-
nego użytku.

Można więc zabrać taką torbę na
wakacje. I nie chodzi nam o to, 
że każdy i zawsze pokaże atrakcyjne
miejsca na świecie. Oczywiście fajnie,
jeśli jest się gdzieś daleko i torba
posłuży nam do codziennych zakupów
czy wyjścia na plażę (koniecznie
wtedy trzeba zrobić zdjęcie). Jednak
zwykły spacer po lesie, czy po pięknej
polskiej plaży to też miejsca, gdzie
zdjęcia z torbą będą atrakcyjne. 

Przypomnę, akcja jest prosta.
Robimy zdjęcie z sianowską torbą,
która dostępna jest (za darmo) w ratu-
szu. Przysyłamy je na adres 
promocja@sianow.pl i… czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu. 
Nagrody są atrakcyjne, więc warto. 
I nie liczy się kto jest dalej, a kto ma
lepszy pomysł, kto zrobi ciekawsze,
bardziej kreatywne zdjęcie.

Poza tym, w połowie wakacji
warto pamiętać, że wyjazdy są cieka-
we, ale i na miejscu mamy moc cieka-
wych miejsc, szczególnie dla aktyw-
nych – szlaki piesze, biegowe,
kajakowe, ścieżki rowerowe. I polska
plaża. Życzę więc wszystkim dobrego
sierpnia.

Rok 2021 był dla sianowskiego samo-
rządu dobry. Dobra passa trwa.
Widać to też po ostatnich głosowa-
niach, na sesji Rady Miejskiej gdzie
radni jednogłośnie: udzielili burmist-
rzowi wotum zaufania na podstawie
przedstawionego „Raportu o stanie
gminy” i zaakceptowali sprawozda-
nie z wykonania budżetu za 2021 r. 
i udzielili mu absolutorium.

– Dziękuję wszystkim za ciężką
pracę w poprzednim roku . Za zaufanie
i zaangażowanie – Radnym, Sołtysom,
pracownikom Urzędu i naszych jedno-
stek i wszystkim którzy mają wpływ na
to, jak dynamicznie rozwija się Gmina
i Miasto Sianów – podsumował
burmistrz Maciej Berlicki. 

Deficyt samorząd sfinansował
nadwyżką z lat poprzednich, a dodat-
kowo zmniejszył zadłużenie. Nasza

nadwyżka operacyjna, jak widać po
dochodach i wydatkach bieżących, jest
ogromna (czyli nie zjadamy własnego
ogona, a mamy duże możliwości finan-
sowania zadań w przyszłych latach), a
zadłużenie na koniec 2021 roku to tylko
11,4 mln zł. 

Dalej jesteśmy więc w dobrej
sytuacji finansowej. To zresztą widać po
tym, co dzieje się w tym roku na wielu
gminnych inwestycjach. 

– Jestem dumny z tego, że mogę być
Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów 
– podsumował Maciej Berlicki. 

Absolutorium burmistrza 

2021 rok to:
– dochody w wys. 80 mln zł 

(w tym bieżące 69,8 mln zł)

– wydatki w wys. 82,6 mln zł 

(w tym bieżące 62,5 mln zł)

– inwestycje to 20 mln zł!

Fundacja Dolina Fantazji zakoń-
czyła realizację projektu „Rozwój
Fundacji Dolina Fantazji” współfinan-
sowanego ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ra-
mach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na
lata 2021 – 2030. 

W wyniku realizacji projektu
został zakupiony sprzęt komputerowy,
nagłośnienie oraz przenośne umywalki
w celu poprawy stanu sanitariatów na
terenie Doliny Fantazji. Dzięki uzyska-

nemu wsparciu nagłośnimy zajęcia
edukacyjne w różnych miejscach placu
z lepszą jakością i słyszalnością, dzięki
czemu zajęcia będą atrakcyjniejsze 
i ciekawsze. Przenośne umywalki nato-
miast są bardzo ważnym i niezbędnym
elementem higieny. Dzięki nim turyści,
którzy nas odwiedzają będą czuli się
komfortowo mogąc w sposób higienicz-
ny skorzystać z zakupionego sprzętu.
Komputer natomiast znacznie pomoże
nam w codziennej pracy biurowej.
Bardzo dziękujemy za wsparcie naszych
działań.

Dolina pełna fantazji

Czerwiec upłynął pod znakiem
dobrych wiadomości! Ogłoszone zostały
wyniki konkursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego „Granty
Sołeckie 2022”. Niezmiernie miło nam
poinformować, że wśród laureatów,
znalazły się projekty 2 miejscowości 
z terenu Gminy Sianów.

Program sołectwa Skibna „Trenuj
aktywnie w Skibnie”, którego głównym
rezultatem będzie wybudowanie siłow-
ni na świeżym powietrzu jako miejsca
sprzyjającego wszelkiej aktywności
fizycznej; kwota dofinansowania: 

15 000,00 zł. Całkowita wartość projek-
tu, to 20 460,60 zł.

Projekt sołectwa Węgorzewo
„Węgorzewska całoroczna wiata przy-
jaźni”, którego kluczowym założeniem
jest budowa wiaty sołeckiej, która
sprzyjać będzie m.in. zwiększeniu
aktywności społecznej mieszkańców
wsi, a także promowaniu własnych
inicjatyw wzmacniających zaufanie 
i więzi społeczne; kwota dofinansowa-
nia: 15 000,00 zł. 

Całkowita wartość projektu, to 
15 000,00 zł.

Dwa projekty 
z grantami!

12 lipca otwarto na Cmentarzu
Komunalnym w Sianowie „Światłodziel-
nię”! Możecie dzielić się światłem 
i pomagać, również dbając o środowisko.
Projekt zrealizowaliśmy dzięki dotacji 
z Programu „Społecznik”, zainicjowanego
przez Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

W „Światłodzielni” można zosta-
wić zbędne znicze wielokrotnego użyt-

ku oraz kompozycje kwiatowe. Ważne,
by nie były zniszczone. Każdy może
bezpłatnie wziąć znicz lub kwiaty 
i ponownie je wykorzystać. Dodatkowo
miejsce zostało wyposażone w narzę-
dzia ogrodnicze. „Światłodzielnia” stanę-
ła przy głównej alei Cmentarza Komu-
nalnego w Sianowie, obok źródła wody.

– To fantastyczna inicjatywa.
Znicze są produkowane w oparciu 

o tworzywa sztuczne. Wyrzucając je,
generujemy ogromną ilość odpadów.
Miesięcznie wywozimy z cmentarza
około sześciu ton odpadów szklanych.
Ograniczenie ich ilości pomoże nam
zadbać o środowisko – mówi Marcin

Posmyk, zastępca burmistrza gminy 
i miasta Sianów.

„Zaczęły się schody? To droga na
szczyt!” – to tytuł projektu, na który
Stowarzyszenie otrzymało właśnie dofi-
nansowanie z Programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Funda-
cję Nauka dla Środowiska. W Sianowie
będziemy malować, motywować 
i będzie mocno sportowo. To tak na
zaostrzenie apetytów! Bądźcie z nami,
bo… jesteśmy Razem Mocni!

Światłodzielnia otwarta



3Lipiec 2022 Rok XXI nr 7 (316)
www.sianow.pl naSze SPraWy

Pojemnik przeznaczony do
zbierania małych elektrood-
padów stanęły w centrum
Sianowa – został zlokalizo-
wany przy sklepach Bied-
ronka oraz POLOmarket. 

Mieszkańcy mogą już korzystać ze
specjalnego pojemnika na odpady tzw.
niebezpieczne. Pojemniki są estetyczne,
a przy tym pozwalają na bezpieczne 
i profesjonalne składowanie elektrood-
padów. Warto pamiętać, że wiele urzą-
dzeń elektronicznych zawiera niebez-
pieczne substancje, dlatego zużyty
sprzęt nie powinien trafiać do zwykłych
koszy na śmieci. Co ważne, dzięki zasto-
sowaniu siedmiu tub zużyte drobne
sprzęty i przedmioty elektroniczne są
od razu segregowane. Informacje o tym,

co możemy do takiego pojemnika wrzu-
cić, znajdziemy bezpośrednio na urzą-
dzeniu. Są więc pojemniki na płyty CD,
spalone żarówki, wyeksploatowane
baterie, tonery, zepsute telefony i łado-
warki, a poza tym wszelką drobną elek-
tronikę w tym niesprawne piloty, kalku-
latory, zegarki elektroniczne itp. Miejski
Punkt Elektroodpadów jest ogólnodo-
stępny i czynny całą dobę. Dogodna
lokalizacja w widocznym punkcie,
informacje zamieszczone bezpośrednio
na tubach – wszystko to ma w założeniu
przyczynić się do budowania wśród
mieszkańców postaw proekologicznych
i zwrócenia uwagi na to, jak niebez-
pieczne dla środowiska, a tym samym
dla nas samych, są elektrośmieci i ich
niewłaściwe składowanie.

Serdecznie zachęcamy do selek-
tywnego wyrzucania niebezpiecznych
dla środowiska odpadów.

Miejski Punkt 
Elektroodpadów

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sia-
nowskiej zaprasza organizacje poza-
rządowe z terenu Powiatu Koszaliń-
skiego do współpracy i skorzystania
ze wsparcia oferowanego w ramach
projektu pn. „Dialog obywatelski 
i partycypacja w Powiecie Koszaliń-
skim”.

Przedsięwzięcie dofinansowane
jest ze środków Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021-2030. Przewiduje ponadgminny
wymiar współpracy samorządów 

i organizacji pozarządowych oraz
upowszechnianie idei partycypacji 
i włączania mieszkańców w procesy
tworzenia polityk publicznych. 

Projekt został objęty Honorowym
Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Działania projektu zaplanowano 
w sposób umożliwiający włączanie 48
NGOs we wszystkie płaszczyzny współ-
pracy NGO z JST: od tworzenia lokal-
nych polityk publicznych (stworzenie
grup roboczych, projektowanie aktów
prawa lokalnego/programów; aktywne
konsultacje dokumentów i ich przyjęcie
przez organy stanowiące w JST) poprzez
działania edukacyjne: szkolenia i warsz-

taty wzmacniające kompetencje NGO’s
oraz członków istniejących w Powiecie
ciał dialogu obywatelskiego (np. Rad
Sportu, Rad Seniorów, Rad Młodzieżo-
wych, Rad Działalności Pożytku
Publicznego), aż po tworzenie warun-
ków do społecznej aktywności tj. utwo-
rzenie Powiatowego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych – jako
Powiatowego ośrodka wsparcia dla
NGO i grup nieformalnych.

Zapraszamy do śledzenia strony
internetowej oraz bieżących informacji
o doradztwie, szkoleniach i organizacji
Powiatowego Dnia NGO.

Zainteresowane organizacje poza-

rządowe z terenu 8 gmin Powiatu
Koszalińskiego (tj. z gmin Będzino,
Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno,
Sianów, świeszyno, Polanów) zaprasza-
my do kontaktu celem uzyskania szer-
szych informacji o projekcie. 

Osobą do kontaktu jest: 
Dawid Marcinkowski, koordyna-

tor projektu, tel. 669 436 654, 
e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Zgłoszenie organizacji do udziału
w projekcie wymaga przesłania wypeł-
nienia i podpisania poniższych doku-
mentów rekrutacyjnych. 

Dokumenty należy dostarczyć
osobiście lub przesłać drogą pocztową
na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 76-004
Sianów lub zeskanować i wysłać na
adres e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Dialog obywatelski i partycypacja w powiecie koszalińskim

Zapraszamy NGO’sy do współpracy!

Rozpoczynamy kolejną
edycję konkursu
„Sianów KOCHA Świat”.
Konkurs cieszył się
ogromną popularnością
w poprzednich latach 
w związku z czym ogła-
szamy kolejną edycję 
– inną, ponieważ torba
jest inna, zasady zaś
sprawdzone pozostają
niezmienne.

Do końca września
2022 r. czekamy na
Państwa zdjęcia z torbą 
– może być to torba 
z edycji 2016 (niebieska),
2017 (żółta), 2018 (turkuso-
wa) 2019 (szara) 2020
(zielona) oraz 2021 (poma-
rańczowa). 

Zdjęcia należy prze-
syłać na adres poczty elek-
tronicznej promocja@
sianow.pl, przesłać pocztą
w wersji papierowej na adres: Gmina
Sianów ul. Armii Polskiej 30, 76-004
Sianów lub przynieść osobiście do poko-
ju nr 13, gdzie można od dzisiaj odbierać
torby. 

Liczymy na Państwa kreatywność
oraz pomysły. Rozstrzygnięcie konkur-

su odbędzie się w ramach jednej kate-
gorii pn. najbardziej kreatywne zdjęcia.

Każde zdjęcie winno być opatrzone
informacją dotyczącą autora, miejsca
wykonania zdjęcia oraz danymi umoż-
liwiającymi kontakt z osoba biorącą
udział w konkursie.

Siódma edycja konkursu 
„Sianów Kocha świat”
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IE Grafika komputerowa

wykonana przez 
artystę koszalińskiego
Macieja Mazurkiewi-
cza przedstawiającą
sianowską bramę
eklektyczną, będącą
wejściem do Parku 
im. Powstańców War-
szawskich. 
Grafika będzie w przy-
szłym roku wykorzy-
stywana do
rozmaitych celów 
promocyjnych. Warto
przypomnieć, że rok
temu sianowska
brama został symbo-
lem Sianowa 
za sprawą zmiany 
logotypu i innych ele-
mentów komunikacji
wizualnej Gminy Sia-
nów.
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Przegląd 
Amatorskich 
Zespołów 
Śpiewaczych 

W niedzielę, 17 lipca, w Parku Miej-
skim im. Powstańców Warszawskich 
w Sianowie odbył się Przegląd Amator-
skich Zespołów Śpiewaczych. Na scenie
sianowskiego parku wystąpiło łącznie 
10 zespołów: Popowianki z Popowa, Sło-
neczko z Niemicy, Rosiczki z Sieciemina,
Bursztyny z Sianowa, Kwiat Paproci 
z Wierciszewa, Wrzosy z Warszkowa, 
Florianki z Kłanina, Ballada z Koszalina,
Bursztyn z Mielna, Bukowianki z Bukowa
Morskiego.

Niedzielne popołudnie upłynęło nam
śpiewająco i przyjemnie. Mimo to, że park
jest bardzo wyjątkowym miejscem pod
względem panującej tam aury pogodowej
zespoły wiedziały w jaki sposób podnieść
temperaturę otoczenia. Bawiły się dosko-
nale tańcząc wspólnie pod sceną.

Dziękujemy, wszystkim zespołom za
udział w przeglądzie. 

Fot. WalDeMaR KoSoWSKi

Gospodynie

do dzieła
2 lipca, w Węgorzewie Koszalińskim, odbył się III Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich „Gospodynie do dzieła”. Impreza została
zorganizowana w ramach otrzymanego grantu z programu
„Społecznik”

Do zmagań turniejowych przystąpiło 11 kół 
z różnych stron powiatu koszalińskiego, które rywali-
zowały w konkurencjach sportowych i wiedzowych.
Równocześnie odbywał się konkurs na najsmaczniej-
sze pierogi – a tych nie brakowało. I miejsce zajęło
KGW Garbno, II miejsce – KGW Jacinki, III miejsce 
– KGW Kłos, IV miejsce – KGW Niedalino. 

W kategorii kulinarnej: I miejsce KGW Jacinki 
– najsmaczniejsze pierogi ruskie; I miejsce KGW Nieda-
lino – najsmaczniejsze pierogi mix.

Na koniec Koła zaprezentowały się w przedsta-
wieniu „Chory Kotek”.

W czasie turnieju na uczestników czekało moc
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cji. Można było zakupić regionalne produkty 
 a, zapisać się na badania kolonoskopii na stoisku

tu Koszalińskiego. Na scenie prezentowały się
y ludowe i biesiadne: Ballada z Koszalina, Rosicz-

  ieciemina, Złoty Łan z Wiekowic, Zespół bez
y ze Starych Bielic i Pan Wacław Nowicki z Boni-

Wszystko to udało się zorganizować przy pomocy
 gażowaniu wielu osób i dla nich ogromne podzię-

nia. W szczególności dziękujemy burmistrzowi
owi Berlickiemu, Tomaszowi Tesmer – wicesta-

 koszalińskiemu, Milenie Zakrzewskiej-Szczepań-
 Aleksandrze Kowalczyk – dyrektorce Centrum
ry w Sianowie, Tomaszowi Sadowskiemu – sołty-

 Węgorzewa Koszalińskiego, Danielowi Kalickiemu
 ysowi Mokrego, Przemysławowi Szocik i Barto-

 Czai za poprowadzenie całej imprezy.
ziękujemy GZK w Sianowie, KRUS – Koszalin,

R – Koszalin.
rzede wszystkim dziękuję mieszkańcom Węgo-
 którzy czynnie włączyli się w przygotowania

 rnieju i oczywiście członkom KGW „Węgorze-
i”.
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Różnorodność
zajęć 

Na terenie Gminy Sianów funkcjo-
nują cztery Placówki Wsparcia Dzien-
nego prowadzone w formie pracy
podwórkowej. Praca podwórkowa reali-
zowana jest przez wychowawcę, który
prowadzi zajęcia animacyjne. Wycho-
wankowie placówek uczą się przestrze-
gania zasad, budują pozytywne relacje
z dorosłym i rówieśnikami. Czas spędzo-
ny w placówce jest dla dzieci czasem
zabawy, oderwania się od obowiązków
szkolnych. Podczas różnorodnych zajęć
wychowankowie rozwijają zaintereso-
wania i pasje, spędzają czas z rówieśni-
kami. W placówkach prowadzone są
m.in. zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu, zajęcia plastyczne, technicz-
ne, manualne czy przyrodnicze. Przed
nami wakacje – czas, w którym oferta
Placówek Wsparcia Dziennego poszerza
się o kolejne różnorodne zajęcia oraz
wyjazdy edukacyjne. Bez wątpienia
będą to intensywne dwa miesiące ale
wspomnienia zostaną z dziećmi na
długo.

Placówki Wsparcia Dziennego
funkcjonują w ramach projektu „Dzie-
ciak” (projekt jest współfinansowany ze
środków UE – Regionalny Program

Operacyjny Województwa Zachodnio-
pomorskiego).

Natalia Litwin 
Fot. Renata GRosiak

Wychowankowie Placówek Wsparcia
Dziennego wzięli udział w dwóch
cyklach nauki pływania. Pierwsze
zajęcia trwały od października do
grudnia 2021 roku, a drugie od marca
do czerwca 2022 roku. 

Dzieci doskonale pamiętają jak na
pierwszych zajęciach większość z nich
bała się wody, była to dla nich bariera 
– w tamtej chwili – nie do pokonania.
Jednak z każdym kolejnym wyjazdem
coraz śmielej brali udział w lekcjach
nauki pływania, pokonywali swoje
słabości. Stopniowo oswajali się z wodą,
a naukę pływania zaczęli powoli, nie
szarżowali z intensywnością co spowo-
dowało, że pod koniec drugiego cyklu
wszystkie dzieci pływały, a większość 
z nich miała takie umiejętności, że
mogli z wody „małej” przejść na głęboki
tor. Jednak cotygodniowe wyjazdy to
nie tylko nauka pływania. Po zajęciach

dzieciaczki mogły skorzystać ze wszyst-
kich atrakcji dostępnych w Aquaparku.
Czas spędzony w wodzie – czy na nauce
czy na zabawie, czas z rówieśnikami,
nowe doświadczenia i przeżycia bez
dwóch zdań zostaną w pamięci dzieci
na bardzo długo, a umiejętności, które

zdobyli podczas zajęć przydadzą się na
dalsze lata. 

Zadanie zostało sfinansowane 
z projektu „Dzieciak”. Projekt współfi-
nansowany ze środków UE w ramach
RPOWZ na lata 2014-2020.

Fot. Renata GRosiak

Trochę wspomnień…
Powoli zbliżamy się do zakończenia

prac remontowych, które mają na celu
dostosowanie terenu przylegającego do
Sianowskiego Klubu Integracji Społecz-
nej i Dziennego Domu Seniora „Magno-
lia” dla potrzeb podopiecznych. 

Dzięki środkom finansowym Unii
Europejskiej, pozyskanym przez zespół
MGOPS zostały wykonane prace elewa-
cyjne, ścieżki piesze dostosowane do

potrzeb osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, parkingi i miejs-
ca do plenerowego odpoczynku. Przed
nami jeszcze instalacja wiaty ogrodowej
i ostatnie prace ogrodnicze. Wszystko
po to, aby teren wokół placówek wspar-
cia dziennego był funkcjonalny i przy-
jazny szczególnie dla osób niesamo-
dzielnych. 

zespół MGOPS

Sianowski KIS w nowej
szacie

18 lipca wychowankowie z Placówek
Wsparcia Dziennego wzięli udział 
w wyjeździe edukacyjnym 
do Rodzinnego Parku Rozrywki
„Owadogigant” w Lubnicy. 

Pogoda dopisała, więc dzieciaki
mogły skorzystać ze wszystkich atrakcji
dostępnych w parku. Pierwszym
punktem zwiedzania było przejście
ścieżką dydaktyczną z przewodnikiem.
Dzieci poznały owady, ciekawostki z ich
życia oraz dowiedziały się dlaczego
dany owad jest pożyteczny. Po nauce
przyszedł czas na zabawę. Mnóstwo
frajdy sprawiły dzieciom atrakcje takie
jak: autodromy, tor tubingowy, tratwy,
zamki dmuchane, trampoliny, gokarty,

łódeczki, klocki, kręgle, poszukiwanie
złota, park linowy czy tyrolka. Po
szaleństwie przyszedł czas na zajęcia.
Zadaniem dzieci było odnalezienie na
terenie parku m.in. skamieliny owada,
szczawiu czy różnorodnych liści.
Następnie dzieci musiały odpowiedzieć
na kilka podchwytliwych pytań. Oczy-
wiście zadanie nie sprawiło trudności
nawet tym najmłodszym. Po przebrnię-
ciu przez wszystkie zadania, wycho-
wankowie wzięli udział w warsztatach
plastycznych, podczas których wykona-
li magnes na lodówkę. Po pysznym obie-
dzie znowu przyszedł czas na zabawę.
To był bardzo udany, pełen radości
wyjazd. 

W świecie owadów

13 lipca, w ŚDS „Szansa” 
w Sianowie, odbyły się 
XIII Warsztaty Kulinarne 
– impreza integracyjna
dedykowana środowisko-
wym domom samopomocy
z powiatu koszalińskiego. 

W tegorocznej edycji, po dwulet-
niej przerwie z powodu pandemii,
udział wzięły trzy domy: z Bobolic,
Kręgu gm. Polanów oraz gospodarze
spotkania ŚDS „Szansa”. Tematem
warsztatów były przystawki na grilla. 

Zespoły przygotowywały następujące
dania:

– „Oaza” Krąg – kolorowa sałatka
z makaronem;

– „Odnowa” Bobolice – szaszłyki 
z kurczakiem i warzywami;

– „Szansa” Sianów – szaszłyki 
z warzyw.

Warsztaty kulinarne są doskonałą
formą nabywania umiejętności kulinar-
nych przez osoby z niepełnosprawno-
ściami, która daje możliwość wymiany
doświadczeń i aktywizacji. 

Znaczącymi efektami zorganizo-
wanej przez ŚDS „Szansa” imprezy
była integracja osób niepełnospraw-
nych pozytywnie wpływająca na
samopoczucie, rozwój zaradności
życiowej i kreatywności oraz odpo-
wiedzialności za powierzone zadanie.
W ogrodzie przygotowano słodki
poczęstunek i grilla, do tańca przy-
grywała muzyka biesiadna, wszyscy
uczestnicy mogli degustować potraw
przygotowanych przez każdy z do-
mów.

Jury po wnikliwej ocenie zgodnie
stwierdziło, że każdy zespół wykonał
zadanie doskonale i postanowiło
przyznać I miejsce wszystkim druży-
nom.

Impreza została zorganizowana
dzięki dofinansowaniu ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

XIII Warsztaty KulInarne

Smaczne zajęcia – impreza integracyjna
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kataRzyna Puzyńska
„ŻadanIca”

Polecamy!
„Żadanica" to czternasty tom sagi

kryminalnej o policjantach z Lipowa.
Opowieści o Lipowie łączą w sobie
elementy klasycznego kryminału 
i powieści obyczajowej z rozbudowa-
nym wątkiem psychologicznym. Porów-
nywane są do książek Agathy Christie 
i powieści szwedzkiej królowej gatunku
Camilli Läckberg. Prawa do publikacji
serii sprzedane zostały do ponad
dwudziestu krajów. Puzyńska jest też
autorką książek non-fiction „Policjanci.
Ulica”, „Policjanci. Bez munduru” i „Poli-
cjanci. W boju”, w których razem ze
swoimi rozmówcami przedstawia służ-
bę funkcjonariuszy Policji od zupełnie
innej strony, niż miało to dotychczas
miejsce w literaturze.

Daniel Podgórski stara się ułożyć
życie od nowa. Otwiera małą firmę
agroturystyczną i oczekuje pierwszych
gości. Ci przyjeżdżają z nieoczekiwaną
propozycją. Chcą, żeby Daniel wziął
udział we wspólnym wywoływaniu
duchów. Księżyc w pełni i szalejąca
wichura tworzą doskonałą atmosferę,
by spróbować. Podgórski podejrzewa,
że ta propozycja ma jakiś dodatkowy,
ukryty cel. Wkrótce wychodzi na jaw,
że się nie mylił. Podczas seansu ginie

człowiek, a wydarzenia zaczynają
wymykać się spod kontroli.

W sąsiedniej wsi wichura zmusza
dwie inne kobiety do nieoczekiwanego
postoju. Szukają pomocy w samotnym
gospodarstwie, jednak wygląda na to,
że w dziwacznym domu stało się coś
strasznego. Czy zdążą uciec, zanim
będzie za późno?

Ile może wydarzyć się przez jedną
noc? Zegar tyka. Czy da się zatrzymać
zło?

Książkę można wypożyczyć 
w sianowskiej bibliotece, zapraszamy.

Letnie warsztaty w CK Sianów 
to czas odkrywania pasji, talentów 
i kreatywności. W tym wszystkim
pomagają oferowane warsztaty 
z Pracownią Działań Twórczych 
z cyklu Twórcze Lato.

Podczas zajęć uczestnicy wykonują
przepiękne przedmioty użytku codzien-
nego jak: lusterka, torby, koszulki czy
doniczki, ale przepięknie i bogato
zdobione. Wszystkie wykonane przed-
mioty dzieci zabierają do domu na

pamiątkę. Sztuka Lata to kolejna propo-
zycja letnich warsztatów odbywających
się w CK Sianów, w ramach której
uczestnicy rozwijali swoje plastyczne
umiejętności. Podczas zajęć powstawały
ramki z odlewów gipsowych, Lampiony
w Słoiku, Morskie Pudełka na Skarby 
i Witraże.

Fot. Waldemar KosoWsKi

Czas odkrywania pasji 

kino za „zeta”
seanse w naszym kinie przez okres wa-

kacyjny cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Praktycznie w każdy dzień mieliśmy
prawie pełną widownie. Jeszcze bardziej
cieszy nas fakt, iż do kina przyjeżdżały ro-
dziny z dziećmi, które były w naszych oko-
licach na wakacjach. Wakacyjne seanse „za
zeta” obejrzało ponad 1200 widzów. 

Ponadto, przez cały lipiec, 2 razy w ty-
godniu na odrębne seanse bajek do kina
przychodziły dzieci z Przedszkola Gmin-
nego z sianowa, jak również wyświetla-
liśmy filmy dla Środowiskowego domu 
samopomocy „szansa” z sianowa. 

dziękujemy, że odwiedzaliście nasze
kino. Widzimy się po wakacjach! 

Fot. Waldemar KosoWsKi

w
 o

b
Ie

k
ty

w
Ie Zabawna nauka

fabryka na Wakacjach to cykl zajęć na letnich warsztatach w ck sianów, które pozwalają w przy-
stępny i przesycony wieloma eksperymentami sposób poznać trudne naukowe zagadnienia z fizyki,
chemii, a nawet historii. podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonują mydło, czerpią papier,
budują pojazdy elektryczne, czy zmieniają się w archeologów. Fot. Waldemar KosoWsKi

Wakacje na półmetku
W Filiach bibliotecznych na terenie gminy sianów przygotowano mnóstwo atrakcji

dla maluchów. W każdej filii organizowane są konkursy, zabawy, warsztaty czytel-
nicze, zajęcia plastyczne. Korzystając z pięknej letniej pogody, organizowane są
piesze wycieczki po najbliższej okolicy i zakątkach o których, nawet się nie wiedziało.
Zapraszamy do bibliotek! tekst i foto. ck 

17 lipca 2022 roku w ramach Sfery Kultury i Przeglądu
Zespołów Śpiewaczych, sianowska biblioteka wraz z filiami
bibliotecznymi przygotowała dla młodych uczestników

imprezy, cykl warsztatów w ramach „Przystanku Biblioteka”.
Tym razem poznaliśmy czar koralików, z których powstawały
piękne bransoletki i naszyjniki, można było też wykazać się
talentem malarskim, rysując kolorowe obrazy. Podczas lekcji
ulotności powstawały gigantyczne bańki mydlane. Akcja
„Przystanek biblioteka” ma za zadanie promować nasze dzia-
łania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sianów, zachę-
cać do odwiedzania biblioteki, gdzie wcale nie jest nudno. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Przystanek
BiBlioteka
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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, 570 235 146

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

Tytuł Mistrza Pomorskiej Ligi
Oldbojów, obroniony przez oldbojów
Stowarzyszenia Victoria Sianów, histo-
ryczny – bo pierwszy – awans piłkarzy
Klubu Sportowego Sieciemin do Klasy
Okręgowej ZZPN oraz powrót piłkarek
nożnych UKS Victoria SP 2 Sianów 
do III ligi piłki nożnej kobiet, to sukcesy,
minionego już sezonu.

Cieszy także wysokie – szóste 

– miejsce seniorów Victorii Sianów 
w grupie 3. Klasy Okręgowej ZZPN oraz
trzecie piłkarzy KS SKIBNO w grupie 
8. Klasy A ZZPN.

Na szczególne podkreślenie – z tej
piątki – zasługuje KS SKIBNO. Piłkarze
tego klubu, jako jedyni, udanie rywalizo-
wali aż na trzech frontach: ligowym, pu-
charowym i turniejowym. 

25 czerwca 2022 r., symboliczną

„kropkę” – nad minionym sezonem – po-
stawili „mistrzowie półmetka”, pod-
opieczni trenera i kierownika Krzysztofa
Gorta – oldboje Victorii Sianów.

Oldboje Stowarzyszenia Victoria
Sianów, zakończyli sezon na 1. miejscu.
W 13-zespołowej I lidze Pomorskiej Ligi
Oldbojów, wygrali 19. spotkań, zremiso-
wali 2. mecze i ponieśli 3. porażki. Zdo-
byli 59. pkt. Strzelili 118. bramek, tracąc

38. Najlepszym strzelcem zespołu
został Rafał Gotowała (40. bramek). Ko-
lejnych dwóch piłkarzy Stowarzyszenia
uzyskało dwucyfrową liczbę trafień. 
To: Łukasz Berkowski (18.) i Krzysztof
Miętek (13.).

19 czerwca 2022 r., historycznym
awansem do Klasy Okręgowej ZZPN, za-
kończyli sezon podopieczni trenera Łu-
kasza Szmajdziaka, jego asystenta – Woj-
ciecha Śniadeckiego i kierownika 
– Józefa Hryckowiana, mistrzowie jesieni,
piłkarze KS Sieciemin.

Piłkarze KS Sieciemin, zakończyli
sezon na 1. miejscu. W 11-zespołowej
grupie 8. Klasy A ZZPN, wygrali 17.
spotkań, zremisowali 1. mecz i ponieśli
2. porażki. Zdobyli 52. pkt. Strzelili 67.
bramek, tracąc 20. Najlepszym
strzelcem zespołu został Adam Nader
(25. bramek).

28 maja 2022 r., najwcześniej ze
wszystkich naszych seniorskich ze-
społów, finisz rozgrywek osiągnęły pił-
karki UKS Victoria SP 2 Sianów. Pod-
opieczne trenera Jędrzeja Bieleckiego 
i kierownika Jacentego Życińskiego, ry-
walizowały w minionym sezonie na po-
ziomie IV ligi.

Seniorki UKS Victoria SP 2 Sianów,
zakończyły sezon na 2. miejscu. W 5-ze-
społowej grupie lubusko-zachodniopo-
morskiej, wygrały 5. spotkań, ponosząc
3. porażki. Zdobyły 15. pkt. Strzeliły 26.
bramek, tracąc 7. Najlepszą strzelczynią
zespołu została Malwina Grzelak (12.
bramek). 

11 czerwca 2022 r., z dodatnim bi-
lansem zwycięstw i bramek, zakończyli

sezon podopieczni trenera Marcina
Lisztwana i kierownika Jerzego Piątka,
seniorzy Victorii Sianów. M. Lisztwan na
początku rundy wiosennej zastąpił tre-
nera Tomasza Nowaka.

Seniorzy Victorii, zakończyli sezon na
6. miejscu. W 16-zespołowej grupie 3.
Klasy Okręgowej ZZPN, wygrali 15.
spotkań, zremisowali 3. mecze, pono-
sząc 12. porażek. Zdobyli 48. pkt. Strze-
lili 65. bramek, tracąc 63. Najlepszym
strzelcem zespołu został Tomasz Majer-
czak (14. bramek).

19 czerwca 2022 r., swój ostatni
mecze w minionym sezonie, zagrali pod-
opieczni trenera Wiktora Piątka i kierow-
nika – Krzysztofa Karwata, piłkarze KS
SKIBNO.

Piłkarze KS SKIBNO, zakończyli
rundę jesienną na 3. miejscu. W 11-ze-
społowej grupie 8. Klasy A ZZPN, wy-
grali 13. spotkań, 2. razy remisując i po-
nosząc 5. porażek. Zdobyli 41. pkt.
Strzelili 74. bramki, tracąc 25. Najlep-
szymi strzelcami zespołu zostali:
Marcin Woźniak (15. bramek), Wojciech
Fąfara (11.) i Mateusz Rymarkiewicz
(10.).

Do 3. miejsca w Klasie A, skibnianie
dorzucili dojście do półfinału Zimowego
Turnieju o Puchar Prezesa ZZPN 
i 5. – historycznej – rundy Pucharu Polski
Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej.

Gratulujemy wszystkim naszym senior-
skim zespołom. 

Ryszard Wątroba

Udany piłkarski sezon

Nowo utworzona Liga Ósemek, Cen-
tralna Liga Juniorek U-15, sianowskie
derby w Lidze Młodzików, to niektóre 
z wyzwań, przed którymi, między inny-
mi, stanęły nasze zespoły młodzieżowo-
dziecięce w sezonie 2021/2022!

Niewiele brakowało, aby podopieczne
Klaudii Majerczak i Romana Chrystofiaka
– młode piłkarki UKS Victoria SP 2
Sianów – wygrały wojewódzki finał 22.
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” w kategorii U-12, rozgry-
wanego w Szczecinku. O awansie do fi-
nału ogólnopolskiego, tego największego
wydarzenia piłkarskiego dla dzieci w Eu-
ropie, zadecydowały przegrane 2:3 rzuty
karne, strzelane po – zremisowanym 1:1
– meczu z UKS Olimpia Szczecin.

Zacznijmy jednak po kolei.
3 czerwca 2022 r., zakończyli rundę je-

sienną juniorzy sianowskiej Victorii. Dla
podopiecznych trenera Wiktora Piątka,
którego od początku rundy wiosennej za-
stąpił Tomasz Nowak, a z kolei jego, od
połowy maja 2022 r. – Marcin Lisztwan,
był to pierwszy sezon w nowo utwo-
rzonej Lidze Ósemek! 

Juniorzy Victorii, zakończyli sezon na
3. miejscu. W 8-zespołowej grupie 1.
Ligi Ósemek Koszalin, wygrali 8.
spotkań, ponosząc 5. porażek. Zdobyli
24. pkt. Strzelili 55. bramek, tracąc 43.
Najlepszym strzelcem zespołu został
Norbert Gutkin (23. bramki!).

Dwurundowo grały też podopieczne
K. Majerczak i R. Chrystofiaka, mło-
dziczki UKS Victoria SP 2 Sianów. Wio-
senne zmagania zakończyły – 12 czerwca
2022 r.

Wiosną, grając w 7-zespołowej
grupie 1. Młodzików Koszalin, wygrały
1. spotkanie, 1. zremisowały (były to
derby z chłopcami Victorii, zremiso-
wane 2:2 (1:1)) i poniosły 4. porażki.
Zdobyły 4. pkt. Strzeliły 11. bramek,
tracąc 46. Najlepszą strzelczynią 
zespołu została Zofia Kudłaczek 
(6. bramek).

Awans podopiecznych trenera Ję-
drzeja Bieleckiego i kierownika Jacen-
tego Życińskiego, do którego przyczynił
się też duet opiekunów drużyny młodzi-
czek: trener – Klaudia Majerczak i kie-
rownik – Romana Chrystofiak, to naj-
większy sukces, w tej kategorii wiekowej,
w blisko 24-letniej historii sianowskiego
klubu.

Historyczną – jednorundową – rywali-
zację w Centralnej Lidze Juniorek U-15,
piłkarki nożne UKS Victoria SP 2 Sianów,
rozpoczęły 12 marca 2022 r. Juniorki
UKS Victoria SP 2, zakończyły rywali-
zację na 8. miejscu. W 8-zespołowej
grupie 1., poniosły 7. porażek. Strzeliły
5. bramek, tracąc 43. Strzelczyniami
bramek dla zespołu były: Wiktoria
Huda (2), Pola Pasik (2) i Natalia Nowo-
rolnik, która strzeliła historyczną – bo

pierwszą – bramkę dla UKS-u w tych
rozgrywkach!

19 kwietnia 2022 r., zadebiutowała
nowo utworzona drużyna młodzików
Victorii. Zgłoszona do rozgrywek 
w grupie 1. RW Młodzik Koszalin, długo
czekała na inauguracyjne spotkanie.
Przełożony z 5 kwietnia 2022 r., mecz 
z młodzikami Astry Ustronie Morskie,
podopieczni trenera Łukasza Szmaj-
dziaka, rozegrali dwa tygodnie później!

Inauguracja rozgrywek wypadła impo-
nująco. Sianowianie pokonali rówieś-

ników z Ustronia Morskiego 9:4 (5:0).
Łupem bramkowym podzielili się: Błażej
Rymarkiewicz – 6, Gracjan Chotkowski,
Dominik Majkowicz i Jakub Pudzik.

20 maja 2022 r., rozegrali swój ostatni
– w tym sezonie – mecz w lidze. 

Grając tylko wiosną, w 7-zespołowej
grupie, młodzicy Victorii, wygrali 1.
spotkanie, 1. zremisowali (były to derby
z dziewczynkami UKS Victoria SP 2, zre-
misowane 2:2 (1:1)) i ponieśli 4. porażki.
Zdobyli 4. pkt. Strzelili 16. bramek,
tracąc 48. Najlepszym strzelcem ze-

społu został Błażej Rymarkiewicz (12.
bramek).

Teraz czas na przygotowania do rundy
jesiennej nowego sezonu. Jego urozmai-
ceniem będą: 28. Memoriał im. Miro-
sława Wiącka – 23 lipca 2022 r., od
godz. 11 oraz 24. Ogólnopolski Turniej
Piłki Nożnej Kobiet im. Anny Bocian – 13
sierpnia 2022 r., od godz. 10.

Równolegle będziemy mogli obejrzeć
zmagania chłopców i dziewczynek!

Zapraszamy.
Ryszard Wątroba

Wyzwania młodych zawodników

Przed derbami Sianowa, rozegranymi 4 maja 2022 r. FOt. ŁuKASz SzmAjdziAK

Zimowy Turniej o Puchar Prezesa ZZPN w Łobzie (Archiwum KS SKiBNO)


