30 września w Sianowie do użytku oddany został Żłobek „Skrzat”. Na zajęcia będzie
do niego uczęszczać 50 maluchów. Część przedszkolna, do której dobudowano Żłobek,
przeszła gruntowny remont.

11 XI
Obchody Święta
Niepodległości w Parku
im. Powstańców
Warszawskich
zorganizowane przez
Gimnazjum Gminne
im. Ireny Sendlerowej

13 XI
Imieniny Miasta Sianów
w Szkole Podstawowej
nr 2

16 XI
UWAGA, WYBORY
SAMORZĄDOWE
– OKRĘGI
JEDNOMANDATOWE

28 XI
50-lecie
Szkoły Podstawowej nr 2

Maluchy przygotowały dla swoich gości przedstawienie i zaprosiły wszystkich do „Krainy barw”. Małe pszczółki, biedronki i żabki śpiewały, tańczyły, recytoFot. Waldemar Kosowski
wały, a oklaskom po kolejnych występach nie było końca.
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Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
zostały uznane za najlepszą
bibliotekę województwa
zachodniopomorskiego.
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W Bibliotece Narodowej w Warszawie burmistrz Maciej Barlicki, dyrektor biblioteki Aleksandra
Kowalczyk oraz kierownik placówki Monika Olszak odebrali dyplomy i gratulacje od Jacka Olbrychta,
dyrektora generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorza Gaudena, dyrektora
Instytutu Książek i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolita”.
Fot. Archiwum
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Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
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dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
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Mieszkaniec gminy Sianów, pracownik Urzędu i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska został wyróżniony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, tytułem „Lidera
Pomorza Zachodniego”.
$*52'$ 35;:;1$9$1$ -(67
;$ $.7:9,;$&-E 632B(&;
12G&, 9,(-6.,(- 25$; 352
3$*29$1,( 1292&;(61:&+ 0(72'
*2632'$529$1,$ , $.7:91( 8&;(67
1,&792 9 81,-1:&+ 352*5$0$&+ 52;
92-8 96,
20$6; (60(5 72 0,(6;.$1,(&
8&+(- 26;$/,F6.,(- 6,/1,( ;$$1*$
I29$1: , .5($7:91,( ';,$B$-D&: 1$
5;(&; 632B(&;12G&, /2.$/1(- 6;&;(
*</1,( 9 ;$.5(6,( $.7:9,;$&-, /8'
12G&, 9,(-6.,(- , 26<% 67$56;:&+ 1,
&-$725 , ;$B2I:&,(/ .,/.8 25*$1,;$&-,
32;$5;D'29:&+ 9 7:0 729$5;:
6;(1,$
$ ;(&; 2;92-8 "6,
8&+$ 26;$/,F6.$ 9 .7<5:0 2'
'1,$ ;$B2I(1,$ 3(B1, )81.&-E 35(
;(6$ " 5$0$&+ 6729$5;:6;(1,$ 2
0$6; (60(5 3529$';, ';,$B$/12GC
9 ;$.5(6,( 0 ,1 ,1,&-29$1,$ , .5(
29$1,$ ';,$B$F 632B(&;1:&+ ('8
.$&:-1:&+ , *2632'$5&;:&+ 1$ 5;(&;
52;92-8 2G9,$7: .8/785: 1$8.,
, 5(.5($&-, 323,(5$1,$ , 96320$
*$1,$ ,1,&-$7:9 0B2';,(I29:&+
';,$B$1,$ 1$ 5;(&; $.7:9,;$&-, /8';,
67$56;:&+ ,17(*5$&-, 0,E';:32.2/(
1,29(- 3235$9: 67$1'$5'8 I:&,$
632B(&;12G&, 9,(-6.,(- $ 7$.I( ,1
63,529$1,$ '2 ';,$B$F 1$ 5;(&; 52;
92-8 35;('6,E%,25679 $/7(51$7:9
1:&+ H5<'(B '2&+2'8 *2632'$5679
25$; 7925;(1,( 129:&+ 0,(-6& 35$&:
(67 320:6B2'$9&D , ;$B2I:
&,(/(0 (17580 5*$1,;$&-, 2;$
5;D'29:&+ .7<5(*2 &(/(0 -(67

9;02&1,(1,( 327(1&-$B8 25*$1,;$&-,
32;$5;D'29:&+ ; 7(5(18 *0,1:
,$1<9 # -(*2 ,1,&-$7:9: 3292B$12
7$.I( ,$1296.D .$'(0,E (1,25$
2;:6.$1( 35;(; /$85($7$ 9 35;(
&,D*8
267$71,&+ /$7 G52'.,
9 .92&,(
7:6 ;B 32;9$/$-D 1$
$.7:9,;$&-E 632B(&;1D 26<% 67$5
6;:&+ 3235;(; 963</1( ;$-E&,$ 632
7.$1,$ , 9:&,(&;., ,17(*5$&:-1(
'
/$7 35208-( 7$.I( 32
96;(&+1D 1$8.E 3B:9$1,$ 9 5$0$&+
$87256.,(*2 352*5$08 48$ ('8
.$&-$ #'2%:9$-D& 1$ 7( &(/ )81'86;(
9 .92&,(
7:6 ;B 802I/,9,B 352
9$';(1,( ;$-EC ; 1$8., 3B:9$1,$ '/$
';,(&, ; ./$6 '58*,&+ 96;:67.,&+
6;.<B 32'67$929:&+ ; 7(5(18 *0,1:
,$1<9 ' '9<&+ /$7 9'5$I$ 7$.I(
352-(.7 @ $3,7$B 1$ 5;:6;B2GC? ;$
.B$'$-D&: 9:5<91$1,( 6;$16 ('8.$
&:-1:&+ ';,(&, ; ./$6 ! ! 6;.<B
32'67$929:&+ ; 7(5(18 *0,1:
,$1<9 3235;(; 25*$1,;$&-E '2'$7
.29:&+ ;$-EC ; 0$7(0$7:., -E;:.$
32/6.,(*2 -E;:.$ $1*,(/6.,(*2 35;:
52': , ,1)250$7:., .7<5( 3529$
';21( 6D $.7:91:0, )250$0, ('8
.$&-, " 5$0$&+ 352-(.78 6;$&29$
1(*2 1$ %/,6.2
7:6 ;B ';,(&,
8&;(671,&;D 9 9:&,(&;.$&+ 35;:
52'1,&;:&+ 9:-$;'$&+ '2 (17580
$8., 23(51,. 21$'72 9 2.5(6,(
9$.$&:-1:0 ;25*$1,;29$B #,(/21(
;.2B: '/$ BD&;1(- *583:
26<%
9 ,$B:0 81$-&8 25$; AD&;.$&+
9 ,(6;&;$'$&+

Chciałbym
aby nasz region
zmieniał się
na nowoczesny
i atrakcyjny. Swoje
doświadczenie
chciałbym
wykorzystać
w najbliższej
kadencji Rady
Powiatu
Koszalińskiego.

Fot. Waldemar Kosowski

W skrócie
Uwaga
Wyniki konsultacji
W dniach 7-21 października odbyły
się konsultacje społeczne z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego dotyczące projektu
Programu współpracy Gminy i Miasta

Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2015.
Projekt programu został przedstawiony
na stronie internetowej Gminy Sianów
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

+E71:&+ '2

i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie. Zorganizowano
także spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu Programu

współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
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W gminie Sianów od dwóch lat realizowany jest projekt
wspierający osoby w wieku emerytalnym.
I jest to strzał w dziesiątkę! Akademia Seniora jest
coraz popularniejsza.
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W ramach Akademii Seniora odbywają się m.in. zajęcia teatralne.
Fot. Waldemar Kosowski
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25 października w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyło się
gminne spotkanie integracyjne pn. „Dzień Seniora Pomocna dłoń plus łączy pokolenia”.
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Liście i kasztany są wspaniałym
materiałem w pracowni plaFot. Archiwum
stycznej.

Fot. Waldemar Kosowski
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To ciekawe
Sianów ze smakiem!
Do grudnia potrwają cotygodniowe
warsztaty kulinarne poświęcone tradycyjnej kuchni z ziemi sianowskiej organizowane w ramach projektu pn. „Sianów
ze smakiem” realizowanego przez Sianowską Akademię Seniora.
Dwugodzinne spotkania odbywają się
w sali kuchennej w świetlicy wiejskiej
w Skibnie w podziale na trzy dziesięcioosobowe grupy. Uczestnicy warsztatów
gotują potrawy sami, wzajemnie dzieląc
się swoją wiedzą kulinarną, doświadczeniem i radami. Spotkania przebiegają
w miłej atmosferze, a każdy uczestnik
ma możliwość udziału w przygotowywanych potrawach.
Dodatkowo Akademia rozpoczęła nabór
przepisów kulinarnych od wszystkich
chętnych mieszkańców gminy i miasta
Sianów. Najciekawsze przepisy, które zarazem będą nawiązywać do kulinarnych
tradycji ziemi sianowskiej lub wykorzy-

stywać lokalne produkty, mają szansę na
zamieszczenie w książeczce kulinarnej
„Sianów ze smakiem”. Przepisy wraz
z formularzem zgłoszeniowym można
przesyłać do 21 października na adres
email: rozwojĂsianow.pl lub dostarczyć
osobiście do Urzędu Miasta i Gminu
– pok. nr 13 lub do siedziby stowarzyszenia – ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie.
Ponadto członkowie Akademii Seniora założyli specjalne konto „Sianów ze smakiem”
na portalu społecznościowym Facebook,
na którym każdy mieszkaniec gminy,
będzie mógł umieszczać swoje przepisy
kulinarne także po zakończeniu projektu, do
czego serdecznie zapraszamy!
Dofinansowano ze środków Programu
„Działaj lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska.
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W kinie Zorza
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Halina i Andrzej Stefańscy są mieszkańcami Sianowa od roku 1970, wychowali
razem troje dzieci, są też szczęśliwymi dziadkami piątki wnucząt.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

Fot. Waldemar Kosowski
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Do Sianowa przyjechała autorka książek dla dzieci i kultowych piosenek, które śpiewa kolejne już pokolenie.
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MONIKA OLSZAK

Dzieci były zachwycone wizytą zwariowanej Ciotki Klotki.

Fot. Monika Olszak
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18 października sianowscy strażacy obchodzili 125-lecie istnienia Straży Pożarnej w naszym mieście. Jednostka została odznaczona srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Po mszy świętej strażacy przemaszerowali na uroczysty apel.
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W związku z jubileuszem strażaków gościliśmy w Sianowie delegację z zaprzyjaźnionej gminy Wöhrden. Odwiedził nas burmistrz Peter Schoof razem z małżonką
oraz strażakami.

Druhowie odebrali wyróżnienia i listy gratulacyjne.

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości.
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PREZES OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ
KAZIMIERZ GRZYWACZ
Fot. Waldemar Kosowski
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W październiku odbył się konkurs fotograficzny „Sianów w obiektywie młodego człowieka”.
12 zwycięskich fotografii zostanie zamieszczonych w kalendarzu.
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1 MIEJSCE kat. Fotografi reportażowa – Wielkie nieba – autorka Renata Słota.
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Fot. Waldemar Kosowski

W skrócie
Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
Zakończyły się szkolenia przewidziane dla przedstawicieli trzeciego
sektora w ramach projektu Sianowski
Ośrodek Wsparcia dla organizacji pozarządowych, finansowanego ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt, którego realizatorem
jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska w partnerstwie z
Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie zakładał organizację pięciu modułów szkoleniowych obejmujących tematykę: „budowy wizerunku organizacji pozarządowych”, „przygotowania oferty sponsorskiej i współpraca ze sponsorem”,
„zarządzania projektami”, „pozyskiwania
funduszy” oraz kurs języka angielskiego.
Z udziału w szkoleniach skorzystało 30

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Sianów.
W ramach projektu „Sianowski Ośrodek
Wsparcia dla organizacji pozarządowych”
dziesięć podmiotów trzeciego sektora ma
zapewnione usługi prawne, marketingowe, doradcze i księgowe. Ośrodek
swoją siedzibę ma w świetlicy wiejskiej w
Skibnie. Wartość zadania szacowana jest
na kwotę 82 tys. zł, z czego blisko 70 tys.
zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI
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^ŝĂŶſǁ, Ƶů͘ŽůĞƐųĂǁĂŚƌŽďƌĞŐŽϰ, Gimnazjum Gminne
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſď ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂkorespondencyjnego

2

^ŝĂŶſǁ, Ƶů͘^ųŽǁĂĐŬŝĞŐŽϯ, Przedszkole Gminne
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇ ĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂkorespondencyjnego
^ŝĂŶſǁ, ul. Dworcowa 26a, ^ǌŬŽųĂWŽĚstawowa Nr 2
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
Lokal ǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐǇũŶĞŐŽ

DŝĂƐƚŽ^ŝĂŶſǁ
ulice͗ƌŵŝŝWŽůƐŬŝĞũ͕ŽůĞƐųĂǁĂŚƌŽďƌĞŐŽ͕
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂ͕<ŽƑĐŝĞůŶĂ͕>ƵƚǇŬſǁ͕DŽƌƐŬĂ͕
KŐƌŽĚŽǁĂ͕WĂƌŬŽǁĂ͕WŝĂƐƚſǁ͕WůĂĐƉŽĚ
Lipami, Polna, ^ŝĞŶŶĂ͕^ƉſųĚǌŝĞůĐǌĂ͕
^ƚƌǌĞůĞĐŬĂ͕dǇůŶĂ͕tħŐŽƌǌĞǁƐŬĂ͘
DŝĂƐƚŽ^ŝĂŶſǁ
ulice: DŝĐŬŝĞǁŝĐǌĂ͕DŝŬŽųĂũĂ<ŽƉĞƌŶŝŬĂ͕
^ųŽǁĂĐŬŝĞŐŽ͘
DŝĂƐƚŽ^ŝĂŶſǁ
ulice͗ƌǌŽǌŽǁĂ͕ƵŬŽǁĂ͕ħďŽǁĂ͕
ǁŽƌĐŽǁĂ͕:ĂƌǌħďŝŶŽǁĂ͕<ůŽŶŽǁĂ͕
<ǁŝĂƚŽǁĂ͕>ŝƉŽǁĂ͕BƵďƵƐǌĂŶ͕BƵǏǇĐŬĂ͕DŝųĂ͕
WŽĚŐſƌŶĂ͕WƌǌǇũĂĐŝſų͕ZǌĞŵŝĞƑůŶŝĐǌĂ͕
^ųŽŶĞĐǌŶĂ͕^ƉŽŬŽũŶĂ͕dŽƉŽůŽǁĂ͕ŐŽĚǇ͘
DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͗ Maszkowo, Mokre, <ŽƑĐŝĞƌǌĂ͕
Szczeglino, SzczegliŶŽEŽǁĞ͕tħŐŽƌǌĞǁŽ
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬŝĞ͕ tŽŶŝĞƑđ͘
DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ: Bielkowo, /ǁŝħĐŝŶŽ͕
Rzepkowo.
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Porządkowanie nekropolii w Maszkowie.
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Szczeglino, ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego

5

/ǁŝħĐŝŶŽ, _ǁŝĞƚůŝĐĂǁŝĞũƐŬĂ
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego
^ƵĐŚĂ<ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂ, ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚĂǁŽǁĂ
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
Lokal ǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego
ČďƌŽǁĂ, ĞƐƉſų^ǌŬſų
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego
Ratajki, _ǁŝĞƚůŝĐĂǁiejska
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego
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Skibno, _ǁŝĞƚůŝĐĂǁiejska
Lokal przystosŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
Lokal ǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂ korespondencyjnego
Wierciszewo, _ǁŝĞƚůŝĐĂǁŝĞũƐŬĂ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂkorespondencyjnego
^ŝĂŶſǁ, ul. Plac pod Lipami 2, Kino Zorza
>ŽŬĂůƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁĂŶǇĚůĂŽƐſďŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
>ŽŬĂůǁųĂƑĐŝǁǇĚŽŐųŽƐŽǁĂŶŝĂŬŽƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐǇũŶĞŐŽ

DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͗ Kleszcze, Osieki, Sucha
<ŽƐǌĂůŝŷƐŬĂ.
DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͗ ČďƌŽǁĂ͕'ƌĂďſǁŬŽ͕
Krzykacz, Przytok, Sieciemin, Siecieminek.
DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͗ Borowiec, Ratajki, Sierakowo
^ųĂǁŝĞŷƐŬŝĞ͕^ŝĞƌĂŬſǁŬŽ͕^ŽǁŝĞŷƐŬŝDųǇŶ͕
Sowno, Suszka.
DŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝ͗ Skibno, Skibienko

DŝĞũƐĐŽǁŽƑci: 'ƌĂĐǌ͕<ĂƌŶŝĞƐǌĞǁŝĐĞ͕<ŽųǌŝŶ͕
WųŽŶŬĂ͕dƌĂǁŝĐĂ͕ Wierciszewo
MiejƐĐŽǁŽƑĐŝ͗'ŽƌǌĞďČĚǌ͕<ħĚǌŝĞƌǌǇŶ͕<ųŽƐ͕
Skwierzynka.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 7.00 do godziny 21.00.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW
MACIEJ BERLICKI
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● Dobiega końca VI kadencja Rady Miejskiej w Sianowie. Przyszedł czas na
podsumowanie.
To były naprawdę udane 4 lata. Radni pracowali w sześciu komisjach Rady
Miejskiej. Były to zarówno posiedzenia samodzielne komisji, jak i posiedzenia wspólne, na których omawiano i opiniowano projekty uchwał oraz poruszano istotne sprawy związane z funkcjonowaniem sianowskiego samorządu. Poza tym aktywnie uczestniczyli w życiu gminy i podejmowaniu decyzji
inwestycyjno-budżetowych.
W listopadzie odbędzie się ostatnia – 54. sesja Rady Miejskiej w Sianowie.
Radni dotychczas (do 52 sesji) podjęli łącznie 380 uchwał stanowiących lokalne prawo. Z pośród wielu projektów, które zostały za sprawą rady uchwalone, na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż każdego roku budżet gminy
uchwalany był w roku poprzedzającym rok budżetowy.

● Już wkrótce koniec VI kadencji 2010-2014. podsumowując moją pracę
w Radzie, a także w Zarządzie Osiedla Nr 2 w Sianowie, chcę powiedzieć,
że był to okres bardzo wytężonej pracy, ale dzięki pomocy wielu ludzi
mogliśmy zorganizować szereg imprez dla mieszkańców naszego miasta
i gminy. Cykliczne imprezy osiedlowe minionej kadencji to przede wszystkim
wyścigi rowerowe dla dzieci, Noc Świętojańska, mikołajki, Dzień Dziecka,
biegi, wyścigi kolarskie dla dorosłych Masters po latach, nordic walking,
spotkania z emerytami i rencistami, zabawa dla mieszkańców osiedla i wycieczki w ciekawe miejsca Polski.
W mijającej kadencji dzięki przychylności burmistrza i Rady Miejskiej udało
się zrealizować kilka wniosków, które poprawiły estetykę Osiedla Nr 2. Do najważniejszych z nich należy droga na ogródki działkowe, droga do ulicy Łu-

● W Skwierzynce mieszkam od urodzenia, jestem mężatką, mam dwoje
dzieci oraz troje wnucząt. Wspólnie z rodziną prowadzę gospodarstwo rolne.
Jako radna działam na rzecz czterech miejscowości: Kłos, Gorzebądz,
Kędzierzyn i Skwierzynka.
Pełniąc funkcję radnej i sołtysa jestem blisko mieszkańców znam ich problemy
i oczekiwania, które staram się rozwiązywać. W okresie tej kadencji, dzięki
przychylności Rady i dzięki moim staraniom, nastąpiło wiele pozytywnych
zmian. Wyremontowano drogi, uzupełniono oświetlenie, wybudowano
chodnik w Skwierzynce, Gorzebądzu i Kłosie, wybudowano wodociąg
w Kłosie, położono tam nową nawierzchnię asfaltowa, w każdej miejscowości
powstały oczekiwane szczególnie przez dzieci place zabaw. W tej kadencji
rozpoczęto budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w czterech miejscowościach, powstał projekt techniczny na budowę świetlicy w Kędzierzynie

● W minionej kadencji udało się wiele inwestycji, Sianów jak nigdy wcześniej wypiękniał i rozbudował się. Na osiedlu, na którym mieszkam, został
zmodernizowany plac zabaw, sfinansowany w połowie przez gminę Sianów
i Spółdzielnię Mieszkaniową Bratek, powstał też nowy obiekt – Łemblej,
który stał się miejscem spotkań wszystkich mieszkańców. Jest tam boisko
wielofunkcyjne oraz do gry w piłkę nożną. Został też zagospodarowany plac
zabaw dla najmłodszych. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Udało się nam wiele, ale... mnie najbardziej cieszy to, że przez ostatnią kadencję tak wiele zrobiliśmy dla najważniejszych dla nas wszystkich – dla

● W kadencji 2010-2014 w okręgu wyborczym nr 8 tj. miejscowości Maszkowo, Mokre, Kościerza, Wonieść, Węgorzewo Koszalińskie, Szczeglino,
Szczeglino Nowe udało się zrealizować wiele oczekiwań mieszkańców.
W miejscowości Węgorzewo: nowy plac zabaw, przebudowa świetlicy i doposażenie (wymiana okien, drzwi, sala komputerowa, nowe toalety), nowe pomieszczenia dla biblioteki, remont pomieszczeń socjalnych dla mieszkańców, budowa drogi z płyt yomb, zagospodarowanie centrum Węgorzewanowa nawierzchnia, miejsca parkingowe, odnowiony i pomalowany przystanek PKS, naprawa dróg (kruszywo, równiarka i wał).
W miejscowości Mokre: nowy plac zabaw, drogę z płyt yomb, nowy teren pod
budowę boiska sportowego, dofinansowanie dla klubu sportowego, nową koncepcję budowy chodnika – realizacja Dyrekcja Dróg Wojewódzkich.
W miejscowości Maszkowo: wybudowano najnowocześniejszy wodociąg
w gminie, kolejny etap budowy chodnika, nowy plac zabaw, budowa drogi
z płyt yomb, wspólne organizowanie corocznego festynu dla mieszkańców
okolicznych miejscowości.
W miejscowości Szczeglino: organizacja Dożynek Gminnych w 2012 r. (z

Za największy sukces uważam również to, że przez całą kadencję radni
pełnili dyżury, podczas których mieli możliwość spotykania się z mieszkańcami gminy i miasta celem udzielania pomocy w rozwiązywaniu nurtujących
ich spraw.
Jako przewodnicząca Rady Miejskiej promowałam Sianów przy każdej okazji.
Godnie reprezentowałam gminę i miasto Sianów podczas uroczystości i imprez okolicznościowych w gminie i poza nią oraz świąt państwowych.
Na co dzień kieruję się zasadą, iż w życiu trzeba mierzyć wysoko i realizować
kolejne, wyznaczone przez siebie cele, mając zawsze na względzie dobro
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Teraz kierunek powiat. Swoje doświadczenie w pracy radnej w RM w Sianowie pragnę wykorzysta w Radzie Powiatu
w Koszalinie.
Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę, życzę dalszych sukcesów w pracy na rzecz lokalnego środowiska dla dobra mieszkańców gminy
i miasta Sianów.

życkiej, chodnik przy cmentarzu, parking na osiedlu i przy Przychodni, umocnienie brzegów rzeki, poprawa estetyki Parku Miejskiego i rozbudowa Przedszkola Gminnego. Niektóre z tych zadań to kontynuacja wniosków i planów
poprzedniej kadencji, które teraz udało się zrealizować.
Dzięki zaangażowaniu Sympatyków Kolarstwa czynnie braliśmy udział w takich imprezach, jak festyny parafialne, pomoc dla Hospicjum i Jarmark Bożonarodzeniowy.
Pracując w Centrum Kultury dużo czasu poświęcam wraz z współpracownikami na pomoc w organizowaniu imprez gminnych, tych sołectwach, powiatowych oraz wszelkich uroczystości organizowanych z różnych okazji na terenie gminy.
Przy okazji podsumowania mojej działalności składam serdeczne podziękowania Sympatykom Kolarstwa oraz mieszkańcom, na których pomoc zawsze
mogłem liczyć.

i Kłosie, wyremontowano świetlicę wiejską w Skwierzynce – powstała kawiarenka internetowa, przystąpiono do budowy ścieżki rowerowej.
Imprezy organizowane przeze mnie dla mieszkańców to mikołajki dla dzieci,
spotkanie dla emerytów i rencistów. W tym roku przy pomocy Centrum Kultury w Sianowie zorganizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami Dożynki Gminne
oraz wzięliśmy udział w Dożynkach Powiatowych.
Ostatnie cztery lata mojej działalności spowodowały, że do następnej kadencji
zostały przygotowane kolejne zadania, jak budowa świetlicy wiejskiej
w Kędzierzynie i Kłosie, remonty dróg, poprawa bezpieczeństwa na drogach,
doświetlenie dróg i miejscowości, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
Podsumowując moją kadencję Radnej Rady Miejskiej chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej działalności i podpowiadają mi, jakie mają oczekiwania.

dzieci. Moja działalność opiera się głównie na angażowaniu dzieci i młodzieży,
na włączaniu ich w to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu, w naszym
najbliższym otoczeniu. To przez aktywowanie mieszkańców tak dobrze
działa Świetlica Żywioły, w której cyklicznie odbywają się zajęcia, warsztaty,
spotkania i imprezy. Tematów i dziedzin, jakimi się tam wspólnie zajmujemy,
nie sposób opisać w krótkim tekście – było ich tak wiele. Staramy się również
edukować naszych podopiecznych, uczyć ich bezpieczeństwa, współpracy,
szacunku i empatii.
Za te cztery lata, myślę że udanej kadencji, dziękuję naszym najmłodszym
oraz mieszkańcom Osiedla nr 3.

których mieszkańcy są bardzo zadowoleni), dofinansowane przez Urząd Gminy
i Miasta Sianów utrzymanie świetlicy i ogniska przedszkolnego, organizacja cyklicznego festynu wiejskiego, współpraca z zaprzyjaźnioną Gminą Biały Dunajec z której delegacja odwiedza nas regularnie i mamy okazję obejrzeć występ zespołu góralskiego, coroczne spotkania sylwestrowe, nowe miejsca
parkingowe przy plebanii, wyjazdy dzieci i młodzieży do kina, na basen. Gmina
dofinansowała również remont Szkoły Podstawowej w Szczeglinie (wymiany
pieca c.o., budowy wiaty na drewno, remontu sali gimnastycznej oraz korytarz).
W miejscowości Szczeglino Nowe: budowa drogi ok. 200 m.b., równanie dróg
równiarką oraz wałowanie. Dbanie zimą o odśnieżanie we wszystkich miejscowościach.
Udało się pozyskać dofinansowanie na lokalne oczyszczalnie ścieków, utylizacje eternitu, montażu kolektorów słonecznych. Pomoc mieszkańcom
w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
Chcę podziękować wszystkim tym osobom, które przez te cztery lata ze mną
współpracowały. Dziękuję mieszkańcom, koleżankom i kolegom Radnym,
panu burmistrzowi i jego zastępcy, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom
wszystkich podległych jednostek, którzy przyczynili się do rozwoju naszej
małej ojczyzny, jaką jest gmina i miasto Sianów.
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● Radny VI kadencji Rady Miejskiej Sianowie, okręg wyborczy miejscowości:
Kleszcze, Osieki, Sucha Koszalińska.
Wybór mojej osoby to przede wszystkim zaszczyt reprezentowania swoich
wyborców, a zarazem przyjemność pracy w gronie piętnastu radnych, dobrze
rozumiejących potrzeby naszej społeczności. Współpraca z włodarzami
gminy i miasta pozwoliła na zdecydowana rozbudowę infrastruktury technicznej gminy wyrażająca się lokalnymi zadaniami inwestycyjnymi z których
wymienię niektóre w moim okręgu :
Osieki – wykonana ulica Jaśminowa, chodnik przy drodze powiatowej, parking przy kościele, elewacja Domu Kultury.

● Radny Rady Miejskiej VI kadencji, przewodniczący Komisji Budżetowej,
członek Gminnej Oranizacji Turystycznej w Sianowie, członek Zarządu
Osiedla nr 1 w Sianowie, prezes Fundacji „Jesteśmy Razem”, Wolontariusz
2012 roku.
Podsumowując cztery lata mojej obecności w Radzie Miejskiej VI kadencji,
to był dla mnie przede wszystkim wielki zaszczyt, że mogłem pracować i poznawać wspaniałych ludzi. Fantastyczna współpraca, od pierwszego dnia,
z włodarzami gminy i miasta pozwoliła na realizowanie mojego programu
wyborczego i zrealizowanie kilkunastu różnych wydarzeń kulturalno-spotowych.
Efektem dobrej współpracy było zorganizowanie przeze mnie kilku turniejów
piłki nożnej, w tym turniejów charytatywnych oraz biegu ulicznego im. Ryszarda Targaszewskiego. Moją flagową imprezą jest miting profilaktyczny
„Masz Wybór – stop przemocy, narkotykom, alkoholowi”. W tym roku miała

● W mijającej kadencji 2010 – 14 roku udało się:
Od podstaw wybudować nawierzchnię drogi powiatowej od Sianowa do
Sowna.
Wybudować place zabaw dla dzieci w miejscowości Sierakowo i Ratajki.
Wybudować parkingi przykościelne w miejscowości Sierakowo, Sowno i Ratajki.
Wybudowana została nowa świetlica wiejska w Sownie wraz z parkingiem.
Został wykonany kapitalny remont świetlicy w Ratajkach.
Został wybudowany dojazd do straży pożarnej w Sierakowie Sławieńskim
(droga z płyt yomb).

● VI kadencja Rady Miejskiej w Sianowie zamyka się wieloma skutecznymi
i ciekawymi działaniami, związanymi z sferą społeczną. Można tu wyliczać
osiągnięcia bez końca, ale to wszystko mieszkańcom naszej gminy jest
znane z autopsji lub mediów.
Nie umniejszając wagi sprawom społecznym, chciałbym zwrócić uwagę na
zadania inwestycyjne. Szczególnie na działania związane z remontami nawierzchni dróg wiejskich i miejskich o mniejszym natężeniu ruchu. Na terenie
naszej Gminy dróg tego rodzaju jest sporo, częściowo są one naprawiane po-

● Minęły 4 lata od wyborów samorządowych, kiedy to głosami 261 wyborców
zasiadłam w Radzie Miejskiej. Korzystając z tej okazji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pragnę podzielić się z Państwem dotychczasowym dorobkiem.
Skutecznie wspierałam inicjatywę utworzenia ogólnodostępnego punktu
informacyjno-diagnostycznego dla diabetyków. Celem tego przedsięwzięcia
była głównie promocja zdrowia i doradztwo dla osób z grupy ryzyka powikłań spowodowanych cukrzycą.
Popierałam ważne inwestycje miasta w tym: budowę hali sportowej przy SP
2, rozbudowę Przedszkola o oddział żłobkowy, rewitalizację budynków „starego miasta”, powstawanie nowych ścieżek rowerowych, doświetlenie ulic,
budowę dróg oraz szereg innych inicjatyw lokalnych.
Dążyłam do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu jednostki odpowiedzialnej za działalność kulturalną w mieście, a moje zaangażowanie w tej
sprawie sięga poprzedniej kadencji.
Reprezentowałam mieszkańców, którzy zwracali się do mnie w sprawach ważnych, takich jak: zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i cięcia pielęgnacyjne drzew przy ul. Piastów, budowa drogi dojazdowej do posesji rozproszonych przy ul. Węgorzewskiej, oświetlenie ulicy Ogrodowej.
Wystąpiłam z wnioskiem o budowę bezpiecznej wiaty przystankowej dla

Kleszcze – plac zabaw,
projekt techniczny świetlicy wiejskiej.
Sucha Koszalińska – parking przy kościele, Szkoła Podstawowa – wymiana
stolarki okiennej.
Są to tylko niektóre zadania wykonane w tej kadencji. Praca w Radzie Miejskiej pozwala na dogłębne poznanie problemów gminy i jej mieszkańców,
dając możliwość niesienia pomocy, co czynię od pierwszej do obecnej
– VI kadencji Rady.

miejsce jego czwarta
edycja. Impreza na
stałe została już wpisana w kulturalny kalendarz gminy i miasta Sianów.
Najbardziej dumny jestem z charytatywnego Balu Andrzejkowego, którego
druga edycja będzie miała miejsce w tym roku. Tegoroczny bal odbędzie się
pod skrzydłami fundacji, którą założyłem wspólnie z rodziną i przyjaciółmi,
dzięki czemu będę mógł pomóc szerszemu gronu osób w naszej gminie.
Brałem też czynny udział w organizacji imprez gminnych, m.in. Dni Ziemi Sianowskiej, finał WOŚP, Folk Film Festiwal, Wigilia dla samotnych.
Praca w Radzie Miejskiej pozwoliła mi dogłębniej poznać problemy gminy
i jej mieszkańców, a zangażowanie i przychylność wielu osób – rozwiązać
większość z nich. Pozwoliła mi się rozwinąć i spełniać poprzez niesienie pomocy innym, pomogła w rozpoczęciu wielu przedsięwzięć, które mam zamiar
kontynuować.

Zostało zainstalowane
oświetlenie miejscowości Borowiec.
W przyszłej kadencji będę starał się nadal pracować nad rozwojem okręgu
Sowno, Ratajki, Sierakowo Słowieńskie i Borowiec.
Mijającą kadencje uważam za udaną. Jako radny pozyskałem liczne fundusze
na rozwój mojego okręgu.
Bardzo dziękuje za pomoc kolegom i koleżankom radnym, sołtysom z mojego okręgu oraz mieszkańcom – wszystkim razem i każdemu z osobna.
Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Sianów.

przez zasypanie nierówności tzw. tłuczniem. Trwałość napraw nawierzchni dróg tą metodą jest
znikoma. W mijającej kadencji dzięki dobrej współpracy radnych i burmistrza
sukcesywnie zwiększono naprawy nawierzchni dróg wiejskich i miejskich metodą układania płyt drogowych typu YOMB. Ta metoda napraw nawierzchni
dróg pozwala szczególnie mieszkańcom terenów wiejskich mieć dużą nadzieję na w miarę wygodniejszy i bezpieczny dojazd do swych posesji w niedalekiej przyszłości.

dzieci i młodzieży przy
ul. Piastów (dotychczas
oczekujący na autobus stali w okolicznych klatkach schodowych).
Współorganizowałam zbiórkę środków finansowych z przeznaczeniem na
pomoc rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji z powodu tragicznych
wydarzeń (wypadek i długotrwała choroba).
Opowiadałam się za oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi
z maksymalnym wykorzystaniem dotacji zewnętrznych. Sprzeciwiłam się
rażąco wysokiej podwyżce podatków od nieruchomości, które wzrosły w
ciągu ostatnich 3 lat do 25%, a grunty pozostałe do 81%.
Przez cały czas trwania kadencji Rady Miejskiej brałam czynny udział w pracy
na rzecz społeczności lokalnej. Byłam członkiem komisji opiniującej wnioski
dotyczące wymiany okien w budynkach komunalnych. Podejmowałam każdą,
często trudną i niewygodną sprawę zgłaszaną przez pojedyncze osoby, rodziny i grupy społeczne. W miarę swoich możliwości pomagałam w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
Szanowni Państwo! Nie sposób opisać każdego działania podejmowane
w ramach wykonywanego mandatu Radnego Rady Miejskiej w Sianowie. Mam
jednak nadzieję, że przedstawione powyżej zrealizowane zadania, pozwolą
na stwierdzenie, że głos oddany na Jadwigę Szuplak był dobrym wyborem.
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Dorotą Grzejdak, wielokrotną medalistką Mistrzostw Europy i Świata Seniorów.

!!
%$ !$

"
!

: !+ 42%.5*@ : *%C,) -/'@ : #/
$8)%..)% !*@ 8 3)%")% 638734+/
%34 4/ 30/24 4%#(.)#8.7 ) 428%"!
#)@E+/ ) $=5'/ 42%./6!>
' %$ #
% ($ -$ " "
+ %
&#
%)
# *%
% #
#
%
% ! $# $ !
: !$-).4/. 4/ -/*% E7#)% 0/
.)%6!E 02!#5*@ *!+/ ).3425+4/2
'
%$
!
*
" # )
% &#
( %
%
% % #
$
: %34 4/ 30/24 .! #!=% E7#)% "!$
-).4/. -/E.! 502!6)!> 4!+ *!+
!. 8!8.!#87= 6 +!E$7- 6)%+5
/ 30/24 638%#(342/..7 6786!,!
$5E/ 0/87476.7#( %-/#*) /-!'!
2!$8)> 3/")% 6 3745!#*!#( 425$.7#(
385+!.)5 .!*,%0387#( 2/86)?8!A
287 47- "!2$8/ $/"28% 2/86)*!
#8!3 2%!+#*) 30/3428%'!6#8/C>
302!6./C> /'9,.? / $/3+/.!=!
$73#70,).! +492! $!*% 0/$6!,).7
$/ 502!6)!.)! 638734+)#( $73#7
0,).
'
! %*
" $ #
#
$
,
(
#

%*

Dorota Grzejdak to wybitna, utytułowana zawodniczka i świetna trenerka.
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Fot. Archiwum
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Dzieci i młodzież, uczestnicy projektu „Aqua edukacja”, raz w tygodniu uczęszczają na zajęcia nauki pływania.
Możliwość taką zapewniło – dzięki dotacji – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
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Dzieci objęte projektem „Sport to zdrowie” doposażone zostały w buty piłkarskie
oraz stroje sportowe.
Fot. Archiwum
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Informator
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112,
94 347 51 40.
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20
04, kom. 603 262 371.
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676.
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94
31 85 335.
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94
347 44 01, 94 347 44 25. Infolinia: 0800
270 880.
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24.

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

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

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31,
obwód 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).

