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Opis tego czego dokonaliśmy oraz pamiątki mieszkańców gminy umieściliśmy
w kapsule czasu, która zostanie otwarta w 2113 r.!

DNI
ZIEMI
SIANOWSKIEJ
Od 25. edycji Dni Ziemi Sianowskiej została
całkowicie zmieniona konwencja imprezy, podczas której występują gwiazdy polskiej estrady.
Na sianowskim stadionie gościliśmy takie zespoły
jak: Afromental, Kasia Wilk, Mezo, Big Cyc,
Sylwia Grzeszczak, Liber, Natalia Szroeder,
Raggafaya. To także spotkania z kabaretami:
KSM, Smile, Nowaki, Ciach, Kabaret Chatelet.
To także barwne zmagania sołectw w Bitwie
o Zapałkę. Uzupełnieniem są pokazy laserowe,
pokazy sztucznych ogni. To duża impreza już
nie tylko lokalna, ale regionalna na którą każdego
dnia przychodzi około 5000 widzów. Nadająca
prestiż naszej gminie jako dobra marka eventowa.
59 tys. zł dotacji w ciągu trzech lat.

Przez okres
ostatnich kilku lat
w Sianowie
zrealizowano
mnóstwo projektów
o charakterze
nieinwestycyjnym.
Przedstawiamy
w pigułce wybrane
przedsięwzięcia,
które cieszyły się
i nadal cieszą
dużym
zainteresowaniem
wśród
mieszkańców
gminy i miasta
Sianów.
W danym okresie
zrealizowano
blisko 60 takich
przedsięwzięć na
łączną kwotę
blisko 5,6 mln,
z czego aż 5,2 mln
zł pochodziło
z dotacji
pozyskanych przez
urząd, jednostki
podległe
i organizacje
pozarządowe
współpracujące
z lokalnym
samorządem.

W gminie i mieście Sianów jest ogromny potencjał
wśród mieszkańców. Są wspaniali znawcy kultury,
pasjonaci fotografii, filmu, teatru. Są i tacy, którzy
świetnie czują się w marketingu czy promocji. Większość z nich jest członkami Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie, która w tym roku obchodzi
swoje dziesięciolecie. Przez ostatnie cztery lata GOT
w Sianowie we współpracy z samorządem pracował
najintensywniej. Wprowadził wiele zmian z kalendarzu imprez kulturalnych – jak czas pokazał na
lepsze. Przykładem są Dni Ziemi Sianowskiej które
od 25. edycji zmieniły całkowicie swoją konwencję.
To już nie tylko impreza lokalna, ale przede
wszystkim regionalna. Nadająca prestiż naszej
gminie jako dobra marka eventowa. Sfera Kultury w
Parku Miejskim w Sianowie ze wspaniałymi artystami. Odkrywająca każdego roku coraz
lepsze teatry uliczne z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Festiwal Filmów Wiejskich – jego pierwsza edycja otworzyła nam wiele drzwi a przede wszystkim mówiono o nas
w ogólnopolskim radiu, telewizji, internecie, prasie.
To wszystko jest możliwe dzięki pozytywnie zakręconym pasjonatom. Często angażują się
ponad wszystko, nie zważając na czas i swoje obowiązki. Bardzo im za to dziękuję.

Aleksandra
Kowalczyk

27. Dni Ziemi Sianowskiej – Sylwia Grzeszczak w Sianowie.

FOLK FILM
FESTIWAL
27. DNI ZIEMI SIANOWSKIEJ – Big Cyc w Sianowie.

Pierwsza edycja festiwalu,
która miała miejsce w tym
roku przyniosła ogromny
sukces dla Gminy Sianów.
Podczas festiwalu odbyło się
spotkanie z Sylwestrem
Chęcińskim i Sylwestrem
Maciejewskim. To także spotkanie z teatrami ulicznymi,

zespołami ludowymi oraz koncerty. Ważnym punktem festiwalu była konkursów krótkich
filmów o wsi KOKOFY, w
którym udział wzięli artyści z
całej Polski i nie tylko. W kinie
Zorza przez cztery dni dostępne były bezpłatnie seanse
filmowe o tematyce wiejskich a
w Centrum Kultury dla najmłodszy pokazy bajek. Festiwal
Filmów Wiejskich – jego
pierwsza edycja otworzyła nam
wiele drzwi a przede wszystkim
mówiono o nas w ogólnopolskim radiu, telewizji, internecie,
prasie. 56,8 tys. dotacji.

Jarmark bożonarodzeniowy
Po raz pierwszy w roku 2013 udało się pozyskać fundusze na organizację pierwszego Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Sianowie, który odbył się przy kinie Zorza w Sianowie. Podczas jarmarku
można było nabyć swojskie jadło, ozdoby bożonarodzeniowe, spróbować swoich sił w malowaniu
bombek. Odbyły się także występy sianowskich artystów, dzieci i młodzieży pracujących w Centrum Kultury. 5 tys. zł w ubiegłym roku.

Tomasz Tesmer

Inwestowanie w kapitał ludzki jest równie ważne jak
działania inwestycyjne, Dzięki projektom zarówno
my jako wnioskodawcy, ale również beneficjenci
zdobywamy nowe umiejętności, które często wykorzystujemy w codziennym życiu. Ścisła współpraca
organizacjami pozarządowymi przynosi obustronne
korzyści. Rozwiązujemy miejscowe problemy, które
często są niedostrzegane zza urzędniczego biurka,a
jakże istotne dla mieszkańców. Szczególnie ważne
są projekty inwestujące w młodzież, dzięki czemu
budujemy społeczeństwo obywatelskie, charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji co w perspektywie kilkunastu najbliższych lat
dobrze rokuje dla naszej małej ojczyzny.

Cool schools
Projekt edukacyjny który na przełomie 3 lat prowadzony był na przemian w szkołach podstawowych w Suchej Koszalińskiej, Iwiecinie, nr 1 w Sianowie oraz w świetlicy wiejskiej w
Skibnie. Jego założeniem było podniesienie umiejętności wśród młodzieży posługiwaniem się
językiem obcym w codziennym życiu. Jego innowacyjne podejście polegające na połączeniu
zajęć językowych z warsztatami teatralnymi i logopedycznymi miało olbrzymi wpływ na wyniki w nauce dzieci uczestniczących w projekcie, a także było okazją do spotkania się z żywą
kulturą poprzez liczne wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Wartość
zadania realizowanego w latach 2011-2013 to 87 000 zł, dofinansowanie 77 000 zł.

Sfera kultury
Sfera Kultury w Parku Miejskim w Sianowie ze wspaniałymi artystami. Odkrywająca każdego roku
co raz lepsze teatry uliczne z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Projekt pozwala wykorzystać wspaniałą infrastrukturę Parku Miejskiego im. Powstańców Warszawskich. Artyści są zauroczeni miejscem, przebywania tak blisko widzów, którzy zasiadają przy kawiarnianych stolikach.
To także pokazy twórczości lokalnych artystów, rzemieślników. 39,5 tys. zł w ciągu dwóch lat.

Sianowski Inkubator Ekonomii
Społecznej
Przedsięwzięcie zakładające wzmocnienie potencjału 10 organizacji pozarządowych posiadających swoją
siedzibę na terenie gminy Sianów poprzez uruchomienie lokalnego centrum organizacji pozarządowych zapewniającego
infrastrukturalne
wsparcie organizacjom o niskim
stopniu rozwoju oraz wszechstronną
pomoc przy tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów trzeciego sektora.
W ramach realizacji zadania uruchomiono wspólny sekretariat dla organizacji objętych wsparciem, przygotowano także katalog
kompleksowych usług obejmujących usługi: księgowe, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz prawne. Ponadto doposażono organizacje w narzędzie do prowadzenia samodzielnej animacji na poziomie lokalnym, czego efektem są coraz liczniejsze granty zdobywane
przez beneficjentów w konkursach ogólnopolskich. Od początku funkcjonowania Ośrodka
na rozwój organizacji pozarządowych przeznaczono 732 899 zł, dofinansowanie 713 049 zł.

Aqua edukacja
Przedsięwzięcie realizowane od 2013 r. zakładające
promocję powszechnej nauki pływania wśród dzieci z
klas drugich szkół podstawowych. Zarówno w roku 2013
jak i bieżącym projektem objętych zostało po 150 osób
– uczniów sianowskich szkół. W ramach zaplanowanych zajęć dzieci raz w tygodniu jeżdżą na
basen do Darłówka ucząc się pływać pod okiem zatrudnionej kadry pedagogicznej. Dzieci zapewnione mają wyżywienie, ubezpieczenie, bezpłatny wstęp na basen, transport, instruktora i
opiekę. Koszt zadania to 214 000 zł, dofinansowanie 196 000 zł.

Krajoznawcza lokomotywa
Przedsięwzięcie zakładające promocję krajoznawstwa i walorów turystycznych poprzez organizację
każdego roku aktywnego letniego wypoczynku dla 300 dzieci i młodzieży z Gminy Sianów, w wieku
10-17 lat. Zadanie zakładało organizację 4 turnusów, urozmaicanych zajęć w okresie wakacyjnym. Projekt obejmował system rotacyjny polegający na uczestnictwie każdego dziecka w zajęciach organizowanych w różnych miejscach, w wymiarze 8 godzin dziennie. Dzięki nawiązanej
współpracy samorządu z sołtysami, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Sianów młodzież miała okazję wziąć udział w zajęciach
promujących turystykę aktywną oraz krajoznawstwo, obejmujących spływy kajakowe, rajdy rowerowe, naukę jazdy
konno, pieczenie chleba. Ponadto dzieci uczestniczyły w
zajęciach organizowanych przez wioski tematyczne oraz
w wycieczkach do Słowińskiego Parku Narodowego.
Wartość zadania realizowanego w latach 20112012 to 165 500 zł, dofinansowanie 150 000 zł.

Akademia Seniora
Zadanie zakładające ożywienie życia społecznego 63 osób w wieku 60+ realizowane od 2012 r.
poprzez organizację zajęć edukacyjnych obejmujących język angielski, warsztaty kulinarne, teatralne, komputerowe, ziołolecznictwa, plastyczne, sutaszu i filcowania oraz rekreacyjno – zdrowotne. Beneficjenci projektu zapewniony mają także udział w wycieczkach i spotkaniach organizacyjnych, a także specjalistycznych wykładach organizowanych średnio raz na kwartał. Praga,
Szklarska Poręba, Biały Dunajec, Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz,
Hel to tylko niektóre miejsca, które zwiedzili seniorzy dzięki pieniądzom pozyskanych z rządowego
programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Efektem prowadzonej od ponad 2 lat animacji
jest nowa organizacja pn. Sianowska Akademia Seniora, która aktywnie pozyskuje środki na statutową działalność. Wartość zadania 257 460 zł, dofinansowanie 241 850 zł.

Kapitał na przyszłość
Projekty:

Internet oknem na świat mieszkańców Gminy
i Miasta Sianów / Internet szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców Gminy i Miasta Sianów

Przedsięwzięcia zakładające zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Sianów.
Zadanie realizowane w 2 etapach w
efekcie ma doprowadzić do wyposażenia
114 gospodarstw domowych w zestawy
komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz drukarkami. Przez okres
trwania projektu, każdy z beneficjentów
ma także zapewniony dostęp do sieci Internet opłacony ze środków pozyskanych
przez Gminę. W ramach realizowanego
zadania doposażono także instytucje publiczne w 19 zestawów komputerowych ogólnodostępnych dla mieszkańców. Szacowana wartość zadania 1 588 000, dofinansowanie 1 588 000 zł.

Projekt, którego założeniem jest podniesienie umiejętności kwalifikacji dzieci z 4 sianowskich szkół
realizowany jest od 2012 r. i zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów tj. matematyka, język angielski, przyroda, język polski oraz informatyka. W ramach realizowanego przedsięwzięcie, którego zakończenie zaplanowano na lipiec 2015 r. szkoły w Suchej Koszalińskiej,
Dąbrowie, Iwięcinie oraz nr 1 w Sianowie otrzymały niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć tj. komputery, tablice interaktywne, dyktafony, projektory oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi młodzież. Dla beneficjentów programu zaplanowano także
cykliczne wycieczki przyrodnicze, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy Zielone
Szkoły w okresie wakacyjnym, z których skorzystało 160 dzieci. Elementem dodatkowym jest doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, które ma doprowadzić do utworzenia programów rozwoju
poszczególnych uczniów. Wartość zadania 865 750 zł, dofinansowanie 820 750 zł.

■ Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna Parku
im. Powstańców
Warszawskich
w Sianowie – zadanie
zakończone w 2012 r.
Efektem tych prac była
przebudowa alejek
parkowych o długości
1,2 km, wykonanie nowych ławek, mini sceny,
a także remont istniejącej fontanny. Ponadto
wykonano przebudowę
nawierzchni ul. Chrobrego w Sianowie na długości 195 mb oraz dokonano wymiany istniejącej
kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji

■ Remont Kina ZORZA. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie otrzymała
od Instytutu Sztuki Filmowej dotację w kwocie 100 tys. zł na remont i modernizację sali
kina Zorza. Wartość całości prac związanych z modernizacją wyceniono na kwotę
189.946,83 zł brutto. Zakończenie prac nastąpiło na początku 2013 roku. W tym roku
został zakupiony nowy projektor do kina za kwotę 80 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach programu cyfryzacja kin. Samorząd dołożyć jeszcze około 15 tys. złotych.
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Buduję Osiedle Bajkowe w Sianowie
■ Osiedle będzie posiadać wewnętrzny plac zabaw dla dzieci. Zlokalizowanie inwestycji w Sianowie to
gwarancja niższych cen mieszkania oraz niewielkiej odległości od miasta. Dojazd do Koszalina (6 minut drogi
samochodem) gwarantują 2 drogi krajowe, droga rowerowa oraz planowana obwodnica miasta. Oddanie do użytkowania nastąpi w 2015 roku w standardzie deweloperskim (okna PCV, sufit i ściany pokryte tynkiem gipsowym,
drzwi wejściowe, w kuchni i łazience przygotowane wyjścia pod armaturę, brak drzwi wewnętrznych i białego montażu). Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego, garażu i komórki lokatorskiej.

■ To pierwszy od wielu lat nowo powstały budynek wielorodzinny w całości finansowany przez prywatnego
inwestora. Oddany do użytku w 2013 r. – nowe powierzchnie handlowo-usługowe na parterze oraz na wyższych
kondygnacjach lokale mieszkalne.

Dynamiczna ARKA
■ Ostatnie cztery lata to okres dynamicznego rozwoju firmy. W tym
czasie nastąpił wzrost zatrudnienia o ponad połowę. Obecnie firma
zatrudnia 64 osoby. Zostały wprowadzone kolejne grupy asortymentowe, które znacznie poszerzyły ofertę. Utworzona została sieć
serwisowa na terenie całej Polski, oferująca „Serwis 48 h w domu
klienta”. W 2014 została oddana do użytku kolejna hala magazynowa
o powierzchni 1000 m kw. Firma została wyróżniona przez Urząd
Miasta i Gminy w Sianowie za wspieranie akcji na rzecz integracji
społeczności sianowskiej oraz dwukrotnie była wyróżniana w konkursie „Koszaliński Denar”, organizowanym przez Koszalińską Izbę
Przemysłowo-Handlową: wyróżnienie w 2010 w kategorii przedsiębiorstwo małe oraz nagrodę główną za 2012 rok w tej samej kategorii przedsiębiorstwo małe.

Pstrągowa potęga

GLOBMETAL obchodził w tym roku piąte urodziny!

■ Gospodarstwo Rybackie DADOŃ w Sianowie powstało w 1989 roku. W ciągu ostatnich czterech lat firma systematycznie powiększała swój potencjał produkcyjny, poprawiając jednocześnie wpływ na stan środowiska naturalnego. GR Dadoń będąc członkiem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, której obszar działania obejmuje
między innymi Miasto i Gminę Sianów, pozyskało środki na zakup mikrosit do ośrodka w Sianowie i Mokrym. Dzięki
dofinansowaniu środków unijnych zwiększono specjalistyczny tabor samochodowy oraz zmodernizowano myjnię
samochodów ciężarowych. Inwestycje te pozwoliły w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyć zatrudnienie pracowników z terenu gminy o połowę. Firma jest liderem na rynku krajowym z 10-procentowym udziałem w sprzedaży pstrąga. Od początku swego istnienia firma aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej poprzez wspomaganie organizacji charytatywnych, klubów sportowych, szkół, parafii katolickiej i innych organizacji społecznych.

■ W tym krótkim czasie zwiększyliśmy znacznie zatrudnienie i rozwinęliśmy nasz park maszynowy. Pod koniec
2014 roku GLOBMETAL to 50 wykwalifikowanych pracowników, 1500 m kw. hal produkcyjnych i ponad 200 ton
stali, przetwarzanej co miesiąc przez nowoczesne maszyny.
W tym czasie zmieniło się przede wszystkim nasze podejście do biznesu i klienta. Dziś GLOBMETAL jest gotowy
na przygotowanie finalnych produktów, a klientom gwarantuje kompleksowość usług. W trosce o satysfakcję
klienta jesteśmy gotowi przygotować odpowiednią dokumentację projektową, następnie wykonać dany element,
a w końcowej fazie pomalować go na kolor wybrany przez kontrahenta i dostarczyć pod wskazany adres. Dzięki
takim działaniom GLOBMETAL staje się firmą kompletną, choć przed nami nieustające podnoszenie kwalifikacji
i rozwój.

■ Polryb Sp. z o.o. w Maszkowie działa na terenie gm. Sianów powstania w 1993 roku. Firma zajmuje się przetwórstwem wstępnym ryb bałtyckich i pstrąga, produkując filety, płaty i tusze świeże lub mrożone. Produkty przeznaczone są do dalszego przetwórstwa i sprzedawane do zakładów przetwórstwa właściwego. Zakład systematycznie się rozwija i modernizuje, poprawiając warunki produkcyjne i socjalne oraz zwiększa swoje moce produkcyjne, a co za tym idzie także zatrudnienie. W zakładzie zatrudnienie początkowe wynosiło osiem osób, a obecnie zakład zatrudnia 55 pracowników i są to głównie mieszkańcy gminy.

Czerwona Torebka

DEGA Spółka Akcyjna

■ W Sianowie trzy lata temu został otwarty pasaż handlowy Czerwona Torebka. Był to trzeci tego typu obiekt
w wództwie zachodniopomorskim. Czerwona Torebka w Sianowie to jednokondygnacyjny obiekt złożony z 8 modułów o łącznej powierzchni około 470 m kw.Wśród najemców znalazły się m.in. sklep mięsny i piekarnio-cukiernia. Klienci mogą również skorzystać z oferty apteki. Wśród najemców Czerwonej Torebki w Sianowie są sklep
mięsny „Gzella”, piekarnio-cukiernia „Konkol”, sklep nowej sieci „Małpka Express”, gdzie można kupić artykuły spożywcze, wypić świeżą kawę, zjeść dobry posiłek, opłacić rachunki, czy skorzystać z usług pocztowych –
informuje Lidia Mączyńska z Biura prasowego firmy „Czerwona Torebka”. – Klienci mogą korzystać również z oferty
sklepu odzieżowego „Soldo”, apteki „Victory”.

■ Przedsiębiorstwo DEGA zaistniało na rynku przetwórstwa spożywczego w listopadzie 1992 roku. Założycielami firmy
są Emilia i Krzysztof Modlińscy, Andrzej Borowski i Stanisław Obławski. Siedziba firmy mieści się w Karnieszewicach,
koło Koszalina. Obecnie zatrudnia ok. 250 osób. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce rozwoju od 2004 r. jesteśmy przedsiębiorstwem, które spełniło warunki niezbędne do konkurowania na rynku Unii Europejskiej. W kwietniu
2012 r. nasz zakład przeszedł pomyślnie kolejny audyt certyfikujący potwierdzający wdrożony i stosowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami IFS wersji 6 i BRC wersji 6. W marcu br. firma przeszła pozytywnie audyt MSC (Marine Stewardship Coucil) – czyli certyfikat międzynarodowego zrównoważonego rybołówstwa. Uzyskane certyfikaty gwarantuje Klientom bezpieczne wyroby, o stałej, powtarzalnej, najwyższej jakości.

■ Gospodarstwo rolne Ferma Drobiu Marek, Grażyna Adamkiewicz powstało w roku 2001. Początkowo zatrudnionych było czterech pracowników przy produkcji 170 tys. sztuk brojlerów. W ostatnich czterech latach wybudowany został nowy obiekt inwentarski, pozwalający zwiększyć produkcję o następne 65 tys. sztuk. Modernizacja starszych obiektów także pozwoliła zwiększyć możliwości produkcyjne 290 000 sztuk brojlerów. Jednocześnie
zwiększyło się zatrudnienie do jedenastu osób. Firma ma podpisane kontrakty z czołowymi producentami mięs
i wędlin drobiowych. Obecnie na ukończeniu jest nowoczesna mieszalnia pasz na własne potrzeby, co pozwoli
na zatrudnienie kolejnych pracowników. Firma uczestniczy we wspomaganiu szkół, organizacji społecznych oraz
innych organizacjach charytatywnych.

■ Ważne dla rozwoju Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Wandy i Stanisława Grzywacz w Sianowie inwestycje zostały przeprowadzone w latach 2010 – 2012 w ramach trzech umów o przyznanie pomocy z działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” zawartych z ARiMR. W
ramach tych operacji przeprowadzono następujące zadania:
– wybudowano myjnie środków transportowych na własne potrzeby,
– rozbudowano i przebudowano zakład wraz z infrastrukturą techniczną (w tym przeprowadzono prace
branży budowlanej, branży sanitarnej, branży elektrycznej),
– zakupiono wyposażenie, maszyny i urządzenia produkcyjne,
– zakupiono środki transportu (trzy nowe samochody chłodnie).
Dzięki realizacji inwestycji ze wsparciem środków z PROW zakład w znacznym stopniu usprawnił proces
produkcji. Przedsiębiorstwo gwarantuje teraz szeroki asortyment produktów w ciągłej sprzedaży i o powtarzalności partii, wysoką jakość produkowanych wyrobów, dowóz towarów własnymi, specjalistycznymi
środkami transportu. Produkcję prowadzi się z surowców o wysokich walorach jakościowych. Firma jest
otwarta na wszelkiego rodzaju nowości. Pracuje w niej załoga z dużym doświadczeniem zawodowym.
Ponadto realizacja projektu pozytywnie oddziaływuje na społeczność lokalną (generuje nowe miejsca pracy
w regionie – wzrost zatrudnienia o 8 osób), a także na środowisko naturalne (poprzez zastosowanie w zakupionych środkach trwałych najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych opracowywanych z myślą
o zminimalizowaniu wpływu na środowisko).

■ „Sian-Ryb” w Sianowie jest firma rodzinną.
Dlatego cechuje nas rzetelność i uczciwość w
pracy, dzięki czemu oferujemy klientowi indywidualnemu, jak i hurtowemu, towar najwyższej jakości. W stosowanym przez nas procesie
wędzenia ryb nie stosujemy żadnych środków chemicznych. Większość naszych wyrobów sprzedajemy bezpośrednio po wyjęciu z pieca, a ich smak
i zapach sprawia, że klienci do nas wracają. Doceniło nasz zakład Ministerstwo Gospodarki przyznając wyróżnienie w konkursie Mikroprzedsiębiorca roku 2012. Niedawno nasza wędzarnia
została rozbudowana, dzięki czemu uzyskaliśmy
również uznanie wśród klientów zagranicznych,
jak i w całej Polsce. Jesteśmy przedsiębiorstwem
w pełni przystosowanym do norm i warunków unijnych wraz z wdrożonym systemem jakościowym
HACCP. Przekształcając się w przedsiębiorstwo
unijne chcieliśmy zadbać o naszych teraźniejszych jak i przyszłych klientów pokazując im, iż
nasz wyrób jest pierwszej jakości.

■ UHZT „Matysz-Drew” w Skibnie działalność gospodarczą prowadzi od 17 lat! W ostatnich czterech latach
średnie zatrudnienie wyniosło 16 osób. Zakład zajmuje się produkcja wyrobów tartacznych, a w szczególności
są to więźby dachowe. We wrześniu została oddana do użytku suszarnia drewna, dzięki której będziemy mogli
zwiększyć produkowany asortyment.

■ Remont po pożarze Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej sfinansowany z
pieniędzy przekazanych przez Urząd Marszałkowski oraz budżetu Miasta Koszalin
w łącznej kwocie 2 606 557 zł.

■ Rekreacyjny Sianów – zagospodarowanie zdegradowanego terenu w centrum
Osiedla mieszkalnego poprzez budowę boisk do rekreacyjnej gry w piłkę koszykową, siatkowa i nożną. Dodatkowo kompleks sportowy doposażono w urządzenia
rekreacyjne na placu zabaw oraz dojazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączny koszt inwestycji to 112 598, 53 zł dofinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu RYBY.

■ Remont Przedszkola Gminnego oraz budowa
Żłobka Gminnego „SKRZAT”. Inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch, dofinansowanie pokryło
80 proc. całkowitego kosztu inwestycji, który wyniósł 2 333 888 zł.

■ Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 wybudowana w latach 2011 – 2013. Sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju bazy sportowej dla województwa zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie w kwocie 1 250 000 zł, łączny koszt inwestycji 6 777 397 zł.

■ Remont Filii Bibliotecznej w Osiekach 57 404 zł.

■ Na terenie po rozebranym budynku zbudowano
nowoczesny obiekt kulturalny – Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna. Łączny koszt inwestycji
2 099 679 zł, w tym cześć z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

■ Rewitalizacja centrum wsi w Węgorzewie zrealizowane ze środków Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Realizacja wyniosła 235 362 zł.

■ Remont część drogi powiatowej 096Z na odcinku
Sianów – Ratajki. Wartość realizowanego zadania
brutto – 4 693.850,19 zł z czego 50% środków
stanowi dotację z budżetu państwa w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejne 50% środków to równy udział
środków Powiatu Koszalińskiego i Gminy Sianów.

■ Przebudowa wejścia do ośrodka zdrowia wraz
z budową miejsc rekreacji przed budynkiem,
łączny koszt 113 000 zł sfinansowany z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

■ Ujęcie wody w Maszkowie – budowa stacji uzdatniania i sieci wodociągowej – to zadanie zrealizowane w 2011 r., współfinansowane ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna
wartość inwestycji to 2 448 978 zł.

■ Montaż solarów na budynkach szkół w Gminie
Sianów: SP 1, SP 2, Gimnazjum Gminne,
SP w Dąbrowie, SP w Suchej Koszalińskiej oraz
na Stadionie Miejskim. Łączny koszt montażu:
609 795 tys. zł w 85% sfinansowane z programu
szwajcarskiego.

