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Mamy doskonałą wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Sianów. Po dwóch latach pacjenci mogą znów korzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Potrzebne jest tylko skierowanie od
lekarza.
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Rehabilitacja za darmo

8

lutego

gminna olimpiada
Przedszkolaków
„ruch to Zdrowie”

11

lutego

godz. 17, uroczysta gala
wręczenia Sianowskich
rybogryfów, kino Zorza

Fot. Waldemar Kosowski

O

d 9 stycznia gmina Sianów zapewnia mieszkańcom dostęp do
bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Celem programu
jest poprawa stanu zdrowia i związanej z
nim jakości życia mieszkańców gminy. To
dobra informacja szczególnie dla starszych
mieszkańców, którzy niejednokrotnie muszą
dojeżdżać na zabiegi do sąsiedniej gminy lub
miasta. Często czas oczekiwania na zabiegi
refundowane przez NFZ jest bardzo długi.
Świadczeń udziela firma JBMED Jolanta
Bokiej z Sianowa. Gabinet rehabilitacyjny
Uruchomiony został przy ul. Słowackiego 3 a
w Sianowie. Czynny jest od poniedziałku do
piątku naprzemiennie w cyklach dwutygodniowych - popołudniami w godz. 15 - 18
oraz przedpołudniami w godz. 8 - 11.
Rocznie z budżetu gminy na zabiegi prze-

znaczonych zostanie ok. 60 tys. złotych.
Wprowadzony został miesięczny limit na
zabiegi, tak, by mogły one być prowadzone
przez cały rok. Limit wynosi 5 tys. złotych.
Obowiązują też limity dla pacjentów, dzięki
którym na opieką rehabilitanta objętych
zostanie możliwie najwięcej potrzebujących
osób. I tak jedna osoba będzie mogła skorzystać z sześciu cykli zabiegów w roku.
Aby wziąć udział w programie mieszkaniec gminy musi udać się po skierowanie
do lekarza, który udziela świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Następnie należy zarejestrować się
osobiście w przychodni w pokoju nr 115
(ul. Słowackiego 3a) lub telefonicznie,
dzwoniąc pod nr tel. 690 913 558, a następnie zgłosić się do gabinetu rehabilitacyjnego na zabiegi.

28

zabiegów rehabilitacyjnych
wykonano podczas
pierwszego dnia funkcjonowania
gabinetu rehabilitacji.

Na wyposażenie gabinetu samorząd
wydał 22 tys. złotych. Jest w nim m.in. w
zestaw do magnetoterapii, elektroterapii,
ultradźwięków, lampa sollux, stół rehabilitacyjny i rower stacjonarny. Wśród zabiegów są
jeszcze m. in. masaże, laseroterapia, ćwiczenia manualne i krioterapia.
Poza godzinami bezpłatnego funkcjonowania w gabinecie można umówić się na
zabiegi prywatnie.

13-26
lutego

ferie zimowe

14

Padł rekord, dziękujemy!

Walentynki w kinie Zorza
– spektakl Bałtyckiego
teatru Dramatycznego
„Prawda”

Działający po raz trzeci w Sianowie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał dotąd 36 tysięcy 969 złotych i 85 groszy. To rekordowa kwota, jaką udało się zebrać podczas finałowego grania w
naszej gminie. Przypomnijmy - w ubiegłym roku na konto Orkiestry z Sianowa popłynęło 27 tys. 356
złotych i 86 groszy. Dziękujemy za wsparcie tej pięknej inicjatywy!

lutego

1

marca

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

2
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Pomóżmy pogorzelcom
Zwracamy się z apelem o wsparcie poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkańców Bielkowa.
Ogień zabrał im dorobek życia w nocy z 4 na 5 stycznia.

P

O

d jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej rozgorzała
dyskusja o ograniczeniu do
dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o
tym, że dotyczyć to będzie już
kadencji w latach poprzednich. To
oczywiście w prosty sposób spowodowałoby, że nie mógłbym kandydować na stanowisko Burmistrza
GiM Sianów w 2018 roku. Oczywiście spotykam się z wieloma pytaniami, co o tym sądzę.
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to
pytanie. Bo z jednej strony padłyby
argumenty, że za wszelka cenę
bronię „swojego stołka”, że pomysł
ten nie podoba mi się, gdyż chcę
dalej być burmistrzem. Bo chcę!
Oczywiście patrząc od innej strony
pojawiają się argumenty o działaniu prawa wstecz, o ograniczeniu
nam (osobom pełniącym funkcje, o
których wyżej) biernego prawa
wyborczego, a wyborcom (mieszkańcom) ograniczenia ich czynnego
prawa wyborczego. Co głos, to inna
opinia.
Mówi się o tej sprawie dużo i
wśród polityków różnych ugrupować i wśród wielu komentatorów
życia publicznego w Polsce. Przyznam szczerze, że trochę już przestałem słuchać tej dyskusji, bo
przede wszystkim prawo tworzone
jest w polskim parlamencie, a my
tu po prostu przyjmiemy je do
wiadomości. I to, niestety, bez
względu na to, czy nam się podoba,
czy nie.
Ważne jest jednak co innego. Jesteśmy w naszym samorządzie w
trakcie wielu zadań, mamy wiele
pomysłów. I mogę obiecać, że
najważniejsze jest teraz to, aby je
realizować, aby pracować na rzecz
społeczności lokalnej. O przyszłości
samorządowej przyjdzie jeszcze
czas pomyśleć.

ożar strawił poddasze
oraz dużą część parteru
budynku zamieszkałego
przez dwie rodziny. Na miejsce
zadysponowanych zostało osiem
wozów strażackich i cysterna. Akcja
gaśnicza trwała kilka godzin. Czego
nie zniszczyły płomienie, zalała
woda, którą strażacy walczyli z
pożarem. Jakie są przyczyny pożaru
- tego jeszcze nie ustalono. Tym

Komitet na
Rzecz Pomocy
Rodzinom
Pogorzelców
z Bielkowa
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów,
Parafia Rzymskokatolicka w Dobiesławiu wraz z Caritas, Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej
z Sołectwem Wierciszewo, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Iwięcino z Sołectwem Iwięcino, Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, Zespół Placówek
Oświatowych im. A. Doby w IwięcinieSołectwo Bielkowo

8 stycznia w kościele pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. A. Doby pod opieką katechetki Renaty Kubickiej wystawili Jasełka, po których można było składać datki na rzecz pogorzelców z Bielkowa. Zebrano w sumie
Fot. Archiwum
2,5 tys. zł. Przedstawienie powtórzone zostało też w Dobiesławiu.

zajmą się już biegli z zakresu pożarnictwa.
W jednej chwili mieszkańcy
Bielkowa zostali pozbawieni
dachu nad głową. Nie są w stanie
same o własnych siłach sfinansować odbudowy domu. Dlatego
zwracamy się z gorącą prośbą

Świetna wiadomość dla piechurów. Pod koniec stycznia do użytku oddana została kładka nad rzeką Polnica
w Sianowie.
Dzięki zrealizowanej inwestycji
mieszkańcy osiedli mieszkaniowych przy ul. Słowackiego oraz
Łużyckiej i Dworcowej w Sianowie
mają łatwiejszy dostęp do szkoły,
przedszkola, ośrodka zdrowia i
kościoła.
Wykonawcą przedsięwzięcia
była Spółka HANIMAT z siedzibą
w Redzie. Wykonawca „uporał” się
robotami zaledwie w ciągu kilku
dni, tak aby nie stanowiły one
uciążliwości dla mieszkańców.
Mamy nadzieję, że nowy obiekt
uzyska aprobatę mieszkańców, co
tym samym przyczyni się do zachowania go w należytym stanie i
ochroni przed wszelkimi aktami
wandalizmu.

Nikt się u nas nie zgubi
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
Druk: Media Regionalne

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat),
94 318 68 18 (Biuro Obsługi
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl

Banku Spółdzielczym w Sianowie
o numerze:
16 9317 1012 0050 4046 2000 0020
z dopiskiem: ”Pomoc rodzinom
pogorzelców z Bielkowa”.
Kontakt do przedstawiciela
rodzin - Marek Horbowy – 692
626 402.

Bezpieczne przejście nad wodą

W obiektywie
Nasza Gmina

o udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane), jak i
finansowej.
Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w
Dobiesławiu, który znajduje się w

W grudniu 2016 r. na terenie Sianowa zamontowanych zostało 47 nowych tabliczek kierunkowych z
nazwami ulic. Wykonawcą
inwestycji jest firma „ZNAK
– POL” ze Szczecinka.
Same tabliczki są obustronnie pofoliowane folią
odblaskową z naniesioną
grafiką z wydrukiem solwentowym i zabezpieczonym odpowiednią folią
przed promieniowaniem UV.
Ramki do tabliczek wykonane zostały z pręta ocynkowanego i pomalowanego
proszkowo na czarny kolor.
Fot. Waldemar Kosowski

Nowy obiekt zastąpił „starą” wyeksploatowaną już kładkę.

Fot. Waldemar Kosowski

ZaPROSZeNie
Gala Sianowskich
Rybogryfów
W tym roku obchodzić będziemy
674. rocznicę nadania miastu
Sianów praw miejskich. Z tej okazji
po raz piąty odbędzie się uroczysta gala
rozdania Sianowskich Rybogryfów,
podczas której wręczane będą nagrody
burmistrza gminy i miasta Sianów w
trzech kategoriach: społecznej, sportowej i gospodarczej. Na zakończenie
uroczystości zaplanowano swingowy
koncert w wykonaniu zespołu Swing
Lovers w składzie: Anna Nowik – wokal,
puzon; Marcin Matecki – fortepian;
Janusz Jędrzejewski – kontrabas;
Mariusz Lipiński – perkusja. Będzie
można usłyszeć przeboje muzyki okresu
międzywojennego.
Gala rozpocznie się 11 lutego o godz. 17
w kinie Zorza. Zapraszamy!

Styczeń 2017

www.sianow.pl

Rok XVI

nr 1 (250)

3

ChaRyTaTyWNie

b

Orkiestra gorących serc
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. W Sianowie sztab działał po raz trzeci, a zbiórka była rekordowa.

O

rkiestrową
niedzielę
rozpoczęliśmy Terenową
Integracją dla WOŚP,
która zorganizowana została przez
Sianowski Team Rajdowy, Stowarzyszenie 4x4 Sianów i Warsztat 4x4
Koszalin. W imprezie tej udział
wzięli właściciele pojazdów terenowych – w sumie ponad 60 ekip w
kilku klasach rajdowych.
Były też akcenty sportowe. O
godzinie 9 w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie rozpoczęły się Halowe Wielkoorkiestrowe Turnieje Piłkarskie
Juniorów i Seniorów. Od godziny 8
na ulicach Sianowa spotkać było
można wolontariuszy kwestujących
do puszek. Kwestowali pod opieką
strażaków z OSP Sianów i strażników miejskich. O godzinie 15.30
orkiestrowy finał rozpoczął się w
kinie Zorza, gdzie można było
posłuchać występów zespołu akordeonistów z Tetrico Acord.
Wystąpili również gitarzyści, którzy
szlifują swe umiejętności na warsztatach w Centrum Kultury w Sianowie. Wszystkich rozgrzewała energetyczna
zumba
–
zajęcia
poprowadził Dawid Tokarczyk
wraz z grupą roztańczonych dziewczyn.
Podczas imprezy odbywały się
licytacje - można było wylicytować
przedmioty pozyskane od sponsorów oraz od Jurka Owsiaka. Ostatnim punktem programu było
„Światełko do nieba”.
WOŚP wspierały imprezy towarzyszące w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej nr 2 i 1 w
Sianowie, Szkole Podstawowej w
Suchej Koszalińskiej, Filii Bibliotecznej w Wierciszewie oraz IV
Wielkoorkiestrowy Turniej Badmintona. 15 stycznia w kasie sztabu
było 36 tys. 869,85 zł. Czekamy na
kwoty zebrane podczas imprez
towarzyszących.
Niedzielny finał WOŚP bym
fantastycznym czasem, który zjednoczył ludzi w całej Polsce i na świe-

cie. Chcemy wszystkim jeszcze raz
podziękować za to, że byliście z
nami podczas 25. finału! Dziękujemy za włożony trud i zaangażowa-

nie, za wkład finansowy, który
zaowocował pięknym wydarzeniem.
MONIKA OLSZAK

Podrasowaną terenówką, autem seryjnym – kierowcy coraz chętniej biorą udział
w terenowych przeprawach, tak popularnych w gminie i regionie.
Fot. Waldemar Kosowski

O bezpieczeństwo młodych wolontariuszy dbali strażnicy miejscy i strażacy.
Fot. Waldemar Kosowski

Wolontariusze kwestowali, a mroźna pogoda nie była im straszna – rozgrzewały
ich gorące serca darczyńców.
Fot. Waldemar Kosowski

Podczas finałowej zabawy w kinie Zorza można było wylicytować atrakcyjne gaFot. Waldemar Kosowski
dżety.

Zabawę zakończyło Światełko do nieba.

Fot. Waldemar Kosowski

Szmaciane laleczki z Sianowa ratują dzieciom życie
18 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbył się finał akcji charytatywnej „Wszystkie Kolory Świata”.
W ramach projektu uczniowie
zaprojektowali i uszyli specjalne
charytatywne laleczki, będące
symbolem pomocy, jakiej chcą
udzielić dzieciom z Angoli.
Powód? Ich koleżanki i koledzy z

odległej Afryki umierają z powodu chorób, którym my potrafimy
zapobiegać.
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Sianowie po raz pierwszy włączyła się w tak fantastyczną akcję.

W licytacji udział wziął Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.
Fot. Waldemar Kosowski

Zaangażowanie dzieci i rodziców
w projekcie przeszło najśmielsze
oczekiwania nauczycielek – na
aukcję trafiło aż 147 laleczek!.
Podczas spotkania dzieci, rodzice i
zaproszeni goście mogli wybrać

laleczkę, którą chcieli się „ zaopiekować”, a jednocześnie uratować
życie prawdziwemu dziecku z
Angoli, przekazując na ten cel
darowiznę. W efekcie licytacji
zebrano 4 tys. 405 złotych. Pieni-

ądze przekazane zostaną na szczepionki dla młodych mieszkańców
Angoli.
Koordynatorkami akcji były
nauczycielki: Monika Bochra oraz
Eliza Sputo-Jessa.

W ramach projektu „Wszystkie kolory świata” uczniowie wspólnie z rodzicami, bądź dziadkami zaprojektowali i uszyli szmaciane
Fot. Waldemar Kosowski
laleczki. Nadali im imiona i stworzyli o nich historie.
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Za Waszą pomoc, dziękujemy!
Poświęcają swój czas, ciężką pracę, nie chcąc nic w zamian. Zmieniają świat na lepsze, pomagają potrzebującym. a mu
pamiętamy, żeby wolontariuszom za to, co czynią, podziękować.

N

a terenie gminy Sianów
odbywa się wiele akcji
charytatywnych.
Nie
zakończyłyby się one sukcesem,
gdyby nie ofiarność ludzi, ale
również bezinteresowne zaangażowanie wolontariuszy. Udowadniają
oni, jak każdy człowiek może zmieniać świat wokół siebie.
To już nasza małą tradycja najaktywniejsi wolontariusze zostali wyróżnieni statuetkami Wolontariusza Roku, a dla wszystkich
którzy angażują się liczne akcje
charytatywne, przygotowana została muzyczna niespodzianka. W
piątek, 27 stycznia, w kinie Zorza w
prezencie dla wolontariuszy
sianowski samorząd zorganizował
koncert Katarzyny Groniec pt.
„ZOO”. Było to muzyczne spotkanie z wyjątkowymi utworami
Agnieszki Osieckiej, które Katarzyna Groniec konfrontowała z własną
wrażliwością artystyczną. Groniec
to znakomita artystka, wielokrotnie
nagradzana i kochana przez
publiczność za wdzięk, ironię,
liryzm, pazur sceniczny, ale przede
wszystkim za wybitne umiejętności
interpretacyjne. Zachwyciły one
sianowską publiczność.
W tym roku przyznano trzy tytuły Wolontariusza Roku 2016. Pierwszym uhonorowana została Olga
Lewandowska, wiceprezes Sianowskiej Fundacji „Jesteśmy Razem”.
Pani Olga angażuje się we wszystkie akcje charytatywne organizowane przez Fundację oraz pomaga
w bieżącej działalności Fundacji,
której celem jest niesienie pomocy
osobom potrzebującym na terenie
gminy i miasta Sianów, w szczególności osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami, czekającym na

Pomoc
w liczbach
W gminie Sianów w różne działania charytatywne w roku 2016
zaangażowało się ponad 270
osób. W sumie w minionym roku
podczas różnych akcji i zbiórek finansowych zebrali blisko 115 tys.
zł. Dziękujemy wszystkim za chęć
niesienia pomocy.

Kino Zorza w Sianowie. Panie Olga Lewandowska i Ewa Jakubowska oraz OSP Sianów Wolontariuszami Roku

trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
Druga nagroda trafiła do Ewy
Jakóbowskiej, która jest osobą czułą,
wrażliwą, pracowitą i udzielającą
się w czyny społeczne Sianowa.
Pani Ewa jest wielką miłośniczką
zwierząt. Od wielu lat kilka razy w
ciągu dnia dogląda i dokarmia
bezdomne koty na działkach koło
osiedla Słowackiego. Niejednokrotnie znalazła dla nich nowy dom.
Dzięki zaangażowaniu pani Ewy
wiele kotów zostało poddanych
leczeniu. W opiekę nad zwierzętami
wkłada całe swoje serce.
Trzeci tytuł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie, która
działa na terenie miasta od 1889
roku, a od 1945 roku na terenach
odzyskanych. Sianowscy strażacy
poświęcają swój prywatny czas, aby
służyć pomocą mieszkańcom w

każdej sytuacji. I nie tylko, gdy
zawyje alarm, lecz również z potrzeby serca. W ostatnich latach angażowali się w akcje charytatywne na
terenie miasta i gminy, czuwali nad
bezpieczeństwem wolontariuszy w
czasie akcji „Dziewczynki z zapałkami” oraz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zabezpieczali
rajdy organizowane przez Sianowski Klub 4 x 4, Bieg im. Ryszarda
Targaszewskiego, czy imprezy
gminne np. piknik z okazji Święta
Flagi czy uroczystości rocznicowe
wybuchu Powstania Warszawskiego. Kultywują tradycję i towarzyszą mieszkańcom w czasie Drogi
Krzyżowej i procesji Bożego Ciała,
czuwają przy Grobie Pańskim, a
ostatnio towarzyszą w orszaku
Trzech Króli w Koszalinie. Angażują się w działalność prewencyjną,
przeciwpożarową i kulturalno-

oświatową szkoląc dzieci i młodzież
oraz przeprowadzając liczne pokazy z ratownictwa i pierwszej pomocy.

Fot. Waldemar Kosowski

Wszystkim
wolontariuszom
gratulujemy i serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!
URSZULA JACKOWSKA

Fantastyczny koncert Kasi Groniec dla wszystkich wolontariuszy.
Fot. Waldemar Kosowski

Kolejna wystawa w Zorzy. Wernisaż prac Kazimiery Szatkowskiej
19 stycznia w Galerii Zorza w Sianowie odbył się wernisaż prac
Kazimiery Szatkowskiej, mieszkanki Krasiboru, która przyjechała do
Sianowa na zaproszenie kolegi ze szkolnej ławki.
Do Sianowa swą koleżankę z lat
młodzieńczych zaprosił Józef Jesionowski. Kazimiera Szatkowska jest
samoukiem, pasjonatką pejzaży,
portretów i malarstwa rysunkowego o czym mogliśmy przekonać się
podczas spotkania. Jej prace zobaczyć można było na wystawach
plenerowych m.in. w Mielnie,
Pszczynie i w Piwnicznej. Tym
razem
przyjechały
do
Sianowa.Artystka jest autorką
Drogi Krzyżowej w Krasiborze i
wielu innych obrazów sakralnych.
EMILIA POŹLEWICZ

Wernisaż wystawy zgromadził w kinie Zorza wielu zainteresowanych sztuką
mieszkańców.
Fot. Waldemar Kosowski

Spotkanie było okazją do rozmów o malarstwie i... nie tylko.
Fot. Waldemar Kosowski
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Potrójne
Złote Gody
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają
wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się
swoistym blaskiem. Tak było również w sobotę, 14
stycznia, w urzędzie Stanu Cywilnego w Sianowie.
Wacława i Wacław Bokiejowie

Z

łote Gody świętowali
Państwo Aniela i Zdzisław Szarankowie mieszkańcy Suchej Koszalińskiej,
Marianna i Jan Grosiakowie
mieszkańcy Dąbrowy oraz Wacława i Wacław Bokiejowie z Sianowa.
Wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód

wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego. Wspominając minione lata, złoci jubilaci
dziękowali sobie wzajemnie za
miłość, oddanie, szacunek i tolerancję. Małżonkowie odnowili
również przysięgę małżeńską.
W rocznicę swojego święta za
zgodność pożycia małżeńskiego,
za trud pracy i wyrzeczeń dla

Marianna i Jan Grosiakowie

Zmarł ks. kanonik Jan Szałach

dobra rodziny założonej przed
pół wieku, za wychowanie dzieci,
za łzy, cierpienia i radości, za
każdy siwy włos na ich skroni
Jubilaci zostali odznaczeni przez
prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej medalami. Aktu dekoracji
dokonał burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki. Burmistrz
wraz z przewodniczącym Rady

Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski

Miejskiej w Sianowie Januszem
Machałą wyrazili słowa uznania dla Jubilatów za dochowanie
wierności małżeńskiej i przebycie
pięknej drogi wspólnego życia.
Kierownik USC Mirosława
Kapuścińska życzyła dostojnym
jubilatom następnych wspólnie
przeżytych lat w zdrowiu,
szczęściu i spokoju.

Aniela i Zdzisław Szarankowie

Jubilaci zostali obdarowani
pamiątkowymi dyplomami jubileuszowymi oraz upominkami. W
atmosferze święta i radości wzniesiono toasty za ich zdrowie i
szczęście, bowiem każda złota
para swoje święto obchodziła w
gronie swoich najbliższych.
MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

Fot. Waldemar Kosowski

Najważniejsze jest
bezpieczeństwo dzieci
Niefrasobliwość kierowców może skończyć się mandatem. Szczególnie w pobliżu
szkoły.

26 grudnia 2016 r. w wieku 86 lat zmarł ksiądz Kanonik Jan Szałach. Był wieloletnim proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki, którą zarządzał
od 6.07.1978 r. do 2003 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. Był osobą
szanowaną i niezwykle lubianą przez lokalne społeczeństwo. Podczas piastowania
przez niego funkcji proboszcza powstał m.in. kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej na osiedlu w Sianowie. Ksiądz Jan był honorowym obywatelem Gminy i
Miasta Sianów, na mocy uchwały z 25 listopada 2005 roku. Pogrzeb odbył się (województwo świętokrzyskie) 29 grudnia 2016 roku. Dzień wcześniej mieszkańcy Sianowa i okolic mieli możliwość pożegnania swojego wieloletniego proboszcza w kościele na osiedlu w Sianowie.

Straż Miejska w Sianowie otrzymuje od rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 sygnały, iż cześć z
osób przywożących lub odbierających swoje dzieci ze szkoły
wjeżdża samochodami w ulicę
Chrobrego. Jest to dość wąska i
„ślepa” uliczka bez chodnika.
Ponadto po jednej stronie obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów. Wjazd jednocześnie kilku aut
powoduje duże utrudnienia w ruchu
i stwarza poważne zagrożenie dla
uczniów i rodziców, którzy poruszają się pieszo do szkoły. Kilka razy
dochodziło do wzajemnego blokowania się pojazdów na tej uliczce.
Niektórzy z kierujących wjeżdżają
również na teren parku, a następnie
manewrują i zawracają przed
pomnikiem. Nie zważają przy tym
zarówno na bezpieczeństwo idących
tamtędy dzieci, jak też na znak
drogowy ustawiony na końcu ulicy,
wskazujący, że do parku mogą
wjeżdżać jedynie pojazdy służb
komunalnych i mundurowych.
Strażnicy potwierdzili sygnały
mieszkańców. Mimo widocznych
znaków drogowych
niektórzy
kierowcy podjeżdżają pod samą furtkę wejściową, utrudniając przedostanie się innym na teren szkoły.
Chcąc ustąpić miejsce innym pojaz-

Przypominamy, że do parku mogą wjeżdżać jedynie pojazdy służb komunalnych
i mundurowych.
For. Archiwum

dom, wjeżdżają na pas zieleni lub
zawracają przed pomnikiem. Takie
manewry, szczególnie w porze zimowej, gdy rano jest jeszcze ciemno,
zagrażają bezpieczeństwu dzieci
idących do szkoły. Niefrasobliwość
kierowców jest tym trudniejsza do
zrozumienia, że przy ul. Piastów jest
parking, na którym zazwyczaj są
wolne miejsca. Wystarczy więc odrobina dobrej woli oraz chęć przejścia
pieszo kilkunastu metrów...

Straż Miejska
przypomina
Art. 92 kodeksu wykroczeń mówi,
że „Kto nie stosuje się do znaku
lub sygnału drogowego albo do
sygnału lub polecenia osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny
albo karze nagany”.
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Zimowa laba tuż tuż

Co jednak zrobić, by nie była ona czasem
nudy? Żeby spędzić go kreatywnie i mieć
mnóstwo energii na kolejne tygodnie nauki?
Zapraszamy do Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów!

F

erie zimowe w Centrum
Kultury
i
Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta
Sianów zapowiadają się bardzo
ciekawie. Atrakcyjne zajęcia czekają na wszystkich chętnych w
budynku głównym, ale też we
wszystkich filiach bibliotecznych i
świetlicach wiejskich na terenie
gminy Sianów oraz kinie Zorza.
Zaplanowano zajęcia dla „dużych”
i „małych” – zabawy z książką,
zajęcia plastyczne, wyjazdy na
lodowisko, do kina.
Zajęcia w filiach bibliotecznych
odbywać się będą pod hasłem „
Spotkajmy się zimą w bibliotece”
od poniedziałku do piątku w godz.

11 -15, zaś filie będą czynne w godz.
9 – 17.
W świetlicach wiejskich na dzieci czekamy w godz. 11 -15 od poniedziałku do piątku.
W Centrum Kultury w Sianowie,
można wybierać pomiędzy warsztatami artystycznymi, kreatywnymi, kulinarnymi, gitarowymi,
tanecznymi, wokalnymi i nauką gry
na keyboardzie.
Kino Zorza w Sianowie zaprasza
na seanse filmowe we wtorki,
czwartki i niedziele.
Więcej informacji na stronie
www.cksianow.pl lub pod numerem telefonu 94 342 04 96.
MONIKA OLSZAK

Warsztaty wokalne – w ubiegłym roku chętnych było na nie więcej, niż miejsc.

Fot. Waldemar Kosowski

Kącik bibliofila

W obiektywie
Młodzi, kino i literatura

Michał J. Chmielewski „Złe”

18 stycznia w kinie Zorza odbył się seans filmowy w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej.
To pozaszkolna forma edukacji, wykorzystująca filmy i nowe media, jako narzędzia wychowawcze. Z kolei sianowskiej bibliotece
odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Magiczny świat Harrego Pottera”. Wzięli w niej udział uczniowie gimnazjum w Dąbrowie.
Fot. Krystyna Jurgo
Monika Olszak

W „Kąciku bibliofila” polecamy tym razem książkę
naszego czytelnika, mieszkańca Sianowa Michała J.
Chmielewskiego, zatytułowaną „ Złe”. Autor
urodził się w drugiej
połowie lat 80. Pisać
lubił od dawna, swoją
przygodę z pisarstwem rozpoczął od
gazetki szkolnej, a
potem kontynuował poprzez
rozpoczęcie
s t u d i ó w
dziennikarskich,
a
następnie
pracę
dla
lokalnej gazety. W
2014 roku opublikował
pierwszą swoją powieść w formie
audiobooka pt. „Zrobiłbym coś
złego” (audiobook dostępny jest w
bibliotece).
Akcja książki rozgrywa się w
miasteczku na polskim wybrzeżu
Baskinie Zachodnim. Miasteczko
wydaje się zbyt małe, aby pomieścić

całe zło, jakie w nim się dzieje, a
jednak...
Jan Krasnowolski, autor
„Klatki”, tak pisze o
książce:
„Michał
Chmielewski
pisze
mocno i ciekawie, ma surowy
styl i nie bawi się
w niepotrzebny
manieryzm. Jego
historia jest brutalna,
tak jak brutalna może
być małomiasteczkowa rzeczywistość, pod
płaszczykiem prowincjonalnej nudy skrywająca
historię śmierdzącej alkoholem przemocy domowej,
rodzicielskiego okrucieństwa
i złamanego dzieciństwa.
Akcja powieści rozgrywa się w
ciągu dwudziestu czterech godzin,
znacznie mniej czasu potrzeba, żeby
książkę przeczytać. Jednak to, co po
niej zostaje, pamięta się długo”.
Książka jest dostępna w bibliotece,
zapraszamy!
MONIKA OLSZAK

Repertuar
kina Zorza

26 lutego, godz. 16 – Mój przyjaciel
smok, od 7 lat

W SKRóCie
ibuk Libra
w bibliotece
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta w Sianowie przedłużyły w
tym roku umowę na korzystanie z platformy ibuklibra.pl. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą ponownie korzystać z
dostępu do cyfrowych książek na Ibuk
Libra, platformie z cyfrowymi książkami.
Jej zasób to ponad 19 tys. tytułów z
różnych dziedzin wiedzy (w tym beletrystyki i literatury popularnej) i ponad 250
wydawców. Biblioteka sama decyduje o
księgozbiorze, który chce wykupić i
udostępniać swojej społeczności - pozycje można wybierać całymi dziedzinami
czy podkategoriami, ale można również
wybierać tytuły pojedynczo. Rozwiązanie
to pomaga bibliotece na oszczędność
miejsca (całość dzieje się on-line) i na
zwiększenie dostępności księgozbioru (z

jednego tytułu na raz może korzystać aż
pięć osób - z dowolnego miejsca). Nie
masz kodu dostępu przyjdź do najbliżej
biblioteki.

Dostępne są teksty
naukowe
Kolejna innowacja i ułatwienie dla czytelników. Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
dołączyła do Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych ACADEMICA,
której twórcą jest Biblioteka Narodowa.
Nasi użytkownicy mogą korzystać z
ponad 1 mln 600 tys. tekstów nauko-

wych ze wszystkich dziedzin wiedzy. W
zasobach wypożyczalni ACADEMICA
znajdują się książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, grafiki, fotografie, rękopisy i inne dokumenty, zarówno z domeny publicznej, jak i chronione
prawem autorskim. Publikacje z domeny
publicznej są dostępne w otwartej sieci
Internet, natomiast utwory chronione
prawem autorskim mogą być rezerwowane i udostępniane tylko na terminalach na terenie bibliotek.
MONIKA OLSZAK

3 lutego, godz. 18 – Księga dżungli, od 7
lat
5 lutego, godz. 16 – Hop, bez ograniczeń
10 lutego, godz. 18.30 – Dobra żona, od
16 lat
12 lutego, godz. 16 – Strażnicy marzeń,
bez ograniczeń
14 lutego, godz. 17 – spektakl BTD
„Prawda”
16 lutego, godz. 12 – Dobry dinozaur, od
3 lat
18 lutego, godz. 18 – Zanim się pojawiłeś, od 16 lat
19 lutego, godz. 16 – Bardzo fajny
gigant, od 7 lat
21 lutego, godz. 12 – Zwierzogród, od 6
lat
23 lutego, godz. 12 – Kung Fu Panda 3,
od 4 lat

KinoSzkoła w Sianowie
W styczniu w kinie Zorza wystartował
Ogólnopolski
Interdyscyplinarny
Program Edukacji Medialnej. KinoSzkoła to pozaszkolna forma edukacji, wykorzystująca filmy i nowe media jako
narzędzia wychowawcze. Program
złożony jest z różnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest
wzrost świadomości i kompetencji
medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów i nauczycieli. W
programie bierze udział Przedszkole
Gminne w Sianowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie oraz Zespół Szkół w
Dąbrowie.
URSZULA JACKOWSKA
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Pietraszkiewicze zwycięzcami
7 stycznia w hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie rozegrano 11. halowy Turniej
Piłkarski Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza.

T

urniej
poprzedziło
wystąpienie wdowy po
zmarłym Feliksie, Barbary
Pietraszkiewicz, która następnie
wspólnie z córką Jolantą i synem
Markiem oraz innymi członkami
rodziny, przyglądała się wszystkim
10-minutowym pojedynkom. Warto
zaznaczyć, że Feliks Pietraszkiewicz
był piątym dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sianowie, a
pani Barbara – pracowała w niej jako
nauczycielka przez osiemnaście lat.
W gościnnej hali wystąpili:
Grupa
Sędziów
Koszalin
(trener/kierownik – Wiktor Wątroba), KS Sieciemin (Grzegorz Zabłocki/Józef Hryckowian), KS SKIBNO
(Wojciech Kulon/Janina Kulon),
UKS Victoria SP 2 Sianów (Jędrzej
Bielecki/Marian Kuna/Tomasz
Bryda), Victoria Sianów (Krystian
Jegliński/Jerzy Piątek), Victoria
Oldboje Sianów (Krzysztof Gort)
oraz zespół pod nazwą Pietraszkiewicze Sianów (Adam Pietraszkiewicz/Marcin Pietraszkiewicz).

Grano systemem „każdy z
każdym”. Pierwsze miejsce – co
sprawiło ogromną radość Pani
Barbarze Pietraszkiewicz i pozostałym członkom rodziny – zajęła
drużyna
Pietraszkiewiczów
Sianów!
Ich zwycięstwo nie
podlegało żadnej dyskusji! Jedyne
trzy punkty stracili, przegrywając
1:2 z piłkarzami KS SKIBNO.
Drużyna zwycięzców – prowadzona przez Adama i Marcina
Pietraszkiewiczów - grała w składzie: Arkadiusz Borak – Mateusz
Bagniuk, Łukasz Czechowski,
Piotr Górnik, Arkadiusz Jasitczak,
Wojciech
Orłowski,
Adam
Pietraszkiewicz, Marcin Pietraszkiewicz, Krzysztof Rzeszutek i
Mateusz Zalewski.
Drugie miejsce – przy równej
ilości punktów i remisie 1:1 w
bezpośrednim pojedynku, lepszą
różnicą bramek w całym turnieju zajęli piłkarze KS SKIBNO.
Trzecie miejsce – przy równej
ilości punktów i remisie 1:1 w

Za rok dwunasty turniej! Zdecydowano, że zostanie rozegrany 7 stycznia. Z pewnością dostarczy tylko sportowych emocji, co tegoroczne zawody.

bezpośrednim pojedynku, gorszą
różnicą bramek w całym turnieju
– zajęła drużyna Victorii Sianów!
Czwarte miejsce zajęli piłkarze
Grupy Sędziów Koszalin, piąte piłkarze KS Sieciemin, szóste Oldboje Victorii Sianów, a siódme
przypadło odmłodzonemu zespołowi UKS Victoria SP 2 Sianów.
Zwycięzcy otrzymali puchar
Prezesa Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w
Koszalinie - Grzegorza Maciejasza.
Wyróżnieni zawodnicy: najlepszy piłkarz – Piotr Pazdecki
(Grupa Sędziów Koszalin), król
strzelców – Marcin Woźniak (KS
SKIBNO) oraz najlepszy bramkarz
imprezy – Łukasz Zieliński (KS
Sieciemin), otrzymali odpowiednio: piłki nożne i rękawice bramkarskie ufundowane – za aprobatą
Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów Macieja Berlickiego - przez
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.

Fot. Waldemar Kosowski

RYSZARD WĄTROBA

Grała Wielka Orkiestra, graliśmy i my
15 stycznia w hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbył się 15. Jubileuszowy Wielkoorkiestrowy halowy
Turniej Piłkarski Juniorów.
Warunkiem uczestnictwa w
zawodach było wrzucenie do puszki minimum 5 zł (od osoby) na
konto grającej „do końca świata i
jeden dzień dłużej” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zgłosiło
się osiem zespołów: Franki Koszalin
(trener/kierownik:
Tomasz
Grosiak), Pędzące Pisuary Koszalin
(Kacper Prusaczyk/Krystian Kruk),
Gryf Polanów (Piotr Idzi), Dream
Team Sianów (Piotr Ignatowicz),
Wiekowianka Wiekowo (Łukasz
Szmajdziak), Ekipa THC Sianów
(Dominik Surówka/Paweł Ludwinowicz), FC Kołowrotki Skibno

(Paweł Pasternak) i UKS Victoria SP
2 Sianów (Jędrzej Bielecki/Marian
Kuna).
Zwycięzcami zostali piłkarze
Wiekowianki Wiekowo. Drugie
miejsce zajął zespół Pędzących Pisuarów Koszalin, a trzecie – zespół
Gryfa Polanów.
Wyróżnienia
indywidualne
przypadły: Marcinowi Dubielewiczowi (Franki Koszalin) – najlepszemu zawodnikowi, Mateuszowi
Dzierżyńskiemu (Gryf Polanów) –
królowi strzelców (7 bramek) i
Michałowi Rutkowskiemu (Pędzące
Pisuary Koszalin) – najlepszemu

bramkarzowi. Wyróżnieni otrzymali odpowiednio: piłki nożne i
rękawice bramkarskie ufundowane
przez Urząd Gminy i Miasta w
Sianowie. Wyróżniono ponadto
Wiktorię Robakowską (UKS Victoria SP 2 Sianów).
Podczas
turnieju
zebrano
1.588,47 zł. Kwota została przekazana Sztabowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Sianowie!
Wszystkie
dotychczasowe
Piłkarskie Grania Serc w Sianowie,
dają łącznie kwotę 12.963,85 zł.
Dziękujemy!

Grano raz 8. minut, systemem „każdy z każdym”. Zwyciężyli piłkarze z Wiekowa.

RYSZARD WĄTROBA

Fot. Ryszard Wątroba

W SKRóCie
iV Wielkoorkiestrowy
Turniej
Badmintona.
14 stycznia w hali sportowej przy
SP nr 2 w Sianowie odbył się iV
Wielkoorkiestrowy Turniej Badmintona. W tym roku zaskoczyła nas ilość
zgłoszonych zawodników, która ostatecznie wyniosła 66 osób. W 8 kategoriach, przez ponad 10 godzin, zostało
rozegranych prawie 160 pojedynków,
często bardzo zaciętych i trzysetowych.

Świetna atmosfera i uśmiechy na twarzy
gwarantowały niezapomniane emocje.
Zawody zostały bardzo sprawnie przeprowadzone przez debiutującą w roli
sędziego głównego Magdalenę Grzywacz. Do Sianowa przyjechali zawodnicy
z takich miast jak: Szczecinek, Gwda
Wielka, Sławno, Koszalin, Bydgoszcz a
nawet Mannheim (Niemcy). Wszyscy byli
bardzo hojni, a puszka WOŚP zapełniała
się z każdą godziną. Podczas gier przeprowadzono licytację, która obfitowała
w bardzo zacięte aukcje. Pizza w kszta-

łcie serca, którą ofiarowała sianowska
pizzeria Dolce Vita została sprzedana za
kwotę 220 zł, koszulka WOŚP z XX finału - 200 zł, koszulka reprezentacji Polski
- 150 zł, sukienka utytułowanej badmintonistki Nadii Zięby - 200 zł, torba z
wędlinami i kalendarzem firmy ZPM Grzywacz - 170 zł. Łącznie uzyskano kwotę 2
tys. 887,19 zł, co stanowi dotychczasowy
rekord imprez sportowych organizowanych w ramach WOŚP. Wyniki sportowe
ukształtowały się następująco (w kolejności zajętych na podium miejsc:

Gra pojedyncza chłopców U13: Kacper
Kurek, Mateusz Skowron, Kamil Roman.
Gra pojedyncza dziewcząt U13: Paulina
Szczepańska, Klaudia Orzechowska,Natalia Markowska. Gra podwójna U13:
Kacper Kurek/Mateusz Skowron, Paulina
Szczepańska/Kuba Tkaczuk, Kamil
Roman/Kornel Grzywacz. Gra pojedyncza
kobiet Open: Dorota Grzejdak, Paula
Roman, Patrycja Kuszmar. Gra pojedyncza mężczyzn Open: Dariusz Schmidt,
Marcin Grzywacz, Piotr Kozioł. Gra
podwójna Open: Dorota Grzejdak/Marcin

Grzywacz, Dariusz Schmidt/Piotr Kozioł,
Andrzej Przytulski/Grzegorz Pilarski. Gra
pojedyncza Radosny Amator: Jacek
Zawiślak, Wojciech Muchowski, Christian
Zettl. Gra podwójna Radosny Amator:
Jacek Zawiślak/Wojciech Muchowski,
Lena Ogulewicz/Tomasz Ogulewicz,
Zbigniew Wysmyk/Czarek Korzeniowski.
Zawodnicy na podium otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów, m.in. firmę Yonex Warszawa i
Dajar Koszalin.
MARCIN GRZYWACZ

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).

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.
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harmonogram odbioru odpadów
przez PGK Sp. z o.o. w roku 2017
Kołzin

Borowiec, Maszkowo, Mokre, Nowe
Szczeglino, Przytok, Ratajki,
Szczeglino, Sierakowo Sławieńskie,
Sowno, Suszka, Sowieński Młyn,
Węgorzewo Koszalińskie, Wonieść
- zabudowa jednorodzinna

Sianów- zabudowa jednorodzinna ulice:
Armii Polskiej, Brzozowa, Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Jarzębinowa, Klonowa, Koszalińska, Kościelna, Kwiatowa, Lipowa, Lutyków, Łużycka, Mickiewicza, Morska,
Parkowa, Piastów, Plac pod Lipami,Podgórna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spółdzielcza,
Strzelecka, Sienna, Topolowa, Tylna.

Kleszcze, Skibno, Skibienko
oraz Sucha Koszalińska
- zabudowa jednorodzinna

Karnieszewice, Gracz, Płonka,
Trawica (bez numeru 10) oraz Krzykacz
- zabudowa jednorodzinna

Osieki (ulice: Długa, Parkowa 18, 22, 35,
55, Klonowa 5, Krótka, Koralowa 8, 15, 17,
Nadmorska 19,Słoneczna 8, 13), iwięcino
65 i 66, Sieciemin 2, 2A i 2B,
Wierciszewo 5 i 66.

Osieki - zabudowa jednorodzinna

Sianów zabudowa jednorodzinna
ulice: Dworcowa, Kopernika, Łubuszan,
Ogrodowa, Polna, Słowackiego,
Węgorzewska.

Sianów: ul. A. Polskiej 35, Koszalińska
16, 30, 34, Łubuszan 70, Łużycka 4B, 86A,
Miła, Ogrodowa 7B, 8, 8A, 8B, Piastów 18,
Przyjaciół, Zgody;
miejscowości: Gorzebądz 20, 23,
Kędzierzyn 1B i 1C, Kościerza,
Maszkowo 15, 15B, 16C, 29, 29B, 30,
30A, 30B, 30C, 31, 32, 33, 34, Sieciemin
57, Sierakowo Sławieńskie 1A,
Sierakówko 1, Skibno 40, 41, 42, 61, 62,
63, 64, 65, Skwierzynka 1X, 3J, 3K, 3E,
3P, 58, Sucha Koszalińska 82B i 82D,
Szczeglino 2M, 29C,
Węgorzewo Koszalińskie 4A.

zabudowa jednorodzinna: Bielkowo,
Dąbrowa, Grabówko, iwięcino,
Rzepkowo, Sieciemin, Siecieminek,
Trawica 10, oraz Wierciszewo.

Kłos - zabudowa jednorodzinna

Gorzebądz, Kędzierzyn oraz Skwierzynka - zabudowa jednorodzinna

