Największa inwestycja
w historii gminy
Zakończył się pierwszy etap projektu „Kanalizacja Zachód – skanalizowanie miejscowości w Gminie Sianów wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej”.

P

o niemal dwóch latach prac działa
już podoczyszczalnia ścieków
z kolektorem tłocznym do Jamna,
a w szybkim tempie rozwijająca się Skwierzynka ma kanalizację. Prace pochłonęły 13
milionów złotych, a inwestycja ta jest – jak
dotąd – najdroższą w historii miasta i gminy
Sianów.
Co konkretnie zostało wykonane? Większość inwestycji pozostaje dla mieszkańców
niewidoczna – jest pod ziemią. Ale zdecydowanie odczuwalny będzie lepszy standard
życia.
W ramach projektu powstała podoczyszczalnia ścieków w Sianowie wraz z przepompownią centralną ścieków, tłoczącą
całość ścieków komunalnych ze skanalizowanej części miasta i gminy Sianów do
oczyszczalni ścieków „Jamno”, stanowiącej

Na terenie podoczyszczalni wybudowano dwa zbiorniki przeznaczone na wodę deszczową.
Fot. Waldemar Kosowski

4 VII
Sianowska Przeprawa
4x4, baza rajdu na
Osiedlu Słowackiego

5 VII
wakacyjna Sfera
Kultury w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

To dopiero początek inwestycji – jest już gotowa dokumentacja dla kanalizacji w Kłosie,
Gorzebądzu, Kędzierzynie i Rzepkowie.
Fot. Waldemar Kosowski

własność MWiK sp. z o.o. w Koszalinie. Jest
też kolektor tłoczny ścieków z Sianowa do
oczyszczalni „Jamno” o średnicy 280 mm
i całkowitej długości ponad 14 kilometrów,
którym ścieki z przepompowni centralnej
transportowane są już do oczyszczalni
ścieków. Powstała również kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna o łącznej długości ponad 9 kilometrów wraz z dwiema
przepompowniami ścieków w Skwierzynce.
Podłączona została do wybudowanego kolektora tłocznego ścieków. Dzięki uruchomieniu kanalizacji sanitarnej, dodatkowym
efektem tej inwestycji jest uporządkowanie
gospodarki ściekowej intensywnie rozbudowującej się miejscowości Skwierzynka. Ścieki
z tej miejscowości również już są oczyszczane
w oczyszczalni „Jamno”.
Wykonanie tej inwestycji pozwoli na spełnienie wszystkich norm obowiązujących
w Polsce stawianych gospodarce ściekowej.
Oddala ona również ciążące kosztowne
zagrożenie płacenia kar przez gminę Sianów
za nienormatywną jakość oczyszczania
ścieków.
– Pozbywamy się problemu z gospodarką

Finanse
Środki finansowe z budżetu gminy Sianów to
ponad 5,6 mln zł. Samorząd zaciągnął pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie – 3 mln zł. 2 mln zł to
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się pozyskać niemal 2,5 mln zł.

ściekową w gminie na wiele lat. Żywotność
rur kanalizacyjnych sięga nawet siedemdziesięciu lat. Inwestycja ta pozwoli na dalszy
rozwój gminy – powiedział podczas uroczystego otwarcia przepompowni burmistrz
Maciej Berlicki.
– Jakość oczyszczania ścieków komunalnych jest dziś na poziomie zgodnym z obowiązującymi obecnie, jak i przyszłymi
wymaganiami, stawianymi ściekom oczyszczonym – dodał Aleksander Janowski, szef
Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Sianowie.

Za nami 28. Dni Ziemi Sianowskiej

19 VII
wakacyjna Sfera
Kultury w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

1 VIII
rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego.
Uroczystości połączone
z rekonstrukcją walk
powstańczych
w Parku im. Powstańców
Warszawskich

Impreza zakończyła się wielkim sukcesem i rekordem frekwencyjnym.
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Ćwierć wieku samorządu
2 czerwca w hali widowisko-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyła się
uroczystość z okazji 25-lecia polskiej samorządności.

K

oniec roku szkolnego to jak
zwykle czas podsumowań,
szczególnie dla młodych
osób – uczniów, studentów.
Po roku nauki wszystkim należy
się trochę relaksu, odpoczynku.
Wiem, że nie wszyscy idealnie
przepracowali rok szkolny, ale to
możemy już zostawić indywidualnym ocenom.
Gmina od kilku lat stara się
w lipcu i sierpniu przygotować
ofertę wypoczynku dla osób młodych. Nie inaczej jest w tym roku,
wyjazdy szlakami polskich
zamków, półkolonie – to oferta,
którą możemy się pochwalić
dzięki świetnej współpracy z naszymi organizacjami pozarządowymi. Na miejscu pełna ofertę
przygotowało nasze Centrum
Kultury – zajęcia tematyczne tak
w centrum, jak i w filiach bibliotecznych i świetlicach. Będzie
wiele seansów w Kinie Zorza. Po
raz kolejny w naszej gminie organizujemy więcej, niż w innych samorządach.
Wakacje są jednak również dla dorosłych, więc kolejny raz w lipcu zapraszamy na Sferę Kultury w sianowskim parku, a w sierpniu na dużą
uroczystość związana z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego (w końcu nazwa parku zobowiązuje), a po dwóch tygodniach na
drugi już Folk Film Festiwal. Wakacje
zakończymy Dożynkami Gminnymi
w Bielkowie. Jeśli dodamy do tego
wiele imprez w sołectwach, wszystko
wygląda imponująco.
Wiem, że są głosy „po co to
wszystko?”. Przede wszystkim dla
każdego mieszkańca naszej gminy.
Oderwijmy się od komputerów, telewizorów, nie zawsze jest też pora na
plażę. Spędźcie ten czas z nami,
zapraszamy! Naprawdę warto :).

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocjaĂsianow.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
niepelnosprawniĂsianow.pl

Na spotkaniu pojawili się m.in. byli burmistrzowie, ich zastępcy oraz radni
wszystkich kadencji.
Fot. Waldemar Kosowski

S

potkanie rozpoczął specjalnie przygotowany film,
w którym wypowiedzieli
się wszyscy dotychczasowi burmistrzowie, którzy urzędowali po 1990
roku – Mirosław Kamiński, Jerzy
Gałązka, Andrzej Matyjaszek, Ryszard Wątroba oraz Maciej Berlicki.

Uroczystość uświetnili m.in.
Piotr Zientarski – senator RP,
Marian Hermanowicz – starosta
koszaliński, Wojciech Kasprzyk
– zastępca prezydenta Koszalina,
Ewa Korczak – wójt gminy Świeszyno, Olga Roszak-Pezała – wójt
gminy Mielno, Henryk Broda

Spotkanie zakończył koncert Katarzyny Groniec.

– wójt gminy Będzino, Włodzimierz Błaszczak – zastępca wójta
Gminy Darłowo i Aleksander
Kaczorowski – honorowy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów.
Byli z nami także lokalni przedsiębiorcy.
Zaproszeni goście otrzymali

Fot. Waldemar Kosowski

z rąk burmistrza Macieja Berlickiego specjalnie przygotowany
medal okolicznościowy. Nagrody
i wyróżnienia przygotował także
Piotr Zientarski, senator RP.
Spotkanie zakończył koncert
Katarzyny Groniec.

Jubileusz XXXV-lecia NSZZ „Solidarność”
13 czerwca odbyły się historyczne uroczystości XXXV-lecia NSZZ „Solidarność” na szczeblu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa zrzeszającego Krajowe Sekcje Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej, Parków Narodowych oraz Geologii i Wiertnictwa.

Gośćmi spotkania byli m.in. działacze NSZZ „Solidarność” z lat 80., których wymagające wyjątkowej odwagi dokonania zostały nagrodzone przez najwyższe władze Związku.
Fot. Waldemar Kosowski

Bogaty scenariusz uroczystości
obejmował Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego
Komisji Krajowej Piotra Dudy,
w którym udział wzięli czołowi zawodnicy krajowi, z jednym reprezentującym ligę hiszpańską. Grono
ponad 150 kibiców było świadkami
zmagań sportowych na najwyższym
poziomie. Puchary w postaci ręcznie
wykonanych statuetek drewnianych
wręczył osobiście przewodniczący
Komisji Krajowej Piotr Duda, przy
akompaniamencie
sygnalistów
myśliwskich z Cewic. Zwycięzcą
turnieju został Artur Białek
z KS Gwiazda Bydgoszcz. Uległ
mu Tomasz Tomaszuk z MLKS
Ostródzianka Ostróda. Na najniższy
stopień podium zajął Konrad Kulpa
z KS Gwiazda Bydgoszcz.

Uroczystości główne poprzedziła msza św. w intencjach podziękowania za opiekę i prośbę o błogosławieństwo na następne lata, za
zmarłych członków Sekretariatu
oraz w intencji żyjących członków
Związku Krajowego Sekretariatu
Zasobów Naturalnych Ochrony
Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
Po mszy św. odbyła się gala uroczysta w kinie Zorza, z udziałem
wielu gości: m.in. przewodniczącego KK Piotra Dudy, posła VII
kadencji Sejmu RP Jerzego A. Gosiewskiego, zastępcy Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych
Janusza Zaleskiego, burmistrza
Macieja Berlickiego, byłych dyrektorów Generalnych LP Andrzeja
Rodziewicza i Konrada Tomaszew-

skiego, dyrektorów Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych
i najważniejszych gości honorowych – działaczy NSZZ „Solidarność” z lat 80.
Wśród wielu wystąpień na
uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez przewodniczącego
KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza.
Mówił o rozczarowaniu, jakie towarzyszy przeważającej części społeczeństwa polskiego. – Czy zrobiliśmy co tylko możliwe, aby Polska
była dla wszystkich, a nie tylko dla
tych, którym się powiodło? Bez odbudowania poczucia wspólnoty,
bez wzajemnego zaufania, bez zaufania obywateli do instytucji publicznych, bez szacunku dla partnerów i dialogu nie zbudujemy
silniejszego i bezpiecznego państwa.

Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć
związki zawodowe. NSZZ „Solidarność ma do tego szczególne
prawo – podkreślił. – Często jesteśmy świadkami zarzutów o upolitycznienie Związku. Takie oskarżenia padają zawsze, gdy podnosimy trudne problemy. Każda
władza chce w ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu i porozumienia.
W podobnym tonie wypowiedział się Przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda.
Atrakcją gali był występ lidera
Piotra Kajetana Matczuka. Repertuar utworów Jacka Kaczmarskiego
znakomicie przybliżył wszystkim
czasy okupione szykanowaniem, internowaniem i krwią.
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absolutorium
dla burmistrza!

Pisklę
bociana białego

(inwestycje), to imponująca kwota
11,9 mln zł.
W ramach tych prawie 12 mln zł
wykonano wiele zadań, m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, drogi, ulice,
sieci wod.-kan., remontowano sianowską starówkę, zmieniono wize-

runek kilku cmentarzy, dofinansowano prace remontowe w kościołach,
tworzono kolejne miejsca rekreacji.
Oczywiście nie zabrakło środków
na bieżącą działalność w oświacie,
kulturze, pomocy społecznej.
Ważne jest również to, że gmina

Sianów pozostaje w dobrej sytuacji
finansowej w perspektywie lat następnych. Pomimo trudnych czasów
możemy z umiarkowanym optymizmem patrzyć w przyszłość, a to
ważne z punktu widzenia każdego
mieszkańca naszej gminy!

Najzdolniejsi u burmistrza
Warto się uczyć! Najlepsi uczniowie szkół gminnych zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami – dostali od burmistrza tablety.
24 czerwca w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie burmistrz
Maciej Berlicki, jego zastępca
Marcin Posmyk i dyrektorem Zespołu Administracyjnej Obsługi
Oświaty w Sianowie Helena Zochniak spotkali się z najlepszymi absolwentami i uczniami szkół gminnych. Na spotkaniu obecni byli
również rodzice uczniów, ich wychowawcy oraz dyrektorzy szkół.
Uczniowie i ich rodzice otrzymali
dyplomy gratulacyjne. Dodatkowo
wszyscy wyróżnieni dostali specjalne
nagrody burmistrza w postaci tabletów, które będą mogli wykorzystać w poszerzaniu swojej wiedzy.
Przedstawiamy najzdolniejszych
ze zdolnych:
❚ Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Janka Bytnara w Sianowie: najlepszymi absolwentami zostali Zuzanna Rębas, Katarzyna Gomułka
i Kamil Urbański.
❚ Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji
Piechoty w Sianowie: najlepszą absolwentką została Koleta Kurek,
a najlepszym uczniem Amelia Żukowicz z klasy Va.
❚ Szkoła Podstawowa w Suchej
Koszalińskiej: najlepszą absolwentką została Ewelina Lichmańska, a najlepszym uczniem Sebastian Pepliński z klasy V.
❚ Szkoła Podstawowa w Szczeglinie: najlepszą absolwentką została Justyna Przydacz, a najlepszym uczniem Weronika Gawrońska z klasy V.
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W skrócie

Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w Sianowie jedną z uchwał był dokument w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Sianów za wykonanie budżetu gminy za 2014 r.
radni udzielili absolutorium jednogłośnie !
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jak wyglądał budżet za
rok poprzedni? Wydatki
to kwota 47,98 mln zł,
a dochody 44,85 mln zł. Deficyt
został pokryty z wolnych środków
z roku 2013. Najważniejszy element
budżetu, czyli wydatki majątkowe

Rok XIV

8 czerwca sianowscy strażnicy miejscy
zostali zaalarmowani, że w Gorzebądziu znaleziono pisklę bociana białego. Pisklę najprawdopodobniej wypadło z gniazda, znajdującego się na
słupie energetycznym. Strażnicy zaopiekowali się osłabionym ptakiem. Pisklę
zawieźli do kliniki weterynaryjnej w Koszalinie, gdzie podano mu środki podtrzymujące życie. Po zakończeniu leczenia
bociek zostanie przekazany do wybranego
schroniska, które specjalizuje się między
innymi w ratowaniu piskląt.

Zwierzęta też czują
Straż Miejska w Sianowie przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe. Pomieszczenia powinny
być odpowiednio dostosowane, chronić
psy przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi. Pies powinien mieć
dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić
mu karmę oraz stały dostęp do wody.
Należy pamiętać, że nie można trzymać
zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin
albo w sposób powodujący cierpienie
a długość uwięzi nie może być krótsza
niż 3 metry. Co ważne, prawo nakłada
na właściciela psa obowiązek szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
Niedopełnienie obowiązku szczepienia
psa jest zagrożone grzywną, a nawet
karą aresztu lub ograniczenia wolności.

„Działaj Lokalnie”
W tym roku do konkursu na dofinansowanie wpłynęło 30 wniosków z 11
gmin. Zwyciężyło 12, w tym dwa z gminy
Sianów: „Romanizacja czy integracja”
oraz „Kucharze znad
Jamna”. Wartość przekazanych grantów to
55 tys. zł, z czego 4,7
tys. zł otrzymało Iwięcino a po 4 tys. 375 zł
Osieki.

O kulturze Słowian

Wszystkim absolwentom, uczniom, ich rodzicom i wychowawcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Fot. Waldemar Kosowski

❚ Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie: najlepszą
absolwentką została Amelia Rusak,
a najlepszym uczniem Natalia Stefańska z klasy V.
❚ Szkoła Podstawowa przy
Zespole Szkół im. Larysy Ewy

Krause w Dąbrowie: najlepszą absolwentką została Dagmara Petrus,
a najlepszym uczniem Eryk Pikulik
z klasy V.
❚ Gimnazjum przy Zespole
Szkół im. Larysy Ewy Krause
w Dąbrowie: najlepszą absolwentką

została Daria Chaładus, a najlepszym
uczniem Natalia Kapłon z klasy III.
❚ Gimnazjum Gminne im. Ireny
Sendlerowej w Sianowie: najlepszym absolwentem został Filip
Lorek, a najlepszym uczniem Magdalena Mackiw z klasy Ia.

Projekt „Słowiańska brać – sianowskie spotkania z kulturą Słowian”
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Iwięcino znalazł się w gronie 15
najlepszych inicjatyw, które otrzymały wsparcie finansowe (7 tys. zł)
oraz merytoryczne Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce i Fundacji PZU.
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów plecenia wianków, wikliniarstwa
oraz wykonania ozdób słowiańskich.
O Słowianach będzie głośno również
podczas imprez gminnych
na:
Sferze
Kultury i Folk
Film Festiwalu
w Sianowie.

Sianów na Łotwie, Łotwa w Sianowie
Kwitnie współpraca z naszym łotewskim partnerem.
W maju 16 dzieci wraz z nauczycielkami z Zespołu Szkół
w Dąbrowie i SP nr 2 w Sianowie
odwiedziło polskie Gimnazjum
w Rezekne na Łotwie. Rezekne jest
miastem w Latgalii, regionie
wschodniej Łotwy, nazywane
także Sercem Latgalii. Położone 242
km na wschód od Rygi i 63 km na
zachód od granicy rosyjsko-łotewskiej.
Sianowianie wzięli udział w wycieczce do Agłony – łotewskiej
Częstochowy, Rygi – stolicy Łotwy,
odwiedzili jednostkę strażacką

Rezekne i wzięli udział w przeglądzie tańca towarzyskiego „Puchar PPG w Rezekne”.
Wkrótce potem przyszedł czas
na rewizytę. W trakcie tegorocznych
Dni Ziemi Sianowskich gościliśmy
delegację z miasta partnerskiego
Rezekne. Przyjechali do nas wiceprezydent Rezekne, radny Urzędu
Miasta Andrzej Reszetnikow, radny
Aleksander Iriszin, Marina Sokołowa i nauczycielka Państwowego
Polskiego Gimnazjum w Rezekne
Jolanta Rosłowa.
Łotewscy przyjaciele gminy

Sianów wzięli udział a trakcjach Dni
– bawili się na koncertach oraz podziwiali pokaz laserów, który
wzbudził w nich najwięcej pozytywnych emocji. Słoneczna pogoda
sprawiła, że delegaci z chęcią skorzystali ze spływu kajakowego
rzeką Unieść oraz z rejsu statkiem
u wybrzeża Bałtyku, zwiedzili Arboretum w Karnieszewicach, a sianowscy włodarze oprowadzili delegatów po inwestycjach, które
zrealizowano w ostatnich latach
przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Samorządy Sianowa i Rezekne porozumienie o współpracy podpisały 11 lutego
Fot. Waldemar Kosowski
2010 r.
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Za nami 28. Dni Ziemi Sianowskiej
Zaczęło się od naszej lokalnej tradycji. W piątkowe przedpołudnie w kinie Zorza symboliczny klucz do bramy miasta
przejęła młodzież – to ona przez Dni Ziemi Sianowskiej rządziła gminą.

Ś

miało można dziś powiedzieć, że były to rządy
nader udane! Przez trzy
dni działo się w Sianowie tyle, że
wcale nie będzie przesadą stwierdzenie, iż byliśmy kulturalno-rozrywkową stolicą Pomorza Środkowego. A może i Polski północnej.
Klucz odebrali młodzi sianowianie: Dagmara Sikora, która została na czas trwania 28. Dni Ziemi
Sianowskiej została burmistrzem,
Daria Chaładus, zastępczyni pani
burmistrz oraz Michał Sokół, przewodniczący Rady Miejskiej.
Młodzieżowa Rada Miejska obradowała nad koncepcją zagospodarowania sianowskiej starówki po
wybudowaniu obwodnicy miasta
w ramach projektowanej drogi S6.
Opracowane postulaty młodzi przekazali burmistrzowi Maciejowi Berlickiemu w niedzielę, 7 czerwca.
W piątkowe popołudnie wolni
już od urzędniczej pracy samo-

rządowcy założyli sportowe stroje
i wybiegli na murawę. Po emocjonującej walce mecz piłki nożnej zakończył się wynikiem 7:5 dla rzemieślników.
Sobotnie świętowanie 28 Dni
Ziemi Sianowskiej zaczęło się od
trzygodzinnego maratonu zumby.
Przyjechali instruktorzy z całej
Polski. Przed sceną zgromadziła się
liczna grupa miłośników aktywnego wypoczynku i... części z nich
udało się przetańczyć całe 180
minut. Po maratonie nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy.
Wieczorem zabrzmiały covery
zespołu U2 – wykonała je formacja
Exigo U2 Tribute. Po artystach największe przeboje przypomniał zespół
Kombii. Po zmroku zaczął się widowiskowy pokaz laserów, a po nim
w najlepsze trwała zabawa taneczna.
W niedzielę podopieczni świetlic wzięli udział w olimpiadzie,
a równolegle w swych zmaganiach

uczestniczyli przedstawiciele
sołectw. Pierwsze miejsce i czek na
1500 złotych wywalczyło sołectwo
Sieciemin. Srebro zdobyli zawodnicy ze Skibna, trzecie miejsce na
podium po zaciętej rywalizacji przypadło sołectwu Wierciszewo. Najgoręcej dopingowały Osieki.
Po południu zaczął się maraton
kabaretowy – wystąpiły Noc, Dno,
a na finał Łowcy.B, aktorzy kabaretowego teatru absurdu. Łowcy.B.
W niedzielny wieczór na scenie
wystąpiła Megitza. Zespół Megitzy
znany jest z obecności wysokiej
energii scenicznej. Kwartet jest porównywany do takich artystów jak:
Gipsy Kings, Ewa Demarczyk,
Goran Bregović, Kayah czy też Lura.
Zespół pokazał, jak umiejętnie połączyć world music z nowoczesnym
brzmieniem jazzu, popu, surf rocka,
oraz swingu.
Zabawę zakończył pokaz fajerwerków.

Podziękowania
Organizatorzy 28. Dni Ziemi Sianowskiej dziękują wszystkim mieszkańcom
gminy i miasta Sianów za wysoki poziom kultury uczestniczenia w imprezie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż impreza odbyła się na
wysokim poziomie artystycznym. Szczególne podziękowania kierujemy do
członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników ZB ABK, pracowników
GWiK oraz pracowników Centrum Kultury w Sianowie.
Pobiliśmy kolejny rekord uczestników imprezy a sama impreza stała się już
rozpoznawalną marką Sianowa. To wszystko dzięki naszym członkom Gminnej
Organizacji Turystycznej w Sianowie w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Magdalena Grzywacz, Wioletta Pawłowska, Katarzyna Grudzień-Kuśka, Justyna
Twardys, Urszula Jackowska, Maciej Lewandowski, Jerzy Klonowski, Dominik
Kaczorowski, Jan Grzybowski, Marek Jackowski oraz reprezentacja gminy
i miasta Sianów: Marcin Posmyk, zastępca burmistrza i burmistrz Maciej Berlicki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom bez których nie moglibyśmy zaprosić gwiazd wieczoru. Szczególne podziękowanie kierujemy do
przedsiębiorców z terenu naszej gminy: firmy Globmetal, Jarosława Dadonia,
firmy Arka, firmy Ganc Izolacje, Wam Technology, Nadleśnictwa Karnieszewice,
firmy Mer Kurier, firmy Polryb, Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz naszych partnerów spoza gminy: firmy Agrobud, firmy Enerco, firmy Dajar i Patio, Polo
Market.
ALEKSANDRA KOWALCZYK
PREZES GOT W SIANOWIE
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Konkurs zorganizowało Gimnazjum
Gminne im. Ireny Sendlerowej we współpracy z Parafią pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Sianowie oraz Urzędem
Gminy i Miasta w Sianowie. Hasło tegorocznej edycji nawiązywało do ubiegłorocznej kanonizacji – „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Tegoroczna edycja została
wzbogacona o nową kategorię: malarstwo
i wybrane techniki plastyczne. Młodzież – 16
uczniów – prezentowała utwory Jana Pawła
II w następujących kategoriach: poezmihk]Tł3fdjMTd3[VfMTd3[VęWi]Vmihk]Tł3mgnMfMTd[VęWi]Vmihk]Tł3mgnMfMTd[VwW]Tł3fdniiooMfMTd3[VoW]TłdjoMTdnMfMTd3[rfm]Tł3fdkmhlkMfMTd3[Vofftł3fdjmoMfMTd3[rfokfiMfMTd3[VsW]Tł3fdi
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Nadszedł czas słodkiej, wakacyjnej laby
Drogie Dzieci!!! Życzymy Wam wielu radosnych i pięknych chwil, wspaniałych przeżyć i udanego wypoczynku.
znawstwo. W programie spływ kajakowy
z terenu gminy i miasta Sianów. Aby wapewnić swoim dzieciom zdrowy rozwój
W bibliotece
❚ FILIA BIBLIOTECZNA W OSIEKACH ❚
„Wakacyjna przygoda”, zajęcia dla
dzieci od 29 czerwca do 15 sierpnia
w godz. 11–15. W programie m.in.: czytanie na zawołanie – czytanie bajek
i baśni dzieciom, rozsypywanki układanie
słówek, rozwiązywanie zagadek i rebusów, zajęcia z komputerem, zajęcia
w kuchni, podsumowanie wakacji
– ognisko, nagrody.
❚ FILIA BIBLIOTECZNA
W KARNIESZEWICACH ❚
„Aktywnie wypoczywaj, powietrza
i wiedzy zażywaj”, zajęcia trwać będą
od 29 czerwca do 15 sierpnia w godz.
11–15. Będzie to czas rekreacyjno-edukacyjny, zabawy w teatr, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe.
❚ FILIA BIBLIOTECZNA W WĘGORZEWIE ❚
„Biblioteka domem mody na różne
pogody”, zajęcia odbywać się będą
w godz. 11–15 od 29 czerwca do 15
sierpnia. Będą to zabawy z elementami
improwizacji słownej i ruchowej, zajęcia
sportowe i rekreacyjne.
❚ FILIA BIBLIOTECZNA W WIERCISZEWIE ❚
„Wakacyjna przygoda w Bibliotece”
– gry, zabawy literackie, zajęcia i warsztaty plastyczno-techniczne, wycieczki
oraz zajęcia na świeżym powietrzu.
Zajęcia odbywać się będą od 29
czerwca do 15 sierpnia w godz. 11–15.
❚ FILIA BIBLIOTECZNA W SIECIEMINIE ❚
„Wyprawy książkowe w krainy bajkowe”, w programie poznawanie bohaterów literatury dziecięcej, zajęcia plastyczne, ruchowe lub recytatorskie
nawiązujące do omawianych utworów,
konkurs na ulubionego bohatera literackiego. Zajęcia będą prowadzone od 29
czerwca do 15 sierpnia w godz. 11–15.
❚ FILIA BIBLIOTECZNA W SIERAKOWIE ❚
„Wakacyjne podróże po literaturze”,
zajęcia będą prowadzone od 29
czerwca do 15 sierpnia w godz. 9–13,
w programie m.in. poznawanie bajek
z różnych stron świata, „Wakacyjne łamigłówki” – zabawy literackie, zagadki,
quizy, rebusy, zajęcia plastyczne (origami, masa solna, papierowa wiklina,
malowanie na szkle), zabawa w teatr.
❚ PUNKT BIBLIOTECZNY W SKIBNIE ❚
W dniach od 29 czerwca do 15 sierpnia
w godz. 10–16. Zajęcia warsztatowe dla
dzieci – zajęcia plastyczne (origami,
malowanie rękami, lepienie figurek z plasteliny, zabawa z masą solną), zajęcia
ruchowe na świeżym powietrzu.
❚ KINO ZORZA ❚
Seanse dla dzieci w każdy wtorek
i czwartek o godz. 11. W piątki o godz.
17 seanse dla rodzin z dziećmi.
❚ GALERIA ZORZA ❚
Wernisaże i wystawy – Międzynarodowy
plener osiecki.
❚ PÓŁKOLONIE ❚
Cudze chwalicie, swego nie znacie
– Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem.
Dzięki dotacji przyznanej ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich grupa 300 dzieci
będzie miała okazję wziąć udział w krajoznawczych wakacjach. „Krajoznawcza
lokomotywa” to cztery turnusy, urozmaicane zajęciami w okresie wakacyjnym,
dla trzystuosobowej grupy młodzieży.
Każde z dzieci będzie miało zagospodarowanych pięć dni zajęć pod okiem
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
zatrudnionej w ramach projektu oraz zaangażowanych wolontariuszy. Dzięki
nawiązanej współpracy z jednostką samorządową, sołtysami, organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Sianów młodzież będzie miała
okazję wziąć udział w zajęciach promujących turystykę aktywną oraz krajo-

na trasie Sianów – Osieki, rajdy rowerowe i rajdy nordic walking, zwiedzanie
Słowińskiego Parku Narodowego, nauka
jazdy konnej, warsztaty w Wiosce Labiryntów i Źródeł w Paprotach.
W jednym tygodniu udział w projekcie
weźmie więc 75 osób.
❚ „KLUB MŁODEGO PODRÓŻNIKA” ❚
Na wyjazdowe wakacje po szlakach najpiękniejszych zamków po województwach: Świętokrzyskim, Śląskim oraz
Dolnośląskim pojadą uczniowie szkół

kacyjny wypoczynek najmłodszych uzupełnić o wiedzę teoretyczna przeprowadzane zostaną zajęcia warsztatowo-teoretyczne. Warsztaty dotyczyć będą
bezpieczeństwa w trakcie wakacji, historii oraz geografii regionu do jakiego
grupa dzieci wyjedzie na wakacje oraz
praktyczny kurs profesjonalnej fotografii.
Wakacyjne warsztaty zostanę przeprowadzone również dla rodziców, oni również dowiedzą się jak bezpiecznie
spędzić czas wolny, w jaki sposób za-

oraz jaką rolę odgrywa możliwość wyjazdu krajoznawczo turystycznego dla
dzieci.
Podczas wakacyjnego wyjazdu każda
z grup będzie zbierała materiały do gazety pn. „Szkolne Podróże”, która zostanie wspólnie wydana po zakończeniu
letnich podróży.
Projekt realizuje Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich w Skibnie.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sianowskafundacja.pl
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Książki
po zmroku
N

którym bawiły się dalej – już z rodzicami. Około godz. 22, zmęczone,
ale zadowolone maluchy udały się
do domów.
W Filii Bibliotecznej w Sierakowie
na dzieci czekała zabawa w poszukiwanie skarbu, czyli literackie podchody. Drużyny odnajdywały zmienione tytuły książek, które następnie
trzeba było poprawnie ułożyć. Po kolacji, którą czytelnicy zrobili sami,
przyszedł czas na seans filmowy.
Po projekcji można było surfować
w sieci, grać w gry i bawić się. Najbardziej wytrwali udali się na spoczynek około 5 nad ranem!
W Filii Bibliotecznej w Wierciszewie Noc rozpoczęła się na boisku
sportowym, gdzie odbyły się gry
i zabawy, były kalambury, malowanie kredą potwora oraz pieczona
kiełbaska z grilla. Następnie w świetlicy rozegrany został turniej w ping
– ponga. Mnóstwo radości sprawiłą
zabawa w „kartki z kalendarza”
– każda grupa losowała karty z datami, na których trzeba było wypisać
święto lub rocznicę. Na zakończenie
wszyscy obejrzeli film pt. ,,Frankenweenie”– była to zabawna i podnosząca na duchu opowieść o potędze
przyjaźni.

Czytanie jest w modzie!
Sianowska biblioteka wraz ze swoimi filiami zorganizowała „Happening czytelniczy”.

Dziś warsztaty plastyczne, może kiedyś plener osiecki?

Fot. Archiwum

Allan Karlsson to tytułowy bohater
książki, który tuż przed swoimi setnymi
urodzinami ucieka z domu spokojnej
starości w samych kapciach, bez bagażu i… kradnie walizkę pełną pieniędzy. Od tej chwili naszemu stulatkowi przytrafia się cała masa absurdalnych przygód. Po drodze spotyka
niesamowite osoby, włącznie ze słoniem, które towarzyszą mu w dalszej
wędrówce.
Z każdą kartką książki poznajemy
szczegóły z życia Allana, obfitujące
w zaskakujące wydarzenia dla historii
świata i ludzkości i który z racji swoich
znajomości powinien być bardzo
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Lato z kulturą
Jedną z większych wakacyjnych
atrakcji, będzie Sfera Kultury. W lipcu
odbędzie się dwukrotnie (5 i 19 lipca)
w Parku Miejskim w Sianowie.
W niedzielę, 5 lipca, już od godz. 15 w
Parku rozstawione będą stoiska wystawiennicze, kawiarenki oraz bezpłatne
dmuchane zabawki dla dzieci. Czas
urozmaicą gry i konkursy. Formacje z
Centrum Kultury zaprezentują się w
tańcu, śpiewie, scenkach teatralnych
oraz grze na gitarze. Ponadto w plenerze
odbędą się również warsztaty kulinarne,
artystyczne oraz hand made, czyli robótek ręcznych. Punktem kulminacyjnym
będzie występ teatru ulicznego Pinezka
z Gdańska, który zaprezentuje się w
spektaklu „Stary Clown i morze”
Natomiast niedzielę, 19 lipca, od godziny
14.30 spędzimy czas przy repertuarze
rodzimego zespołu Bursztyny, ponadto
Sianowska Akademia Seniora zaprezentuje się z bardzo ciekawym przedstawieniem „Swaty”. Wszystkich miłośników muzyki filmowej zapraszamy na
spotkanie z Małgorzatą Orłowska i jej
mężem Arturem Orłowskim, którzy
uświetnią to niedzielne popołudnie.
Zapraszamy wszystkie dzieci oraz miłośników kultury.
URSZULA JACKOWSKA

Szansa w rytmie
reggae

W roli głównej, oczywiście, były książki, ale atrakcji podczas Nocy w bibliotece
Fot. Centrum Kultury
było wiele, wiele więcej.

Można było narysować ilustracje
do utworu „Lokomotywa” Juliana
Tuwima, tuż obok wypić herbatkę
i przekąsić małe „co nieco” z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi. Pod kolorowymi parasolami
przygotowane były warsztaty dla
dzieci. W ich trakcie dzieci wykonywały przepiękne zakładki do
książek. Przy kolejnym stanowisku
można było namalować tatuaż.
Dzieci uczestniczyły też w literackich podchodach, gdzie czekały na
nie quizy, a także magiczny kuferek
pełen zagadek z niespodziankami.
Dla uczestników przygotowane
były również zabawy ruchowe, zabawy z chustą Klanzy, oraz przepiękne bańki mydlane, które zachwycały każdego. Zapraszamy do
bibliotek! Tu zawsze dzieje się coś
ciekawego!

Kącik bibliofila
„Stulatek, który
wyskoczył przez
okno i zniknął”
Jonas Jonasson
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W skrócie

centrum Kultury I Biblioteka Publiczna wraz
z filiami włączyły się w ogólnopolską akcję
pod hasłem Noc Bibliotek.
oc Bibliotek promowała
czytelnictwo i „odkrywała” biblioteki, jako
miejsca aktywności kulturalnej.
Akcję honorowym patronatem objęła Biblioteka Narodowa.
Centrum Kultury i Biblioteka
wraz ze swoimi filiami bibliotecznymi włączyła się do projektu i zarejestrowała na stronie www. nocbibliotek.org. Na uczestników
czekało mnóstwo atrakcji.
W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach odbyła się Noc z książką
i zabawą pod hasłem „Czuwaj
i czytaj”. Były analizy książki, maratonu czytania, labirynt wyrazowy
oraz zabawy intelektualne i ruchowe. Późnym wieczorem uczestnicy zajadali się kiełbaskami z grilla,
a po nocnej drzemce czekało na nich
śniadanie i powrót do domów.
W Filii Bibliotecznej w Siecieminie dla czytelników przygotowano zabawy integracyjne i drużynowe, jak kalambury, odgadywanie
nazw zwierząt i śpiewanie głosami
zwierząt na melodię „Panie Janie”.
Na zakończenie części zabawowej
dzieci grały w Pomidora i Pytanie,
czy wyzwanie. Po pełnych emocji
zabawach udały się na ognisko, na

Rok XIV

sławny. Przewrotność losu sprawia
jednak, że prawie nikt na całym
świecie nie zdaje sobie sprawy z tego,
iż ktoś, kto wynalazł bombę atomową,
uratował życie generałowi Franco
i Winstonowi Churchillowi, przyjaźnił
się z Harrym Trumanem oraz jadał
z największymi przywódcami socjalistycznymi, spędza resztę życia w samotności i zapomnieniu. Przez tak ciekawy życiorys bohater od razu skojarzył
mi się z Forrestem Gumpem.
Polecam tę książkę wszystkim, każdy
znajdzie w niej coś ciekawego, czyta
się ją z uśmiechem na twarzy od pierwszej do ostatniej strony. Już dawno nie
czytałam tak zabawnej, a zarazem przewrotnej książki. Zapraszam po lekturę do
biblioteki.
MONIKA OLSZAK

17 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie kolejny raz uczestniczył w Przeglądzie
Piosenki Osób Niepełnosprawnych w
Łobzie. Tegoroczny festiwal przebiegał
w rytmach Jamajskich przy muzyce
reggae. W koncercie wzięło udział 12
zespołów i wszystkie otrzymały statuetkę ,,XII Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych’’ oraz słodki upominek.

W OBIeKtyWIe
Podmorskie wyprawy z Grzegorzem
Pietrzykowskim
27 maja w ramach cyklu „Spotkania z pasjami” uczniowie klasy I C Gimnazjum Gminnego w Sianowie wzięli udział w spotkaniu z Grzegorzem Pietrzykowskim, pasjonatem,
hobbystą i podróżnikiem. Pan Grzegorz w pasjonujący sposób opowiadał o swoich wyprawach, zwiedzaniu świata podwodnego oraz zaprezentował sprzęt do nurkowania na
głębokościach. Uczestnicy spotkania mogli ubrać się w strój płetwonurka i poczuć się
płetwonurkami. Spotkanie uświetniła ciekawa prezentacja multimedialna, ukazująca
życie podmorskie. Młodzież zobaczyła jak nurkuje się wśród przepięknych raf koraloFot. Archiwum
wych, wśród rekinów, i wielu innych ciekawych zwierząt.
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Kajakarze popłynęli w... Szuwary
Od 4 do 7 czerwca trwał VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Szuwary 2015. Do Sianowa przyjechało ponad 70 kajakarzy z
całej Polski.

S

zczególnym uczestnikiem
spływu był światowej
sławy kajakarz Aleksander
Doba. Wyprawa podzielona była na
trzy etapy. I – rzeką Unieść z Maszkowa do Sianowa, II – rzeką Unieść
i jeziorem Jamno z Sianowa do
Osiek i III etap – wzdłuż brzegu Bałtyku.
Podczas przemierzania jeziora
Jamno kajakarzom towarzyszyły
jachty z żeglarzami i ratownikami
z klubów żeglarskich Tramp, Politechniki Koszalińskiej oraz z Łabusza i Osiek, którzy w taki sposób
postanowili powitać Aleksandra
Dobę w naszych stronach.
Spływowi towarzyszyła wystawa – w Centrum Kultury w Sianowie odbył się wernisaż wystawy
fotograficznej „Rzeka Unieść”, którą
otworzył burmistrz gminy i miasta
Sianowa Maciej Berlicki wspólnie
z Aleksandrem Dobą i Włodzimie-

Ogólnopolski spływ kajakowy był ciekawym uzupełnieniem Dni Ziemi Sianowskiej.

rzem Zimnowłockim – pomysłodawcą ekspozycji.
Później nasz słynny kajakarz
opowiadał licznie zgromadzonym
słuchaczom o swoich ciekawych wy-

prawach. Opowieści w których nie
brakowało wątków o rekinach, wyczerpanym abonamencie telefonicznym na środku oceanu, dłoniach
poparzonych solą morską nie było

Fot. Archiwum

końca, a obrazowały je zdjęcia wykonane przez pana Aleksandra. Spotkanie ubarwiały pieśni z repertuaru
kajakarzy ze spływu. Na koniec
można było nabyć wspomnienia

Aleksandra Doby zatytułowane
,,Olo na Atlantyku” podpisane przez
podróżnika oraz zrobić pamiątkowe
zdjęcie. Chętnych nie brakowało.
Nie zapomniano też o przyszłych pasjonatach tego sportu.
Ostatniego dnia imprezy odbył się
spływ młodzieży szkolnej z gminy
Sianów z Aleksandrem Dobą, który
prowadził Włodzimierz Zimnowłocki.
Dzięki wsparciu gminy Sianów,
Nadleśnictwa
Karnieszewice
i Gminnej Organizacji Turystycznej,
rzeczka Unieść stała się najbardziej
uczęszczanym szlakiem turystycznym w naszej gminie. W 2010
roku wygrała konkurs powiatu koszalińskiego, zdobywając tytuł „Turystycznej Perły Pomorza Środkowego”. Rok później znalazła się
w gronie dziesięciu największych
atrakcji województwa zachodniopomorskiego.

Sukces naszych piłkarzy. Dąbrowa złotym medalistą!
8 czerwca w Zespole Szkół w Dąbrowie zostały rozegrane Półfinały Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Nożnej chłopców.
Do zawodów przystąpili mistrzowie i wicemistrzowie regionalnych zmagań – Gimnazjum nr 3
ze Szczecinka, Gimnazjum CSE
w Szczecinie, Gimnazjum w Stepnicy i gospodarz zawodów gimnazjaliści z Dąbrowy. Zespoły walczyły o dwa premiowane miejsca
w finałach wojewódzkich.
Mecze rozgrywano systemem
pucharowym, 2 razy po 15 minut.
Wyniki: ZS Dąbrowa – Gimnazjum CKS Szczecin 3:0 (Patryk
Ozimek, Michał Borowski); Gimna-

zjum nr 2 Szczecinek – Gimnazjum
Stepnica 0:1; mecz o III miejsce:
Gimnazjum nr 2 Szczecinek nr
– Gimnazjum CKS Szczecin 9:1;
mecz o I miejsce: ZS Dąbrowa
– Gimnazjum Stepnica 6:4 (Szymon
Dobrzyński, Jacek Cisek, Piotr
Cygan, Michał Borowski).
Jest to największe osiągnięcie
ostatnich kilkunastu lat w grach
zespołowych drużyny męskiej
z gminy Sianów. Zwłaszcza, że to
najpopularniejsza dyscyplina sportu
i przez to duża jest konkurencja

wśród drużyn. Dochodząc do tego
szczebla piłkarze musieli wygrać zawody gminne, powiatowe, regionalne, i półfinały wojewódzkie.
Historycznego wyczynu dokonali:
Michał Zoruk (br), Jacek Cisek, Michał Borowski (kpt), Damian Kapłon, Patryk Ozimek, Piotr Cygan,
Szymon Łojewski, Michał Obławski,
Piotr Cygan, Wojciech Brach, Damian Otto, Dawid Stypka. Trenerem
zespołu jest Sebastian Wroński, kierownikiem Stanisław Obławski.
SEBASTIAN WROŃSKI

Zwycięska drużyna po zmaganiach na murawie.

Fot. Sebastian Wroński

Medale badmintonistów na Mistrzostwach Polski Amatorów
Dwa złota i srebro dla Sianowa! Doskonała forma naszych zawodników
31 maja w Zielonce pod Warszawą rozegrano V Mistrzostwa
Polski Amatorów – turniej zaliczany
do rankingu Polskich Amatorów
Badmintona i mający najwyższą
rangę punktową. Na starcie stanęła
praktycznie cała czołówka rankingu
PAB. Liderzy odgrywali czołowe
role i zdobywali większość medali.
Wśród tych wspaniałych zawodników znalazła się także reprezentacja Sianowa w składzie: Katarzyna
Szczykutowicz, Marcin Grzywacz
i Tomasz Ogulewicz, dzięki zdobytym punktom w całym sezonie
badmintonowym.
Sianowscy zawodnicy wykazali
się bardzo dobrą formą, osiągając
historyczny wynik. W kategorii

Gratulujemy całej trójce osiągniętego wyniku i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Fot. UKS Kometa Sianów

singla kobiet, po wyczerpujących
meczach, drugie miejsce i tytuł
wicemistrzyni Polski zdobyła Katarzyna Szczykutowicz, ulegając minimalnie tylko zawodniczce z Zielonej Góry (19:21, 15:21).
W singlu mężczyzn open kat. A,
Tomasz Ogulewicz zajął czwarte
miejsce po wyrównanej walce, przegrywając z zawodnikiem z Warszawy
2:1 w setach (21:18, 18:21, 18:21). W
grze mieszanej Katarzyna Szczykutowicz i Marcin Grzywacz, po dwóch
zwycięstwach i jednej porażce z przyszłymi Mistrzami Polski (17:21, 22;20,
17:21) zajęli piąte miejsce w Polsce.
Największy sukces spośród sianowian odniósł Marcin Grzywacz,
który zdobył dwa złote medale

i podwójną koronę Mistrza Polski.
W singlu mężczyzn open kat. B,
dzięki wygranej z zawodnikami
z Grodziska Mazowieckiego, Ząbek
i Warszawy (oddając zaledwie jednego seta we wszystkich meczach)
zajął pierwsze miejsce. Natomiast
drugi tytuł Mistrza Polski zdobył
w kategorii debel mężczyzn wraz
z Tomaszem Ogulewiczem, pokonując pary z Warszawy, Pruszkowa
i Suwałk bez straty seta. W finale,
wygrywając z parą z Suwałk (Piotr
Ołów, Tomasz Perkowski 21;16,
21;10) rozstawianą z numerem
jeden, potwierdzili i obronili tytuł
Mistrzów Polski zdobyty rok temu.
Źródło: www.badminton.pl,
FB Klub Badmintona Badsport

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).

