WyjątkOWy ROk,
ważna rocznica
2018 rok będzie dla mieszkańców gminy Sianów rokiem niezwykłym. to za sprawą 675.
urodzin miasta. Będzie wiele okazji do świętowania!

N

a początku stycznia, podczas konferencji prasowej,
poświęconej obchodom 675. rocznicy nadania praw
miejskich miastu Sianów, przedstawione zostało logo
obchodów 675-lecia. Nawiązuje ono do pierwszej znanej nam
pieczęci Sianowa z wizerunkiem Rybogryfa, który jest herbem
gminy Sianów również obecnie. – Rocznicowe logo pojawi się
na kopertach i wszystkich pismach urzędowych, będzie też
widoczne na budynku ratusza – zapowiedział burmistrz Maciej
Berlicki.
Do jubileuszu przez cały rok nawiązywać będą przeróżne
wydarzenia, zarówno o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, jak i edukacyjnym. Będą
to imprezy od początku dedykowane 675-leciu, ale również
te, na które mieszkańców
i turystów zapraszamy już od
lat, będą wzbogacone o rys
rocznicowy. To m.in. Dni
Poza charakterystyczną
Ziemi Sianowskiej, Folk Film
oprawą graficzną każdej z imFestiwal, Dożynki Gminne,
prez dedykowanych pojawiać
Sfera Kultury w Parku im.
się będą inne elementy, jak
Powstańców Warszawskich.
675 kwiatów posadzonych
Obchody rozpocznie już 11
lutego uroczysta gala rozdania
na Dzień Flagi.
„Sianowskich Rybogryfów”,
W ramach majowych biegów
połączona z koncertem, którepodczas Sportowego Pikniku
go gościem specjalnym będzie
im. Ryszarda Targaszewskiego
Anita Lipnicka. Podczas tego
święta będziemy mogli obejbędziemy mieli do przebiegrzeć przedstawienie teatralne
nięcia 6 km 750 m (dorośli)
w wykonaniu uczniów Szkoły
i
675 m (dzieci). Jubileuszowy
Podstawowej nr 2 z Sianowa,
rok zakończą listopadowe
przygotowane pod okiem
obchody setnej rocznicy
pani Ewy Wolskiej. Koncert
rozpocznie się o godz. 17.30
odzyskania niepodległości.
w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie. Centrum Kultury w Sianowie także przygotowało kalendarz imprez z okazji obchodów rocznicy.
– Na 3 marca zaplanowaliśmy Dni Osadnika Ziemi Sianowskiej
– zapowiada Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
Będzie też kilka nowych propozycji. – W maju upamiętnimy
marsz jednego z batalionów 1. pułku piechoty Legii Poznańskiej księcia Sułkowskiego– zapowiedział Łukasz Gładysiak ze
Studia Historycznego Huzar. Marsz został wytyczony tą samą
trasą – po plaży. Druga z nowych imprez to Europejska Noc
Rocznicowe logo, które nawiązuje do pierwszego herbu Sianowa, pojawiło się już na buMuzeów. – Gospodarzem wydarzenia będzie Dzienny Dom
dynku ratusza.
Fot. Waldemar KosoWsKi
Seniora – zdradził Łukasz Gładysiak.

675

2 lutego
Koncert
dla Wolontariuszy

11 lutego
Uroczysta Gala
z okazji 675. urodzin
Sianowa

1 marca
Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”

3 marca
Dzień Osadników
Ziemi Sianowskiej

W tym domu dni są pełne atrakcji
15 stycznia odbył się Dzień
Otwarty trzeciego w regionie
i ósmego w województwie
zachodniopomorskim Dziennego
Domu „Senior +”.
Od 16 stycznia podopieczni mogą przebywać w Domu codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 7-15. Na seniorów czekają
opiekunowie, starający się zapewnić nie tylko
niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto,
w specjalnie do tego celu przystosowanych
i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie,
spotkania towarzyskie, międzypokoleniowe,
wykłady edukacyjne, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne. Na seniorów czeka między
innymi sala komputerowa, sala telewizyjna,
sala do ćwiczeń i rehabilitacji. Nie zabraknie
też opieki medycznej i pomocy psychologa.
Dla seniorów przebywających w domu
zapewniony będzie ciepły posiłek.
Zapisy dla seniorów trwają. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+”
w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy,
którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni
zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest
głównie wiek, stan zdrowia, stopień spraw-

Najważniejsza dla prowadzących placówkę i opiekunów była obecność seniorów i towarzyszących im rodzin.
Fot. Waldemar KosoWsKi

ności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna.
Opłata miesięczna wynosi 190 zł.
Przyjęcie do Dziennego Domu odbywa
się na podstawie złożonego wniosku wraz
ze stosownymi załącznikami, dostępnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl.
Za nabór uczestników odpowiedzialny jest
specjalnie powołany zespół rekrutacyjny.
Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji
prosimy składać w Referacie Rozwoju

Urzędu pok. nr 13 lub w MGOPS w Sianowie. Zapraszamy!
Zadanie stworzenia placówki współfinansowane jest ze środków otrzymanych od
wojewody zachodniopomorskiego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020.
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wydarzenia
z ratusza

Komunalne
zmiany

oczątek roku w samorządzie
sianowskim to, oprócz codziennej
pracy, duża zmiana organizacyjna.
W miejsce funkcjonujących przez wiele
lat zakładów: Administracji Budynków
Komunalnych i Gminnych Wodociągów
i Kanalizacji, powstał jeden – Gminny
Zakład Budżetowy.
W ślad za zmianami organizacyjnymi nastąpiły też personalne,
a na czele GZB stanął nowy dyrektor.
W tym miejscu warto podziękować
szczególnie za długoletnią pracę
w ZBABK Jadwidze Satkowskiej-Onoszko, która odeszła na emeryturę.
Jeszcze długo wszyscy będziemy
wdzięczni za Jej oddaną pracę na rzecz
mieszkańców.
Ale skoro taka zmiana, to pewnie
warto kilka słów napisać o jej przyczynach. Od dłuższego czasu miałem świadomość, że w świadczeniu codziennych
usług komunalnych coś trzeba poprawić. Często dwa zakłady na styku zadań
przerzucały się odpowiedzialnością,
często prosta dziura w chodniku czy
asfalcie nie miała „właściciela”, który by
ją naprawił. Zdarzały się też problemy
z koordynacją działań. Nie jest to jednak
zarzut organizacyjny, tak po prostu było.
Z punktu widzenia mieszkańca takie
problemy nie powinny nikogo obchodzić, więc powstał pomysł jak temu zaradzić. Początkowo miała powstać spółka
komunalna, jednak po analizie doszliśmy do wniosku, że będzie to jeden
zakład. Czy będzie to zmiana korzysta?
Wierzę, że tak, choć każda zmiana rodzi
obawy, bo najzwyczajniej w świecie
jesteśmy tak skonstruowani, że obawiamy się zmian czy nowych wyzwań.
Jednak w wielu dziedzinach naszego
życia są one niezbędne.
W tym przypadku mam nadzieję,
że po czasie trudnym związanym
z połączeniem dwóch odrębnych struktur, po skoordynowanie wszystkich
zadań, wyjdzie nam to wszystkim na
dobre. Na razie potrzebna jest cierpliwość, a za wszelkie niedogodności (oby było
ich jak najmniej) zwykłe słowo „przepraszam”.

P

Nasza Gmina
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
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stycznia w gotyckim
wnętrzu
osieckiej
świątyni wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
Tomasz
Sobieraj
i proboszcz parafii ksiądz Henryk
Romanik podpisali umowę o dofinansowanie projektu na realizację
prac konserwatorsko-restauratorskich przy kościele filialnym
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Suchej Koszalińskiej i kościele
parafialnym pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Osiekach.
Oba kościoły należą do zabytków szlaku kulturowego „korony
gotyku jamneńskiego”, znalazły się
wśród 11 obiektów sakralnych
w województwie, które otrzymały
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020. Dzięki pozyskanej dotacji możliwe będzie przeprowadzenie prac renowacyjnych obiektów,
likwidacja barier architektonicznych, wymiana oświetlenia oraz
montaż nowoczesnych rozwiązań
technologicznych tj. ekrany multimedialne, systemy dźwięku przestrzennego. W świątyniach, dodatkowo powstaną innowacyjne
makiety ukazujące etapy rozbudowy architektonicznej zabytków i ich
historie. Całości działań towarzyszyć będzie atrakcyjna oferta kulturowa, zapraszająca pielgrzymów
i mieszkańców w progi obu świątyń.
Zakończenie działań projektowych przewidziano na październik

Świątynie odzyskają
dawny blask
1,3 mln złotych dotacji na rzecz renowacji średniowiecznych zabytków
– kościołów w Osiekach i w Suchej koszalińskiej.

kościół w Suchej koszalińskiej – perła architektury gotyckiej.

Położony nad jeziorem jamno kościół aż do reformacji był celem licznych pielgrzymek,
bowiem w XIV wieku wydarzył się tu cud eucharystyczny
Fot. Waldemar Kosowski

Sprawdź ważność
dokumentów!
Ważność traci wiele
dowodów osobistych,
które były wydane
w styczniu, lutym i marcu
2008 roku.
Z danych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
wynika, że w ubiegłym roku
skończyła się ważność dowodów
prawie pięciu milionów osób. To
tzw. „górka dowodowa” z 2007 r.
związana z tym, że 10 lat temu traciły ważność książeczkowe dowody
osobiste – podaje ministerstwo.
W związku z tym warto sprawdzić,
czy nasz dokument wciąż jest aktualny.
Dowód osobisty jest niezbędnym
dokumentem przy załatwianiu
wielu spraw w urzędach, bankach,
a także podczas zagranicznych

b

podróży. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego można złożyć
w dowolnym urzędzie na terenie
całego kraju zarówno w formie
papierowej, jak i elektronicznie. Na
platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa,
dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku
o wydanie dowodu osobistego. Aby
z niej skorzystać niezbędne jest
posiadanie Profilu Zaufanego, który
pozwala potwierdzić tożsamość.
Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (obywatel.gov.pl/
zaloz-profil-zaufany). Dowody
wydawane są bezpłatnie.
Przypominamy też, że od 1
stycznia bieżącego roku można
zameldować się i wymeldować
elektronicznie.

bieżącego roku. Koszt całej inwestycji to ponad 1,6 mln zł, z czego
unijne dofinansowanie wynosi
ponad 1,3 mln złotych. Wkład
własny parafia otrzyma z gminy
Sianów – podczas lutowej sesji
Radni Miejscy zadecydują o przekazaniu parafii na ten cel 100 tys.
złotych.
Warto dodać, że jest to już kolejna inicjatywa, podejmowana przez
ks. Henryka Romanika, proboszcza
parafii. Popularyzuje on dziedzictwo kulturowe gminy w regionie

inwestycje
Jest bezpieczniej
i komfortowo
Zakończyła się budowa
chodnika we wsi Węgorzewo (etap I). Nowy
chodnik wybudowano
między drogą od żwirowni,
a dojściem do kościoła
i sklepu. Do tej pory mieszkańcy Węgorzewa musieli
chodzić poboczem drogi.
Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, jak
i użytkowników drogi.
Inwestycję wykonała firma
Usługi Budowlano-Drogowe
Mirosława Rosiaka z Białogardu.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Fot. Waldemar Kosowski

i na świecie, od wielu lat systematycznie pozyskuje środki finansowe
na prace konserwatorskie świątyń.
W ich wnętrzach proboszcz organizuje koncerty kulturowe, odpusty
i gawędy historyczne, zaprasza
mieszkańców i turystów szlaków
kulturowych (Drogi między trzema
Wieżami, Pomorskiej Drogi Św.
Jakuba) do zabytkowych wnętrz,
poznania ich historii i średniowiecznych skarbów.
AgAtA SZeWcZyk
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Sprawniej i taniej
Od stycznia w Sianowie działa Gminny Zakład komunalny. Za jego sterami
stanął jakub Pyżanowski.

Byliśmy razem na boisku
Dzięki wspaniałym zawodnikom, sponsorom, wolontariuszom
i cudownej publiczności zebraliśmy
w gotówce 4 877,6 zł! To podsumowanie Piłkarskiego Turnieju Charytatywnego Zespołów Mundurowych, który odbył się 27 stycznia
w hali sportowej SP 2 w Sianowie!
Pieniądze trafiły do mamy
Konrada. Na konto Fundacji „Jesteśmy Razem” wpłynęło już 2500 zł
i w dalszym ciągu spodziewamy się
kolejnych przelewów z dopiskiem
„dla Konrada”. Dziękujemy! Po raz
kolejny udowodniliśmy, że Razem
możemy zdziałać więcej!
Wyniki turnieju: I miejsce
–
Stowarzyszenie
„Victoria”
Sianów; II miejsce – Państwowa
Straż Pożarna Koszalin; III miejsce
– Arka Sianów; IV miejsce – Zakład
Karny Koszalin; V miejsce – Komenda Miejska Policji Koszalin; VI miejsce – Drogówka Koszalin; VII miejsce – DAJAR Koszalin.
Tytuł najlepszego zawodnika

zdobył niezwykle skuteczny Łukasz
Zawada. Najlepszym bramkarzem
Turnieju został Zbigniew Banasiak.
Nagrodę pocieszenia otrzymała
drużyna DAJAR Koszalin.
Dziękujemy sponsorom i partnerom: Gmina i Miasto Sianów, Dega,
Gospodarstwo Rybackie DADOŃ,
ARKA sp. z o.o. sp. k. DAJAR,
GLOBMETAL, Sak-pol i Sak-but!
Ogromne brawa dla Klubu Seniora, którego członkowie częstowali
przepysznymi wypiekami i gorącymi napojami: Bożeny Jarząbek, Ireny
i Stanisława Kępy, Haliny Waraksy,
Krystyny Tesmer, Ireny Kowalczyk,
Barbary Pyczek, Teresy Łojewskiej,
Haliny Materki, Henryki Czechowskiej, Krystyny Waś.
Serdeczne podziękowania dla
Waldemara Kosowskiego za fotorelację z Turnieju i dla Marka Jackowskiego za wideofilmowanie tego
wspaniałego wydarzenia!
SIANoWSkA FUNDAcJA
JeSteśMy RAZeM

Życzenia od wnucząt
Wyjątkowa atmosfera
w przedszkolu. Przejęte
maluchy zaprosiły
dziadków do świętowania.
Dziadkowie, jak zawsze, nie
zawiedli. Nawet ci, którzy musieli
przebyć długą drogę, aby z okazji
Dnia Babci i Dziadka pobyć
z wnukami i podziwiać ich talenty
artystyczne. Wspólnie z wnukami
śpiewali piosenki, brali udział
w zabawach integracyjnych,
tańcach, pląsach i konkursach.
Propozycje były zróżnicowane

i bogate. Wymienić tu można m.in.:
golenie dziadków przez wnuków,
przebieranie dziadków przez
babcie, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, najładniejszy taniec
z parasolką, wyścigi samochodów
na sznurku, zawiązywanie krawatów. Seniorzy opuszczali progi
przedszkola serdecznie rozbawieni, naładowani dziecięcą energią,
a nawet zmęczeni po szaleństwach
z wnukami. Mamy nadzieję, że to
wszystko wyjdzie im tylko na zdrowie.

g

minny Zakład Komunalny to scentralizowany
zakład budżetowy, którego zadaniem będzie zarządzanie
komunalne oraz realizacja zadań
związanych z dostarczaniem wody
i odprowadzaniem ścieków. Samorządowi przyniesie to spore
oszczędności.
Takie centra to koncepcja przeniesiona na płaszczyznę publiczną
z sektora prywatnego. Podobne
rozwiązania coraz częściej, choć na
mniejszą skalę, stosuje się również
w administracji.
Dyrektorem GZK jest Jakub
Pyżanowski. Urodził się w Koszalinie w 1976 r. Jest absolwentem
I Liceum Ogólnokształcącego im. St.
Dubois. Dyplom magistra uzyskał
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. W 2011 r. ukończył podyplomowe studia Master of Business
Administration na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Dominican University (USA).
Przez prawie 7 lat, jako prezes
zarządu, kierował koszalińską
spółką samorządową Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. W tym
czasie spółce powierzano pod opiekę nowe obiekty, jak Sportowa Dolina, Hala Sportów Walki, Hala
Widowiskowo-Sportowa czy zalew
na Dzierżęcince, a ZOS stał się
największym w regionie zarządcą
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W latach 2015-2016 praco-

Niemal 8 lat temu jakub Pyżanowski przeprowadził się do Węgorzewa koszalińskiego,
gdzie mieszka z żoną joanną i dziećmi – córką Heleną i synem Waldemarem.
Fot. Waldemar Kosowski

wał w koszalińskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., gdzie uczestniczył w realizacji instalacji biologicznego przetwa-

rzania frakcji organicznej na
sianowskim składowisku odpadów.

Akcja

Dziewczynki z zapałkami

gRAżyNA tWoRSkA

Za wspaniałą akcję, wparcie, pomoc oraz okazane serca serdecznie wszystkim dziękujemy!

Dzieci prezentowały zdolności recytatorskie, teatralne, wokalno-taneczne i instrumentalne, a ich talent plastyczny ujawnił się w prezentach wykonanych dla gości.
Fot. archiWUm

W grudniu na ulicach miasta
i gminy Sianów mogliśmy spotkać
wolontariuszki z sianowskich szkół,
z Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz ze
Szkoły Podstawowej z Iwięcina.
Uczennice przebrane za baśniową
postać „dziewczynki z zapałkami”

zbierały do puszek datki – w Sianowie dla 5-letniego Alana Pradunia,
który choruje na zespół nerczycowy. W Iwięcinie na rzecz 6-letniego
Kacpra Nawrotki, który choruje na
białaczkę.
Pieniądze – łącznie ponad 10,5

Fot. Waldemar Kosowski

tys. zł – zostały przekazane rodzinom dzieci w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej.
Wzruszeń nie brakowało, a radość obdarowanych, jak podkreślali
wolontariusze, była dla nich nagrodą za trud pracy.

jubileusz: to już dwie dekady Caritasu w Sianowie

10 grudnia Parafialny Zespół Caritas
obchodził 20-lecie działalności.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pod wezwaniem
Matki Bożej Fatimskiej w Sianowie.
Po mszy Parafialny Zespół Caritas
zaprosił wszystkich byłych i obecnych członków Caritas do świetlicy
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Sianowie na poczęstunek. Przy

zastawionym stole łatwiej o wspomnienia, a miła atmosfera prowokowała do dyskusji.
Członkowie Zespołu dostrzegają
problemy, z jakimi borykają się
ubodzy, chorzy i osoby samotne.
Parafialny Zespół Caritas współpracuje z Diecezjalną Caritas. Aktywnie

włącza się w ogólnopolskie charytatywne akcje prowadzone przez
Diecezjalną Caritas, takie jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
Pielucha dla malucha oraz Tornister
pełen uśmiechu.
Spotkanie rocznicowe odbyło się w świetlicy sianowskiej OSP.
HeleNA koWAlcZyk

Fot. ZiemoWit KalKoWsKi
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Pomoc ma znak serca
Sianowska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz czwarty zagrała ze swoim sztabem!

Z

aczęliśmy już 13 stycznia
Wielkoorkiestrowym
Turniejem Badmintona,
o którym poniżej oraz imprezami
w Szkołach Podstawowych w Suchej
Koszalińskiej, Dąbrowie i Gimnazjum Gminnym w Sianowie. 14
stycznia wielki Finał rozpoczęliśmy
Terenową Integracją dla WOŚP,
która zorganizowana została przez
Sianowski Team Rajdowy, Stowarzyszenie 4x4 Sianów i Warsztat 4x4
Koszalin. W imprezie udział wzięli
właściciele pojazdów terenowych.
Od samego rana na ulicach
Sianowa spotkać było można
wolontariuszy kwestujących do
puszek. O ich bezpieczeństwo dbali
strażacy z OSP Sianów.
O godzinie 9 w hali sportowej
przy SP nr 2 w Sianowie rozpoczęły
się Halowe Wielkoorkiestrowe
Turnieje Piłkarskie Juniorów
i Seniorów (więcej na str. 7).
O godzinie 16 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zaczęła grać
w kinie Zorza. Można było obejrzeć
występy dzieci z sekcji wokalnej
i tanecznej Centrum Kultury
w Sianowie, a wszystkich rozgrzewała energetyczna zumba w wykonaniu Dawida Tokarczyka i jego
podopiecznych. Odbywały się licytacje, podczas których można było
kupić przedmioty pozyskane od
sponsorów oraz od samego Jurka
Owsiaka. Ostatnim elementem
wydarzenia było „Światełko do
nieba”, czyli pokaz fajerwerków.
– Był to fantastyczny czas, który,
jak co roku, sprawił, że ludzie
w całej Polsce i na świecie się zjednoczyli. Chcemy wszystkim jeszcze

44000
złotych
tyle udało się zebrać
w Sianowie!
(dane z 15 stycznia)
raz podziękować za to, że byliście
z nami podczas 26. Finału! Dziękujemy za włożony trud i zaangażowanie, za wkład finansowy, który
zaowocował pięknym wynikiem
zbiórki i wyjątkowo gorącym, jak
na styczeń, dniem – mówi Monika
Olszak z sianowskiego sztabu
WOŚP.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Orkiestra zagrała na kortach
Wielkoorkiestrowy turniej
Badmintona odbył się
w Sianowie już po raz
piąty! W szranki stanęło
prawie 90 zawodników.
Kilkanaście dni przygotowań,
setki telefonów, kilkanaście kilometrów w nogach, ale... warto było!
Fantastyczna atmosfera, prawie 90
zawodników, osiem kategorii, 150

rozegranych meczy, 12 godzin
zmagań na kortach i mnóstwo licytacji. Te liczby robią wrażenie, ale
jeszcze większe robią wielkie serca
zawodników i kibiców. Dzięki nim
puszka była pełna – zebrana kwota
to prawie 6 tys. 500 zł. – To wszystko dzięki Wam, drodzy pasjonaci
lotki – podkreśla Marcin Grzywacz,
organizator. – Wszystkim serdecznie dziękuję za udział i niezapo-

mniane emocje. Gra była na najwyższym poziomie, a prawdziwa
walka toczyła się nie tylko na korcie,
ale również podczas licytacji. To
sprawia, że warto imprezę kontynuować. Wszyscy byli zwycięzcami
i zasłużyli na złoto!
Wyniki: gra pojedyncza chłopców U15 (miejsca od 1 do 3): Antoni Jabłoński, Kacper Kurek, Łukasz
Chudziński/Dawid Chmielewski.
Gra pojedyncza dziewcząt U15:
Paulina Szczepańska, Blanka Aleksandrowicz, Weronika Aleksandrowicz/Zuzanna Lencewicz. Gra
podwójna U15: Kacper Kurek
i Kuba Lenik, Weronika Aleksandrowicz i Łukasz Chudziński,
Dawid Chmielewski i Oliwier

Grzechnik. Gra pojedyncza kobiet
Open: Aleksandra Paprzycka, Ola
Sieprawska, Honorata LubiczKrościcka/Marta Wojciechowska.
Gra pojedyncza mężczyzn Open:
Rafał Kasprów, Szymon Cybulski,
Bartosz
Grochowski/Krystian
Warcholak. Gra podwójna Open:
Rafał Kasprów i Aleksandra
Paprzycka, Marcin Puciato i Andrzej
Przytulski, Robert Aleksandrowicz
i Marcin Grzywacz/Szymon Cybulski i Jakub Gałązka. Gra pojedyncza
Radosny Amator: Arkadiusz Lencewicz, Maciej Berlicki, Dariusz
Chudobiński/Mariusz Sudakowski.

Najwyższe licytacje
Koszulka WOŚP – 530 zł
Sukienka Nadii Zięby – 480 zł
Kosz wędlin – 350 zł

Gra podwójna Radosny Amator:
Honorata Lubicz-Krośnicka i Anna
Mikłaszewicz, Blanka Aleksandrowicz i Bogumiła Aleksandrowicz,
Artur Chudobiński i Dariusz
Chudobiński/Arkadiusz Lencewicz
i Zuzanna Lencewicz/
Wszyscy zawodnicy na podium
otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów m.in.
firmę Media Vektor, głównego
przedstawiciela firmy Yonex na
Polskę oraz grupę pasjonatów trenujących na co dzień w SP 2 w Sianowie. Podziękowania za pomoc
w organizacji zawodów dla Magdaleny Grzywacz, Piotra Holza, Grzegorza Pilarskiego, Małgorzaty Urbańskiej, Kuby Gorta, Radosława
Szustera, Magdaleny Joda i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli sprawnie przeprowadzić
turniej.
Fot. Waldemar KosoWsKi
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konkurs kolęd i Pastorałek
W sobotę, 6 stycznia, w kinie Zorza w Sianowie odbył się pierwszy Sianowski konkurs kolęd i Pastorałek.

c

elem wydarzenia było
krzewienie polskiej tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek oraz poszukiwanie dla nich
nowych aranżacji. Organizatorzy
chcieli uwypuklić ciągle aktualne
walory kolęd i pastorałek, ale też
skonfrontować ze sobą zespoły
w duchu życzliwości i radości
wspólnego śpiewania. Ideą, przyświecającą konkursowi, było
również łączenie pokoleń poprzez
wspólne kolędowanie.
Komisja konkursowa w składzie
Lena Charkiewicz (przewodnicząca), Danuta Lebioda i ks. Józef
Oleski postanowiła przyznać
następujące nagrody:
1 miejsce – zespół Jarzębiny ze
Świeszyna

2 miejsce – zespół Sąsiedzi zza
Miedzy
3 miejsce – zespół Lipka z Kobylanki
oraz trzy nagrody wyróżnienia:
– dla zespołu Słoneczko z Niemicy – warsztaty z emisji głosu i dykcji
– nagroda ufundowana przez Lenę
Charkiewicz
– dla zespołu Ostrowianie
z Ostrowic – puchar ufundowany
przez Danutę Lebiodę
– dla zespołu Karpaty z Chałup
– nagroda w wysokości 100 zł ufundowana przez ks. Józefa Oleskiego.
Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział
w Pierwszym Sianowskim Konkursie Kolęd i Pastorałek!
URSZUlA kRAWIeckA
Fot. Waldemar KosoWsKi

„Wirus Świrus i cała reszta” na scenie kina Zorza
W zimowe ferie w Sianowie nie
można się było nudzić! Jedną
z atrakcji, nie tylko zresztą dla
najmłodszych,
był
spektakl
w wykonaniu aktorów Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego.
W kinie Zorza aktorzy zaprezentowali bajkę „Wirus Świrus i cała
reszta”. Jej akcja toczyła się
wewnątrz nowoczesnego telefonu
komórkowego. To nie tylko klasyczna, pełna przygód baśń, ale też
bajka z rysem moralizatorskim,
która przestrzega przed uzależnieniem od elektroniki. Przyniosła też
piękne przesłanie: przyjaźń, miłość
i gotowość do poświęceń to wartości, dzięki którym można pokonać
zło tego świata. Widzowie byli
zachwyceni, a brawa nie milkły jeszcze długo po zakończeniu spektaklu.
Fot. Waldemar KosoWsKi
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kultura i edukacja
zaproszenie
Koncert
dla Wolontariuszy
Jak co roku specjalnie dla wolontariuszy, którzy udzielają się w różnych
akcjach charytatywnych na terenie
gminy Sianów, odbędzie się koncert
– muzyczne podziękowanie za ich
pracę. Tym razem na scenie kina
Zorza wystąpi Warszawska Grupa
Sentymentalna. To zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej
przedwojennej rewii i kabaretu.
Wzruszające walce, namiętne tanga,
skoczne polki, porywające foxtroty,
rumby i slow-foxy – wybierają to,
co najlepsze wśród bogactwa sceny
i ekranu dwudziestolecia i czasów
powojennych. Utwory wykonują,
zachowując styl i ponadczasowy urok
melodii oraz dodając im odrobinę
współczesnej wrażliwości muzycznej.
Początek koncertu 2 lutego o godz. 18.
Zapraszamy!

w w w. s i a n o w. p l
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Ferie bez nudy
jak co roku podczas ferii zimowych nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy.

kącik bibliofila
„Wzgórze psów”
Jakub Żulczyk

Filia biblioteczna w Sierakowie – na zajęciach dzieci mogły wykazać się zdolnościami manualnymi.
Fot. emilia PoźleWicZ

To mroczny thriller, którego akcja
dzieje się w niewielkim mieście,
w zamkniętej hermetycznie społeczności. Prowincja Polski jako miejsce,
gdzie schowana jest pewna metafizyczna prawda o polskim losie. Jaka
w rzeczywistości jest pamięć
o krzywdzie? Czy karę za zło można
karać innym złem? Gdzie jest granica
moralnej racji w wymierzaniu sprawiedliwości? Co kryje się pod
powierzchnią? Jak w najlepszym
szwedzkim kryminale fabułę
napędza tajemnicza zbrodnia sprzed
lat. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Żulczyk opowiada o warmińsko-mazurskim miasteczku z pozycji kolonizatora, mieszkańca
centrum, przenoszącego na peryferia
najgorsze wyobrażenia. W rezultacie
ostentacyjnie je „barbaryzuje”,
sztucznie potęguje ich grozę. Zybork
jest tu miejscem urzędniczych
machlojek, tajemniczych porwań
i gangsterskich strzelanin.
Znajdziemy w nim i złodziejskie dziuple, i cygański pałac...
Zapraszamy do biblioteki!

W

Centrum
Kultury
w Sianowie odbywały
się warsztaty: kulinarne, gitarowe, artystyczne, kreatywne oraz keyboard. W bibliotece
publicznej w Sianowie oraz jej
filiach odbywały się zabawy
z książkami oraz zajęcia plastyczne.
Również w świetlicach odbywały
się zajęcia artystyczne oraz różnego
rodzaju zabawy. Na przykład
pierwszy tydzień ferii zimowych
w filii bibliotecznej w Karnieszewi-

1 lutego o godz. 17 w Galerii Zorza (hol
kina Zorza w Sianowie, Plac pod Lipami 2) otwarta zostanie wystawa prac
malarskich Henryka Maciejewskiego.
Ulubionymi technikami artysty jest
malarstwo olejne na płótnie, akwarela, pastele, rysunek. Pracuje w standardowych formatach, choć nie obce
jest mu malarstwo wielkoformatowe,
a także ścienne. Specjalizuje się głównie w malarstwie krajobrazowym,
w którym główną rolę odgrywa
architektura wiejska i miejska.
Odnajduje w krajobrazach polskich

Fot. emilia PoźleWicZ

w warsztaty kulinarne, a w Sierakowie dały upust artystycznym
wizjom.
Wszystkie propozycje miały
zapewnić dzieciom wiele radości,
a przede wszystkim ciekawie zagospodarować ich czas wolny.
W kinie Zorza w Sianowie odbyły się dwa niebiletowane seanse
bajek „Niedoparki” oraz „Zielona
Szkoła”. Wyświetlane filmy miały
na celu upowszechnienie kultury
filmowej, w szczególności rozpo-

wszechnianie w kinie filmów
o wysokich walorach artystycznych
oraz podejmowania działalności
edukacyjnej adresowanej do młodej
widowni kina.
Na scenie Zorzy wystąpili też
aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Dzieci były zachwycone
bajką z pouczającym morałem,
której akcja miała miejsce w... telefonie komórkowym (więcej o tym
wydarzeniu na str. 5).
URSZUlA kRAWIeckA

Bezpieczni w sieci

Jak pokonać cyberprzemoc?
11 stycznia w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie z cyklu
„Tego dowiesz się w bibliotece”.
Warsztaty pod hasłem „Cyberprzemoc, jak sobie z nią radzić?” skierowane były do uczniów klas VI szkół
podstawowych. Cyberprzemoc to
inaczej przemoc z użyciem mediów
elektronicznych – przede wszystkim
Internetu i telefonów komórkowych.
Problem ten dotyczy głównie dzieci
i młodzieży. W Polsce doświadcza

go ponad połowa młodych internautów. Do działań określanych,
jako cyberprzemoc zalicza się m.in.
wyzywanie, straszenie, poniżanie
kogoś w Internecie lub przy użyciu
telefonu, robienie komuś zdjęć lub
rejestrowanie filmów bez jego
zgody, publikowanie w Internecie
lub rozsyłanie przez telefon zdjęć,
filmów lub tekstów, które kogoś
obrażają lub ośmieszają.
MoNIkA olSZAk

Warsztaty poprowadził tomasz Marko, instruktor ze Stowarzyszenia Profilaktyki terapii
Młodzi – Młodym z koszalina.
Fot. moNiKa olsZaK

książka na ekranie

warto zobaczyć
Obrazy pana Henryka

cach upłynął w atmosferze zabaw
i zajęć plastycznych w trakcie,
których dzieci wykonały kartki dla
dziadków i lepiły bałwana. Fantastyczną atrakcją był wyjazd do
Yellow Parku w Koszalinie, gdzie
między zabawami odbyły się
warsztaty robienia mydła, a że był
to czas przed świętem dziadków,
każdy uczestnik tych warsztatów
zrobił mydełka z dedykacją właśnie
dla swoich dziadków. Z kolei
w Osiekach dzieci zaangażowały się

Zima nie zawiodła i udało się ulepić bałwana z marchewkowym nosem i czarnymi oczkami.

wsi i miast przepiękne, godne uwiecznienia miejsca, które następnie przenosi na płótno i papier. Jego obrazy
emanują spokojem, ciszą, zadumą. Są
utrzymane w stonowanej, naturalnej
kolorystyce, a artysta nadaje im
charakter barwny zależnie od przedstawionej w danej scenie pory roku.
Na szczególną uwagę zasługują jego
obrazy ukazujące polską wieś zimą.
Są jednocześnie wybitnie naturalistyczne, przy jednoczesnym zachowaniu wspaniałej baśniowej atmosfery
charakterystycznej dla tej pory roku.
Wstęp wolny.
URSZUlA kRAWIeckA

Zapraszamy po nowe kody!
Od 15 stycznia obowiązują nowe
kody do IBUK LIBRA na 2018 rok.
Oferta książek dostępnych bezpłatnie dla czytelników Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Sianów obejmuje ponad
1600 tytułów. Ponadto 884 tytuły
znajdują się w wolnym dostępie.
Serwis IBUK Libra, należący do
Wydawnictwa Naukowego PWN,
istnieje od 2007 roku. Platforma
udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz – dla zainteresowa-

nych – inne zasoby edukacyjne
z portfolio Grupy PWN. Dzięki
zaawansowanej
technologii
i dostępowi online czytelnicy mogą
korzystać z serwisu przez całą dobę,

z dowolnego miejsca. Platforma
umożliwia nie tylko czytanie
książek, lecz także zaawansowaną
pracę z tekstem.
Z zasobów można korzystać za
pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia
IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania
i jest w pełni bezpieczna dla
urządzenia użytkownika. Katalogi
dostępne są w każdej przeglądarce
internetowej.

Styczeń 2018 Rok XVII nr 1 (261)

w w w. s i a n o w. p l

7

sport

b

Granie w pomaganie
14 stycznia w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie rozegrano Wielkoorkiestrowe Halowe turnieje Piłkarskie
juniorów.

Z

godnie z hasłem 26. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – grano
i zbierano datki dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków.
Z uwagi na charytatywny cel imprezy zespoły grały o okolicznościowy
puchar burmistrza gminy i miasta
Sianów
Macieja
Berlickiego,
a zawodnicy – o tradycyjne trzy
wyróżnienia indywidualne.
W turnieju juniorów wzięło
w nim udział osiem zespołów. Grano
raz, 6 minut, systemem „każdy
z każdym”. Zwycięzcami 16. Wielkoorkiestrowego Halowego Turnieju
Piłkarskiego Juniorów, zostali piłkarze KS Victoria I Sianów. Podopieczni Tomasza Nowaka i Leszka Froni
(kierownik), grali w składzie: Sebastian Boguś – Szymon Dobrzyński,
Adam Gorgoń, Gracjan Gutkin, Filip

Warunkiem
uczestnictwa
w turniejach było
wrzucenie
do
puszki Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
minimum 5 zł
w przypadku imprezy juniorskiej
i 10 zł w turnieju
seniorów.
Fot. Waldemar
KosoWsKi

Kontek, Szymon Kosior, Jakub Krok,
Dawid Pawelec i Kacper Pawelski.
Drugie miejsce zajął zespół KS
Arkadia Malechowo, a trzecie
– dzięki lepszej różnicy bramek
w całym turnieju, przy bezbramkowym remisie w bezpośrednim
meczu zainteresowanych drużyn
– zajął zespół KS Wybrzeże Biesiekierz. Czwarte miejsce – zespół MGLKS Mechanik Bobolice. Kolejne:
MKS Gryf Polanów, KS Bajgiel
Będzino, KS Victoria II Sianów,
Franki Koszalin.
Wyróżnienia
indywidualne
przypadły: Mateuszowi Piotrowskiemu (KS Arkadia Malechowo)
– najlepszemu zawodnikowi, Dawidowi Pawelcowi (KS Victoria I
Sianów) – królowi strzelców (5
bramek) i Bartłomiejowi Skurzyńskiemu (KS Wybrzeże Biesiekierz)
– najlepszemu bramkarzowi.
Po południu dwanaście zespołów
zmierzyło się w turnieju seniorów. 30
sześciominutowych spotkań eliminacyjnych – grano bowiem w dwóch
sześciozespołowych grupach – ustaliło następującą kolejność: grupa 1
– Sowinko, Stowarzyszenie Victoria
Sianów, Ajax Osieki, Haus Renovieren Koszalin, Idziole Sianów i UKS
Victoria SP 2 Sianów. Grupa 2: Inve-

na Koszalin, Młode Wilki Koszalin,
Arka Sianów, Drink Team Sianów,
Jantar Osieki, Pękanino
W „małym finale” Invena Koszalin, zremisowała z Młodymi Wilkami Koszalin 0:0, wygrywając ostatecznie z rywalami w rzutach
karnych 4:3 i zajmując trzecie miejsce na podium. W „dużym finale”
Stowarzyszenie Victoria Sianów
pokonało Sowinko – po rzutach
karnych 5:4, remisując w regulaminowym czasie gry 0:0 i tym samym
zwyciężyło w turnieju.
Po komisyjnym przeliczeniu
środków finansowych zebranych
w czasie 16. Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego
Juniorów i – odbywającego się po
nim – 15. Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego
Seniorów w Sianowie, zebrano
rekordową kwotę 1 tys. 907,68 zł.
Kwota ta została wieczorem 14
stycznia 2018 r. – zgodnie ze spisanym wcześniej protokołem – przekazana Sztabowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Sianowie!
Wszystkie dotychczasowe Piłkarskie Grania Serc w Sianowie, dają
łącznie kwotę: 14 tys. 871,53 zł.
Dziękujemy!
RySZARD WątRoBA

Oldboje sięgnęli po puchar
7 stycznia rozegrano 12.
Halowy turniej Piłkarski
Seniorów im. Feliksa
Pietraszkiewicza. jego
zwycięzcami zostali
gracze ze Stowarzyszenia
Victoria Sianów.
Turniej poświęcony był pamięci
zmarłego 27 grudnia 2005 r. byłego
piłkarza, trenera, zasłużonego
i honorowego sędziego, obserwatora i działacza piłkarskiego. Zmagania o Puchar Prezesa Koszalińskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Koszalinie – Grzegorza Maciejasza, poprzedziło wystąpienie
wdowy po zmarłym Feliksie, Barbary Pietraszkiewicz, która następnie
– wspólnie z córką Jolantą i synem
Markiem oraz innymi członkami

rodziny, przyglądała się 10-minutowym pojedynkom.
W gościnnej sali SportowoWidowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie wystąpili:
Grupa Sędziów Koszalin (trener
– Krzysztof Jabłoński), KS Sieciemin
(Józef Hryckowian), KS SKIBNO
(Wojciech Kulon), UKS Victoria SP 2
Sianów (Jędrzej Bielecki), Victoria
Sianów (Wojciech Drejski), Stowarzyszenie Victoria Sianów (Krzysztof Gort) oraz zespół pod nazwą
Pietraszkiewiczowie Sianów (Adam
Pietraszkiewicz).
Pierwsze miejsce – z kompletem
zwycięstw i najmniejszą liczbą straconych bramek – zajęła drużyna
pod nazwą Stowarzyszenie Victoria Sianów! To popularni sianowscy Oldboje!

Drugie miejsce zajęli piłkarze KS
Victoria Sianów. Trzecie – drużyna
KS SKIBNO. Kolejne miejsca zajęli:
KS Sieciemin, piłkarze Grupy Sędziów Koszalin, Pietraszkiewiczowie,
UKS Victoria SP 2 Sianów.
Wyróżnieni zawodnicy: najlepszy piłkarz – Dominik Surówka
(KS Victoria Sianów), król strzelców
– Rafał Gotowała (Stowarzyszenie
Victoria Sianów) 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.
Za rok, 13. Turniej! Zostanie
rozegrany 5 stycznia 2019 r.
RySZARD WątRoBA

Podopieczni grającego trenera i zarazem kierownika zespołu krzysztofa Gorta, występowali w składzie: Zbigniew Banasiak – Łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr kierzek, jacek Surówka, Mariusz tuziemski, Robert Urban, Marek Walker i SeFot. Waldemar KosoWsKi
bastian Wroński.

Sukces Juniorek
UKS Morski Sianów
Nasze piłkarki wygrały
wszystkie spotkania
i stanęły na najwyższym
podium. Gratulujemy!

Finał turnieju Noworocznego Lubeka 2018: UkS Morski Sianów – Lübeck 1876 Handball
Fot. archiWUm
WjA zakończył się wygraną sianowianek.

W dniach od 5 do 7 stycznia
w Lubece rozgrywany był II Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt. Juniorki UKS Morski Sianów
wygrały wszystkie mecze, zajmując
tym samym pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej. Junior-

ki Młodsze UKS Morski Sianów
zajęły czwarte miejsce.

Juniorki:
1. UKS Morski Sianów (Polen)
2. Lübeck 1876 Handball WJA
3. TuS Lübeck von 1893
4. TSV Bützow 1952 e.V.
5. HSG WAGRIEN

6. HSG Holstein Kiel/Kronshagen Juniorinnen
7. TSG Wismar Abt.Handball
8. Lübecker Turnerschaft
Juniorki Młodsze
1. Lübeck 1876 Handball WJA
2. HSG Kalkberg
3. ATSV Stockelsdorf
4. UKS Morski Sianów
5. Lübeck 1876 II
6. GHG Hahnheide
7. BSV Kisdorf

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).

klasyfikacja końcowa
turnieju Noworocznego
w Lubece.

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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