Obywatelu! Masz swój budżet!
26 listopada, podczas sesji radni Rady Miejskiej w Sianowie przyjęli uchwałę dotyczącą procedury
wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sianów.

B

ędzie to nowe narzędzie
włączania mieszkańców
w proces decyzyjny
wydatkowania części środków
gminy na zadania własne. Od stycznia 2020 r uruchomiana zostanie
kampania informacyjno-promocyjna i mieszkańcy będą mogli zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego
swoje propozycje zadań (o charakterze sołeckim lub miejskim). Będą to
zadania inwestycyjne dotyczące
poprawy warunków życia mieszkańców z zakresu budowy, modernizacji lub remontu elementów
infrastruktury np. siłowni
zewnętrznych, placów zabaw, wiat
rekreacyjnych, boisk sportowych
itp. Następnie, projekty będą analizowane pod kątem formalnym
i merytorycznym oraz poddane
powszechnemu głosowaniu. Mieszkańcy poprzez swoją aktywność

Zapraszamy do śledzenia informacji na www.sianow.pl/Budżetobywatelski, a w styczniu zachęcamy do mobilizacji i składania ciekawych pomysłów.
i udział w głosowaniu, samodzielnie
zadecydują, które zadania zostaną
zrealizowane w 2020 roku.
– Nowy Rok to nowe wyzwania

i pomysły na działanie! Mamy
nadzieję, że Budżet Obywatelski
będzie dla mieszkańców pomocny
i skuteczny w rozwiązywaniu

codziennych problemów w otoczeniu – zachęca Maciej Berlicki,
burmistrz Sinaowa.
AGAtA Szewczyk

Grudzień miesiącem ofiarności
4Stycznia
Koncert Kolęd

12Stycznia

o akcjach więcej na stronach 4-5

31Stycznia
Koncert
dla Wolontariuszy

11luty
rocznica nadania
praw miejskich Miastu
Sianów
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OSP Osieki z nowym wozem strażackim!
W grudniu do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach trafił długo wyczekiwany fabrycznie nowy
średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy.

u

N

ie tylko w Sianowie, nie tylko
w Polsce zapewne, grudzień
jest miesiącem, gdy otwierają

się serca. Dla wielu z nas jest to czas,
gdy bardziej chce się pomagać, gdy
chcemy dać więcej dobra i ciepła.
Czasem przybiera to formę materialną, czasem po prostu jest to dobre
słowo.
I to i to jest niezbędne. Słowo
możemy dawać zawsze, ale po raz
kolejny Sianowianie pokazali, że
gotowi są nieść ogromną pomoc
potrzebującym. Rezultaty dwóch akcji
– offroadowej „Integracji dla choinki”

roczyste przyjęcie wozu wraz
z jego poświęceniem miało
miejsce w sobotę, 14 grudnia.
W uroczystości udział wzięli m.in.
Maciej Berlicki, burmistrz Gminy
i Miasta Sianów, st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender, komendantem miejskim
PSP w Koszalinie, przedstawiciele
pozostałych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy
Sianów, a także przedstawiciele instytucji i podmiotów, które wspomogły
zakup wyposażenia samochodu.
Poświęcenia wozu dokonał ks.
Mariusz Kołaciński, proboszcz parafii
Osieki.
Nowy wóz poprawi sprawność działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiekach, a także przyczyni się do
wzrostu efektywności zwalczania zagrożeń i podniesienia poziomu poczucia
bezpieczeństwa społeczeństwa. Zakup
nowego samochodu bojowego zabezpieczy działania jednostki i wyeliminuje
potencjalne zagrożenie związane
z awaryjnością obecnie posiadanego
sprzętu oraz obniżonymi parametrami
osiągów. Realizacja zakupu przyczyni się
do powstania skutecznego systemu
ratownictwa pożarniczego, komunikacyjnego czy zapobiegania zagrożeniom
wynikającym ze zmian klimatu, zachowania i ochrony środowiska naturalnego.

Fot. Waldemar KosoWsKi

760
tys. zł

Koszt zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego średniego typu dla
jednostki OSP w Osiekach wyniósł
niemal 760 tys. złotych, z czego: 250 tys.
zł to dotacja udzielona przez Gminę
i Miasto Sianów, 189,8 tys. ze środków

Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, 320 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

kosztował nowy wóz
bojowy dla druhów
z OSP Osieki

i baśniowej „Dziewczynki z zapałkami” przeszły moje najśmielsze oczekiwania.
Uzmysłowiło mi to, że
w każdym z nas jest chęć pomocy,
że jesteśmy otwarci na innych,
szczególnie tych, którzy nas potrzebują. I niech tak będzie dalej, niech
każdy z nas przy każdym potrzebującym, przy każdej akcji choć przez
chwilę pomyśli – a może właśnie ta
moja złotówka da komuś uśmiech, da
komuś ulgę czy będzie klockiem od
domina, który ruszy na wielką skalę.
By pomagać.
A za każda pomoc, za każda
osobę, która wsparła nasze, ale i wiele
innych akcji warto powiedzieć zwykłe
DZIĘKUJĘ.

Patriotycznie w sianowskich szkołach
czniowie szkół z terenu gminy
u Sianów,
uczestniczący w pro-

jekcie „Patriotyzm w młodych sercach
– historia, pasja, edukacja”, wzięli
udział w konkursie poezji dotyczącej
ii wojny światowej.
Konkurs został zorganizowany
przez Stowarzyszenie Historyczne
„Pochodnia”, będące realizatorem zadania dofinansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Młodzi mieszkańcy gminy przygotowali blisko trzydzieści utworów poetyckich, nawiązujących do niełatwego
tematu dramatycznych walk Polaków
o wolność w trakcie największej wojny
światowej w historii. Dzięki udziałowi
w konkursie młodzież pogłębiła swoją
wiedzę na temat działań wojennych
oraz emocji, które towarzyszyły Polakom w czasie walk.
Spośród złożonych wierszy komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców
oraz przyznała specjalne wyróżnienia.

Uczestnicy konkursu ze szkoły Podstawowej w Dąbrowie, pierwszy od lewej jacek
Fot. Łukasz GŁadysiak
sikorski, laureat i miejsca

Remont w przychodni
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

z

akończył się pierwszy etap
remontu w pomieszczeniach
przychodni zdrowia w Sianowie.
Mimo okresowych trudności
w korzystaniu z budynku do użytku
zostały oddane toalety dla pacjentów
NZOZ i interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Priorytetem zadania było stworzenie toalety dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, także tych które
poruszają się na wózku inwalidzkim.
Środki na realizację przedsięwzięcia
pochodziły z budżetu gminy oraz
projektów, na które MGOPS otrzymał
dofinansowanie.

Wszyscy uczniowie, którzy podjęli się
trudu przygotowania pracy konkursowej, otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Pierwsze miejsce w konkursie
otrzymał Jacek Sikorski, uczeń VII klasy
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, za
wiersz „Zawdzięczamy Wam pokój”.
Drugie miejsce w konkursie zajęła
Martyna Madej, uczennica III klasy
Szkoły Podstawowej w Iwięcinie, zaś
trzecie miejsce przyznano Zuzannie
Wruszczak, uczennicy VII klasy Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie.
Dodatkowo specjalne wyróżnienie
przyznano Maciejowi Jóźwiakowi,
uczniowi VIII klasy Szkoły Podstawowej
w Iwięcinie, Wiktorii Fudala, uczennicy
VI klasy Szkoły Podstawowej w Szczeglinie oraz Lenie Łojewskiej, uczennicy
VI klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów i pozostałych uczestników konkursu.

JeSt chodnik
w węGorzewie
13 listopada zostały zakończone prace
związane z budową chodnika
w węgorzewie –wzdłuż drogi powiatowej. Był to trzeci etap inwestycji,
podczas którego na długości 370,5 m
położono nową nawierzchnię chodnika i przebudowano zjazdy wzdłuż
drogi powiatowej w Węgorzewie
Koszalińskim, wyprofilowano skarpy,
wycięto drzewa i krzewy, które kolidowały z planowaną inwestycją. Chodnik
o szerokości 1,5 – 2,0 m oraz zjazdy
o szerokości 3,0 – 5,5 m został wykonane z kostki betonowej.
Inwestycja o łącznej długości 1020 m,
ma poprawić bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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BezPieczeńStWO
to nasz wspólny cel

aKcja eKoloGiczNa

„Bezpieczeństwo to nasz wspólny cel” – pod takim hasłem 21 listopada spotkali
się nauczyciele z gminy Sianów i gmin ościennych na ii Konferencji naukowo
– Dydaktycznej.

K

olejny raz na zaproszenie
organizatorów – dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 2
w Sianowie, przybyli specjaliści z szeroko pojmowanej dziedziny bezpieczeństwa. W trakcie trwania różnych warsz-

tatów pracownicy dydaktyczni szkół
mogli poznać m.in. procedury zakładania Niebieskiej Karty czy postępowania
w sytuacjach kryzysowych.
Podczas spotkania z Szymonem
Grzegorczykiem – animatorem fundacji

3

ZaSTOPuj uczulano wychowawców na
ogromny problem braku bezpieczeństwa i cyberprzemocy w Internecie.
Bezpieczny musi być nie tylko uczeń,
któremu zagraża przemoc w sieci, nękanie w klasie i szkole, ale również
nauczyciel. Dzięki bardzo ciekawemu
spotkaniu z terapeutką Urszulą
Sierżant, pedagodzy zgłębili temat
prowadzenia rozmów z rodzicami.
Oprócz zgłębiania trudnych tematów,
które poruszał Robert Faryniarz, zajmujący się przez długie lata przestępczością nieletnich, można było spróbować
swoich sił w udzielaniu pierwszej
pomocy pod okiem Małgorzata Kulik
oraz jej uczniów ze Szkolnej Grupy
Pierwszej Pomocy. Izabela Janocha
– nauczyciel i doradca metodyczny CEN
w Koszalinie – poprowadziła warsztaty
z tworzenia rysunków, które w naturalny sposób od najmłodszych lat zwracają
uwagę na bezpieczeństwo dziecka.
Konferencja była dobrą okazją do
spotkania, wymiany doświadczeń,
omówienia nurtujących problemów
i sporządzenia pewnego rysu postępowania w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniowi i nauczycielowi.
AnnA JeSionowSkA

czySty
KOMin
– czySta
GMina
raz z rozpoczęciem sezonu
Wgrzewczego
nasila się

problem smogu. Niestety, główną jego
przyczyną jesteśmy my sami – jesienią
i zimą gospodarstwa domowe emitują
do atmosfery ogromne ilości szkodliwych związków przez swoje kominy.
Jedynym sposobem na zmniejszenie
poziomu zanieczyszczenia jest świadome i ekologiczne ogrzewanie domostw.
W związku z problemem smogu,
który widać i czuć w naszej gminie,
przyłączyliśmy się do kolejnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Czysty

komin – czysta gmina”, której celem
jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami
i pożarami, których główną przyczyną
są źle eksploatowane lub zaniedbane
przewody kominowe i urządzenia
grzewcze.
Przypominamy jednocześnie, że
Straż Miejska w Sianowie przez cały
okres grzewczy będzie przeprowadzać
kontrolę domowych palenisk w naszej
gminie, w trosce o zdrowie jej mieszkańców.
Źródło: WWW.KomiNiarz.Pl

„6 na 6”, czyli zdrowe zęby
dzieci w Sianowie
ozpoczęła się realizacja programu profilaktyki zdrowotnej
R
w zakresie stanu zdrowia jamy ustnej
uczniów klas i szkół podstawowych na
terenie gminy Sianów.
Celem projektu jest objęcie każdego dziecka z klasy pierwszej wszystkich szkół podstawowych na terenie
gminy Sianów oraz ich rodziców i opiekunów akcją informacyjno-promocyjną na temat profilaktyki zdrowia jamy
ustnej. W ramach konkursu odbywają
się spotkania z rodzicami i dziećmi

klas pierwszych sianowskich podstawówek oraz.
Każde dziecko otrzymało zestaw
promocyjny, a jego rodzice pełną informację na temat stanu zdrowia jamy
ustnej dziecka. Wykonawcami kolejnego
etapu konkursu są sianowscy stomatolodzy: Tomasz Karpowicz i Robert Jackowski. Profilaktyką objęte są klasy pierwsze
z wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Sianów do roku 2019.
MilenA SzczePAńSkA-zAkrzewSkA

U doktora karpowicza w gabinecie w sianowskiej przychodni zjawili się uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 2 w sianowie.

zapraszamy na kolędowanie
stycznia 2020 roku zapraszamy na kolejną edycję Sianow4
skiego Przeglądu kolęd i Pastorałek.
wystąpią na nim regionalne zespoły
ludowe. Przegląd jest doskonałą okazją
do wspólnego kolędowania mającego
na celu łączenie pokoleń oraz krzewie-

nie polskiej tradycji śpiewania kolęd
i pastorałek. Gminę i miasto Sianów
reprezentowały będą cztery zespoły:
Bursztyny z Sianowa, Kwiat Paproci
z Wierciszewa, Rosiczki z Sieciemina
oraz Złoty Dukat z Węgorzewa.
eMiliA Poźlewicz

4 stycznia, o godzinie 12,
zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników świątecznej
atmosfery do hali widowiskowo–
sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 w sianowie.

RUDERA SPICHLERZA ZNIKNęŁA
od koniec października zakońP
czono rozbiórkę spichlerza
zabytkowego budynku, który

–
powstał około 1885 roku.
Obiekt zlokalizowany na działce w
centrum Sianowa, przy ul. Tylnej, został
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Spichlerz był trzykondygnacyjnym
budynkiem, w którym murowany
parter wykonano z cegły ceramicznej

pełnej, natomiast piętro i poddasze
z konstrukcji drewnianej, ryglowej,
wypełnionej cegłą, które tworzyły tzw.
pruski mur.
Z uwagi na zły stan techniczny,
wynikający ze zużycia materiału użytego do budowy spichlerza: porażone
elementy drewniane konstrukcji nośnej
budynku, stropu, schodów i dachu oraz
liczne spękania i ubytki materiałów

w ścianach i przegrodach wewnętrznych – obiekt został wyłączony z użytkowania około 2000 roku.
Na podstawie ekspertyzy technicznej z września 2017 roku, i za zgodą
konserwatora zabytków, budynek został
zakwalifikowany do rozbiórki. Prace
rozbiórkowe zostały wykonane przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Sianowie,
zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kalendarze
gminne
na 2020 rok

radycyjnie, jak co roku,
t
burmistrz Gminy i Miasta
Sianów wraz z zastępcą rozdawał
mieszkańcom gminy i miasta Sianów
gminne kalendarze na następny rok.
Była to świetna okazja do rozmów,
żartów i składania sobie życzeń.
Do końca grudnia, podczas
różnych inicjatyw, imprez i uroczystości
udało się rozdać mieszkańcom 2500
sztuk kalendarzy.
Zdjęcia do kalendarza zaprojektowanego przez Milenę SzczepańskąZakrzewską zostały wykonane przez
Waldemara Kosowskiego.

Fot. mileNa szczePańsKa-zaKrzeWsKa

Fot. Waldemar KosoWsKi
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jarmark z tym, co na święta

MiKOłaJ też tu

4 grudnia, na placu przed kinem zorza, odbył się Jarmark

W

tym
roku
nowością
w Sianowie była zagroda
Świętego Mikołaja z żywym reniferem, która przyciągnęła
w szczególności najmłodszych. Mikołaj
szybko zaskarbił sobie sympatię rozdając słodkości, a renifer dzielnie pozował
do zdjęć.
Niespodzianki czekały również na
wszystkich, którzy się przebrali i wzięli
udział w konkursie. Nagrody rzeczowe

ogólnopolska terenowa integracja dla choinki 4X4

Bezdrożami dla Julki
t

ym razem off-roadowcy pojechali dla Julki. i po raz kolejny
pobili wszelkie rekordy. Udowodnili,
że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych – zebrali dla Julki – 45 420 zł.
Na wynik składają się zażarte licytacji po zakończeniu rajdu oraz opłaty
startowe od rekordowej ilości załóg.
W tym roku pojechało 125 załóg.
Dziewczynka, na którą zbierano
w tym roku to Julka – ma 13 lat, jest
dowcipna, radosna, ma wiele zainteresowań. Pięknie rysuje, gra na ukulele,
jeździ na nartach. Jednak jej największą pasją jest taniec. Półtora roku
zdiagnozowano u niej skoliozę idiopa-

tyczną. Choroba rozwija się bardzo
dynamicznie, a kręgosłup Julii pomimo
długotrwałej i bolesnej rehabilitacji
coraz bardziej się krzywi. Aby zatrzymać postęp choroby konieczna jest
skomplikowana operacja. Julia ma
szansę żyć i rozwijać się jako zdrowe,
szczęśliwe dziecko realizując swoje
marzenia i rozwijając pasje. Innowacyjna operacja korygująca kręgosłup
bez jego trwałego usztywnienia wykonywana jest obecnie tylko za granicą
a jej koszt wynosi 200.000 złotych.
Przy wsparciu rodziny i najbliższych
udało się nam zgromadzić połowę tej
kwoty.

70-kiometrowa trasa, wiodąca
przez tereny położone w gminie Sianów,
była nie tylko wymagającym sprawdzianem umiejętności kierowcy oraz pilota,
ale i ukazywała niezwykłe turystyczne
walory okolicznych terenów. Cała trasa
została tak zbudowana, że była możliwa
do przejechania autem zupełnie
fabrycznym 4x4, na oponach niemal
szosowych.
Organizatorzy zapraszają na Terenowej Integracji dla WOŚP 4x4 już
w styczniu.
MilenA
SzczePAńSkA zAkrzewSkA
zdjęcia: Waldemar KosoWsKi

czAry MAry w SkiBnie
piątek, 29 listopada, w punkcie
bibliotecznym w Skibnie odbyła się
W
zabawa Andrzejkowa dla uczestników projektu niepodległa to My. Impreza była spotkaniem podsumowującym 2-letni projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018-2019 i realizowanym w partnerstwie z Centrum Kultury w Sianowie.
Rodzinna Zabawa Andrzejkowa rozpoczę-

ufundowała Darłowska Lokalna Grupa
Rybacka.
Mieszkańców zaprosiliśmy do
stoisk wystawienniczych, gdzie mieli
okazję podziwiać i zakupić wszelkiego
rodzaju ozdoby, stroiki świąteczne,
upominki, a także wypić ciepłą herbatkę i zjeść pyszne, domowe ciasto.
Rozrywki dla ducha dostarczyli
uczestnicy warsztatów wokalnych, gitarowych i teatralnych odbywających się

ła się podsumowaniem projektu oraz podziękowaniem dla Aleksandry Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury, za wsparcie w trakcie
realizacji programu. Następnie Stowarzyszenie
Hobbiton przeniosło nas w krainę baśni z teatrzykiem o Szewczyku Dratewce. Po przedstawieniu rozpoczęły się tańce przeplatane wróżbami andrzejkowymi m.in. laniem wosku czy
spacerem butów do wyjścia. Rodziny zasiadły

PoDZiękowania

też przy wspólnym stole do ciepłego poczęstunku. Zabawa była niepowtarzalną okazją dla
rodziców i dzieci na wspólne spędzenie czasu.
Lokalna społeczność została zaangażowana
w działanie na rzecz Klubu Rodziny, a sianowskie rodziny miały po raz kolejny raz możliwość integracji.
kAtArzynA GrUdzień – kUśkA
Fot. Waldemar KosoWsKi

stowarzyszenie Klub rodziny serdecznie dziękuje
za pomoc przy organizacji zabawy monice olszak,
monice jabłońskiej, ani Kulon oraz Hobbiton.
serdeczne podziękowania dla Waldemara Kosowskiego za zdjęcia oddające urok wieczoru.
dziękujemy naszym lokalnym dostawcom za wspaniały catering oraz profesjonalną obsługę:
Gospodzie Parkowa, odido z sianowa monika synówka i barowi Pauza.
Projekt dofinansowany ze środków „Programu Fundusz inicjatyw obywatelskich 2018”, realizowany
w ramach projektu „Niepodległa to mY” przez Klub
rodziny w sianowie w partnerstwie z centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w sianowie.
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niestrUDZone w PoMocy

u Był

13 i 14 grudnia, już po raz czternasty, dziewczynki
z sianowa i okolicznych miejscowości zaangażowały się
w pomoc osobom potrzebującym.
jak co roku w grudniu na ulicach miasta i gminy sianów mogliśmy
spotkać wolontariuszki ze szkół nr 1 i 2 w sianowie, Zespołu szkół
w Dąbrowie oraz Zespołu Placówek oświatowych w iwięcinie. Dziewczynki przebrane za postać z baśni hansa christiana andersena
„Dziewczynka z zapałkami” zbierały do puszek datki. jak co roku
udowodniliście, że nie jesteście obojętni na potrzeby innych.
Mieszkańcy sianowa i gminy nie zawiedli i udowodnili, że z chęcią
otwierają serca i portfele, aby z przyjemnością wesprzeć akcję.
Dziewczynki z wiklinowymi koszami dzielnie kwestowały, by wspomóc
czteroletniego szymka, z dziecięcym porażeniem mózgowym. akcja
jest już przedświąteczną tradycją na terenie gminy i miasta sianów.
kwota, jaką udało się zebrać w tym roku, to 10 929,98 zł.
nad bezpieczeństwem wolontariuszek czuwali strażacy z osP w sianowie, młodzieżowa drużyna pożarna osP w sianowie, straż Miejska
w sianowie, rodzice, nauczyciele oraz koordynatorzy akcji renata
Grosiak oraz anna walińska, w Dąbrowie Maria ignatowicz, a w iwięcinie tomasz Świderski.
Za wspaniałą akcję, wparcie, pomoc oraz okazane serca serdecznie
wszystkim dziękujemy.

k Bożonarodzeniowy.
w Centrum Kultury. Dziewczynki
z zajęć wokalnych i gitarowych wprowadziły wszystkich w świąteczny
klimat śpiewając i grając kolędy, które
znamy i lubimy chyba wszyscy. Swoje
możliwości zaprezentował również
teatr „Kabelek” i ich happening pt.:
„Samotność”.
Bardzo dziękujemy za wszelką
pomoc i zapraszamy za rok!
eMiliA Poźlewicz

AGnieSzkA MAdeJ
Fot. Waldemar KosoWsKi

Mikołaj w kinie
czwartek, 5 grudnia,
W
o godz. 17 w kinie zorza,
odbyło się niesamowite spotkanie
z okazji Mikołajek.
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
wraz z Zarządem Osiedla nr 2
w Sianowie do kina zaprosili niesa-

mowitego gościa, świętego Mikołaja,
który tym razem z braku śniegu,
przybył na rowerze. Radości dzieci
nie było końca – były wierszyki,
piosenki, rozmowy i oczywiście
upominki dla wszystkich przybyłych.
Dzieci z tej okazji obejrzały

również darmowy seans „Jak zostać
św. Mikołajem”.
Mamy nadzieję, że spotkanie
Wam się podobało i za rok również
nas odwiedzicie.
AGnieSzkA MAdeJ
Fot. Waldemar KosoWsKi
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Moja Ojczyzna to…

doM SeniorA
tętni życieM

Konkurs plastyczny o tej nazwie ogłoszono w listopadzie. Był skierowany do
najmłodszych mieszkańców gminy Sianów. technika prac była dowolna.

Piernikowe sPotkanie

wielkimi krokami zbliża się czas Bożego narodzenia. Pieczenie i dekorowanie pierniczków to jedna z czynności, które towarzyszą przygotowaniom
do świąt. 27 listopada naszych seniorów odwiedziły 5– i 6-latki z grupy
„Żabki” z sP nr 2. wszyscy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w pieczeniu i dekorowaniu pierniczków. Panie wcześniej przygotowały ciasto i za
pomocą foremek powstawały choinki, gwiazdki, serduszka… w całym domu
przepięknie zapachniało korzennymi przyprawami. wielką frajdą było również ich dekorowanie – wszystkie są piękne i niepowtarzalne.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas.

O

głoszenie konkursu nastąpiło
w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, a na
prace można było składać do 29 listopada. W tym dniu nastąpiły obrady jury,
które miały wyjątkowo trudne zadanie,
ponieważ poziom prac był bardzo wysoki, a o miejscu na podium często decydowała różnica jednego punktu. Złożono 33 prace, które pochodziły z różnych
miescowości z całej gminy Sianów. 30
listopada w Centrum Kultury w Sianowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego wraz z wernisażem prac.
Decyzją jury ogłoszono wyniki:
Grupa wiekowa 4-7 lat: I miejsce
– Nadia Stasiuk, lat 5, Klub Rodziny
z Sianowa; II miejsce – Szymon Mruczek,
lat 4, Sianów; III miejsce – Małgorzata
Pałęga, lat 5, Klub Rodziny z Sianowa.
Grupa wiekowa 8-14 lat: I miejsce
– Hanna Kozłowska, lat 12, Szkoła
Podstawowa nr 2; II miejsce – Wiktoria

Wrońska, lat 12, Iwięcino; III miejsce
– Dominika Andrzejczyk, lat 11, Filia
Biblioteczna w Węgorzewie Koszalińskim.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe,
a każdy z uczestników konkursu
dyplom za uczestnictwo.

Konkurs realizowany w ramach
projektu Niepodległa to My dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018-2019 i realizowany
w partnerstwie z Centrum Kultury
w Sianowie.
kAtArzynA GrUdzień-kUśkA
Fot. Waldemar KosoWsKi

szlak leśnych zakątków gminy sianów

rowerem ze Szczeglina
ygrać rower – to szczęśliwe
zrządzenie losu, więc sporo
W
zainteresowanych osób, w tym również

Światowy DZień seniora

w kalendarzu znajduje się kilka dat, które są okazją do świętowania Dnia
seniora. 14 listopada w Światowy Dzień seniora z życzeniami do seniorów
przybyły 6-latki z grupy „jeżyki” ze szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci złożyły
seniorom życzenia, zaśpiewały piosenkę oraz wręczyły upominek – serce
wyklejone własnoręcznie wykonanymi kwiatkami.
Dziękujemy Barbarze Mazurek oraz karolinie kępa za pamięć i odwiedziny.

uczniowie Szkoły w Szczeglinie, zjawiło się na spotkaniu organizowanym
przez Stowarzyszenie „refugium”.
Projekt „Rower na leśne szlaki
Ziemi Sianowskiej” został sfinansowany ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego w ramach
programu „Społecznik”. Do przygotowania spotkania zaangażowało się
wielu wolontariuszy oraz partnerzy
– szkoła w Szczeglinie, Rada Rodziców
oraz Rada Sołecka w Szczeglinie.
Spotkanie rozpoczęło się od
prezentacji przewodnika „Leśne szlaki
rowerowe Ziemi Sianowskiej” przez
Mirosława Mielczarskiego. Poznaliś-

my pięć szlaków: czerwony, czarny,
żółty, niebieski i zielony, krzyżujących
się w Węgorzewie Koszalińskim. Dzięki temu można wyruszyć rowerem
z naszej wioski w dowolną stronę
świata, zwłaszcza, że łączą się one
z międzynarodowym szlakiem „Bike
the Baltic” łączącym Pomorze Środkowe, Bornholm i Skanię w Szwecji.
Następnie Anna Grębska – na-uczycielka wychowania fizycznego zaprosiła
do turnieju sportowo-zręcznościowego.
Konkurencje były atrakcyjne, więc zgłaszało się do nich wielu ochotników, przeważnie rodziców z dziećmi.

Sportowe omnibusy
warsZtaty ŚwiątecZne

3 grudnia do seniorów przybyły 6-latki z grupy „Biedronki”, z sP nr 2. Podczas spotkania wykonali wspólnie kartki świąteczne. wysyłanie kartek z życzeniami jest tradycją i trwa pomimo korzystania z elektronicznej poczty,
sms-ów i mms-ów. cieszymy się, że dzięki warsztatom, podczas których powstały niepowtarzalne i wyjątkowe kartki możemy tę tradycję podtrzymać.
Międzypokoleniowe spotkanie było również okazją do wspólnego zaśpiewania kolędy wysłuchania świątecznej piosenki, którą zaśpiewały „Biedronki”.
serdecznie dziękujemy za wspólne spotkanie
k. GAwienowSkA

ŚwiątecZny sZał… PrZeBojów!

11 grudnia klub „senior+” uczestniczył w przepięknym koncercie pod
nazwą „Świąteczny szał… przebojów!”. klimatyczna scenografia, piękne
światła, wspaniałe głosy wokalistów tertru Variete Muza wykonujących
utwory kojarzące się z atmosferą świąt, m.in. „Do domu czas na święta”,
„coraz bliżej święta” pozwoliły poczuć zbliżający się czas świąt.

ZaBawa anDrZejkowa

29 listopada seniorzy z Dziennego Domu „senior+” spędzili czas „andrzejkowo”. Były przepowiednie, wróżby, konkursy, lanie wosku. nie zabrakło
tańców z przebojami z młodzieńczych lat i pamiątkowych zdjęć, wykonanych we własnoręcznie przygotowanej fotobudce. Mile spędzony czas
upłynął błyskawicznie, a humory dopisywały przez cały dzień.
r. GroSiAk

grudnia, w Szkole Podstawowej
4
im. lotników Morskich Sto
w darłówku, odbył się finał wojewódzkiego konkursu „oMniBUS edukacjaSport niepodległa 1918-2019”.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie Gajli drugie miejsce. Brawo!
Cała uroczystość poprzedzona
została odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie przystąpili
do rozwiązywania testu. Pierwsza część
testu poświęcona była olimpijczykom
z województwa zachodniopomorskiego.
Druga także dotyczyła wiedzy teoretycznej, tym razem poświęconej piłce nożnej
w województwie zachodniopomorskim.
W przerwie konkursowej odbyło
się spotkanie z brązowym medalistą
olimpijskim z Montrealu w judo (1976
r,) Marianem Tałajem.
Drużynowo szkoła podstawowa
w Dąbrowie zajęła drugie miejsce (Marcin
Rogala, Oskar Jarotek, Paweł Milka).
Marcin Rogala zdobył indywidualnie trzecie miejsce, Oskar – czwarte, a Paweł –
szóste w gronie trzydziestu zawodników.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku!
SeBAStiAn wrońSki

Ogromne powodzenie miały też
propozycje Moniki Nowosad, która
poprowadziła niezwykle żywiołowo
animacje ruchu i tańca, angażując
uczestników bez względu na wiek.
Tak przygotowani teoretycznie
i kondycyjnie wszyscy uczestnicy spotkania mieli szansę wygrać efektowny,
biały rower Comfort Margot, wyposażony w funkcjonalny odpinany kosz.
Nagrodami pocieszenia były tematycznie związane z rowerem gry, łamigłówki
lub puzzle. Biały rower wygrała Katarzyna Skowrońska ze Szczeglina.
d. rABSztyn-dUdek
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Świątecznie w bibliotece
więta to magiczny czas, dlatego
Ś
biblioteka w Sianowie przygotowała dla swoich małych czytelników
cykl warsztatów „nadchodzą święta”.
Na nasze zajęcia zaprosiliśmy czytelników ze szkół podstawowych z terenu
gminy Sianów oraz przedszkola. Aby
poczuć klimat świąt wspólnie czytaliśmy opowiadanie z książki „Nadchodzą

Święta”. Następnie śpiewaliśmy świąteczną piosenkę i zrobiliśmy z papieru
aniołki, które przyozdobiły choinkę
w Centrum Kultury I Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Nasze spotkanie zakończyliśmy historią uroczego
bałwanka z książki Urszuli Kozłowskiej.
tekSt i fot: MonikA olSzAk,
edytA roBAkowSkA-iwAniec

EKOLOGICZNE DEKORACJE
anie, które uczestniczą w zajęciach rękodzieła Akademii
P
Seniora i klubu „Senior+”, wykonały
przepiękne i pomysłowe ekologiczne
choinki oraz ozdoby świąteczne. Prace
zostały wykonane z mchu, pestek
słonecznika, szyszek, rajskich jabłuszek
i innych darów natury. W związku z
ogłoszonym przez Powiat Koszaliński
konkursem pod nazwą „Ekologiczne

ozdoby na Boże Narodzenie” prace
zostały zawiezione przez seniorki do
Starostwa Powiatowego w Koszalinie,
gdzie jak zawsze ciepło i serdecznie
zostały przywitane przez Tomasza
Tesmera, wicestarostę koszalińskiego.
więcej informacji o działalności klubu
Seniora na stronie:
www.mgops.sianow.pl
tekSt i fot. renAtA GroSiAk

Święty Mikołaj
w Skwierzynce

sztab woŚP w sianowie

zaczynamy granie
Sztab sianowski pracę rozpoczął od rekrutacji wolontariuszy i przygotowania
oświadczeń, które posłużą do wydrukowania legitymacji.

P

rzed nami 28. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem „Wiatr
w żagle”. Tym razem kwestujemy dla
zapewnienia najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Kolejnym
etapem naszej pracy jest zbieranie
fantów na finałową aukcję. Czekamy na
nie od wtorku do piątku, w godzinach
11-19, a w sobotę w godzinach 8-16
w sianowskiej bibliotece.
nasze granie rozpoczniemy
rajdem 12 stycznia 2020 r. od godz. 7.
O godz. 16 rozpoczniemy imprezę finałową w kinie Zorza w Sianowie. Gdzie
będzie się działo… A o godz. 20 imprezę
zakończymy Światełkiem do nieba.
Prosimy – nie mijajcie wolontariuszy, bądźcie hojni, gdyż są to osoby,
które bez względu na pogodę i temperaturę, każdego roku, rozgrzewają swoimi chęciami i uśmiechami ten jeden
zimowy dzień.
chcesz nam pomóc – zorganizuj
w swojej szkole imprezę towarzyszącą
np. dyskotekę, warsztaty świąteczne.

do grzecznych dzieci Święty Mikołaj
z workiem prezentów. W tym roku
świetlica okazała się ciasna. Licznie
przybyłe dzieci brały udział w konkursach, wykazywały się swoimi zdolnościami i talentami, za co były nagradzane. Na twarzach dzieci wracających
z paczkami do domu „biła” radość
i uśmiech.
W tym dniu także odbyło się spotkanie integracyjne seniorów przy
poczęstunku i śpiewie kolęd wspólnie

z zaproszonym zespołem ludowym
„Jantarowy Kwiat” Jamno. Każdemu
z uczestników wręczone zostały
upominki i nagrody za udział
w konkursach oraz talenty wokalne.
Spotkanie zostało przygotowane
przez sołtys sołectwa Skwierzynka
– Halinę Gnacińską wraz z Radą Sołecką: Janinę Kocimską, Danutę Burdzy,
Beatę Markowicz, mieszkańców: Marysię Urbanowicz, Grażynę Śliwa, Piotra
i Karola Nesteruk i Tolę Sokołowską.
Za przygotowanie spotkania wszystkim
zaangażowanym osobom dziękuję
– Halina Gnacińska.

Imprezy mogą odbywać się od 15 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 r.
Wybierz sztab składający się z trzech
osób. Zadzwoń, napisz emaila, przyjedź osobiście do sztabu Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Sianów, Plac pod Lipami 9,

76-004 Sianów, tel. 943185381, biblioteka@sianow.pl
Zebrane pieniądze należy dostarczyć do sztabu, gdzie będzie sporządzony protokół.
Pozdrawiam
MonikA olSzAk

Wspomnienia o „Sokole”
egoroczne, 10. już lwowskie
Spotkanie
organizowane
t
w Szkole Podstawowej w Szczeglinie,
poświęcone było towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, które powstało we
lwowie w 1867 roku.
Towarzystwo zajmowało się nie
tylko rozwojem sprawności fizycznej
członków, ale również propagowaniem
idei niepodległościowych.
Do występów zostali zaangażowani prawie wszyscy uczniowie. Ich zadaniem było przedstawienie rozwijających
się we Lwowie dyscyplin sportu m.in.
piłki nożnej, gimnastyki, szermierki,
kulturystyki, koszykówki, narciarstwa,
kolarstwa, lekkoatletyki.
Wiceprezesem ówczesnego Towarzystwa był komediopisarz Aleksander
Fredro, więc w programie znalazła się
też scenka z „Zemsty” oraz żywiołowy
taniec mazur. Podczas prelekcji Mariusza Grzegorczyka widzowie dowiedzieli
się o meczu piłki nożnej podczas
II wojny światowej, który wygrali reprezentanci sławnej drużyny Pogoń Lwów
z drużyną okupanta (4:1).
Na zakończenie Piotr Kłobuch

W oBieKtYWie
grudnia, w świetlicy sołectwa
8
Skwierzynka panowała świąteczna atmosfera. Przybył, jak co roku,

7

20 listopada biblioteka w siecieminie gościła dzieci z klas i-iii ze
szkoły w Dąbrowie na nietypowej
lekcji bibliotecznej, przygotowanej
przez stowarzyszenie hobbiton.
Dzieci wysłuchały i obejrzały inscenizację bajki charlesa Perrault
„knyps z czubkiem”.
następnie odbyły się warsztaty, podczas których każde dziecko zrobiło
laleczkę-motankę przedstawiającą
wybraną postać z bajki. spotkanie
odbyło się w ramach projektu „od
wspólnego czytania do wspólnego
działania” dzięki dotacji z programu
„Działaj lokalnie”.
teKst i Foto BoGusłaWa łojeWsKa

opowiedział historię swojego dziadka
Jana Galicińskiego, który należał właśnie do Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, później walczył na różnych
frontach o niepodległość Polski. Pokazał
starą fotografię swojego dziadka
w mundurze Sokolnika, a następnie
przedstawił obecną na widowni Wandę
Kłobuch – córkę Sokolnika, wywołując
wzruszenie zebranych.
tekSt i fot. d. rABSztyn-dUdek

Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym osobom
za ogromny wkład pracy
w przygotowanie
spotkania,
a Gminie Sianów i Radzie
Rodziców dziękujemy
za jego dofinansowanie.

8
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Piłkarska jesień 2019 r. za nami!
9 listopada, jesienną rundę sezonu 2019/2020, zakończyli piłkarze i-ligowego Stowarzyszenia Victoria Sianów.

P

odopieczni Krzysztofa Gorta
– trenera i kierownika zarazem – zakończyli rundę
jesienną na drugim miejscu w tabeli
(10 gier, 24 punkty, 8 zwycięstw i 2
porażki, stosunek bramek 47-20).
Chcąc obronić tytuł Mistrzów
Pomorskiej Ligi Oldbojów, sianowianie
nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów w rundzie rewanżowej! Mają
bowiem trzy punkty mniej, niż prowadzący Amator Kołobrzeg i trzy punkty
przewagi nad trzecim w tabeli – STLA
Szczecinek!

najskUtecZniejsi
PiłkarZe w ZesPole:
Krzysztof miętek (15), łukasz
Berkowski (11) oraz rafał Gotowała (5), Piotr Kierzek (5) i tomasz tesmer (5)

Piłkarze stowarzyszenia Victoria sianów przed meczem z amatorem kołobrzeg w sianowie
*
Dzień po oldbojach rundę jesienną
zakończyły II-ligowe piłkarki nożne
UKS Victoria SP 2 Sianów. Podopieczne
Jędrzeja Bieleckiego (I trener), Mariana
Kuny (II trener) i Jacentego Życińskiego
(kierownik), zakończyły ją na piątym
miejscu (10 gier, 18 punktów, 6
zwycięstw i 4 porażki, stosunek bramek
28-20). Sianowianki muszą pamiętać, że
w związku z zaplanowaną reformą
rozgrywek, z II ligi spadną po sezonie
zespoły od miejsca czwartego do jedenastego!

najskUtecZniejsZe
Piłkarki w ZesPole:
malwina Grzelak (13), Wiktoria
robakowska (9) i agnieszka
Pencherkiewicz (3)

*
17 listopada jesienne zmagania
zakończyły, występujące w grupie 9.
Klasy A, ZZPN Szczecin/Oddział Koszalin: KS SKIBNO i KS Sieciemin.
Skibnianie – podopieczni Wiktora
Piątka (trener) i Krzysztofa Karwata
(kierownik) – zakończyli rundę jesienną
na czwartej pozycji (12 gier, 25 punktów,
8 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki, stosunek bramek 37-12).
najskuteczniejsi piłkarze zespołu:
Marcin Woźniak (11), Łukasz Zawada (9)
i Mateusz Rymarkiewicz (8)
Siecieminianie – podopieczni
Łukasza Szmajdziaka (trener), Leszka
Rogali (asystent trenera) i Józefa Hryckowiana (kierownik), zakończyli rundę
jesienną na piątej pozycji (12 gier, 23
punkty, 7 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki, stosunek bramek 24-13).

najskuteczniejsi piłkarze zespołu:
Łukasz Cygan (7), Adam Nader (4) i Jacek
Janczyszyn (3)
Oba nasze zespoły są w szóstce
drużyn, które walczyć będą o awans do
Klasy Okręgowej. Na razie, ich strata do
prowadzącego Gryfa Polanów, wynosi
odpowiednio: siedem i dziewięć punktów!
*
Jako ostatni, 23 listopada, kończyli
jesienne granie: występujący w grupie
3. Klasy Okręgowej ZZPN Szczecin/
Oddział Koszalin – seniorzy Victorii
Sianów oraz występujący w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych – sianowscy juniorzy.
Podopieczni Dariusza Majewskiego (trener) i Jerzego Piątka (kierownik)
– seniorzy Victorii – zakończyli rundę
jesienną na piątej pozycji (14 gier, 24

punkty, 7 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek, stosunek bramek 40-28).
najskuteczniejsi piłkarze zespołu:
Michał Saganowski (23), Tomasz Majerczak (9) i Marcin Krzysztoforski (4).
Warto zauważyć, że Michał Saganowski, strzelił ponad połowę bramek
zdobytych przez swój zespół!
Podopieczni Tomasza Nowaka
(trener) i Leszka Froni (kierownik)
– juniorzy starsi Victorii Sianów
– zakończyli rundę jesienną na trzynastej, czwartej od końca tabeli, pozycji
(15. gier, 10. punktów, 3. zwycięstwa,
1. remis i 11. porażek, stosunek bramek
22-83).
najskuteczniejsi piłkarze zespołu:
Dawid Pawelec (6), Filip Kontek (3), Cezary Pająk (3) i Łukasz Walczak (3).
Budujące jest to, że na piętnaście
rozegranych spotkań, młodzi piłkarze

Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie
– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27,
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Gminny zakład komunalny, ul. Armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor),
94 31 85 373 (administracja).

Fot. Waldemar KosoWsKi

Victorii, strzelili bramki w dwunastu
z nich!

Przed nami turnieje
halowe!
12 stycznia 2020 r., o godz. 9
– początek XVIII Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów, a o godz. 14 – początek XVII Wielkoorkiestrowego Halowego Turnieju
Piłkarskiego Seniorów. Będzie to
– sianowska – piłkarska inauguracja
2020 r.!
18 stycznia 2020 r., o godz. 10
– początek XIV Halowego Turnieju
Piłkarskiego Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza.
Zapraszamy!

rySzArd wątroBA

walka
pod koszem
grudnia odbyły się Gminne
igrzyska dzieci i igrzyska
10
Młodzieży Szkolnej w koszykówce
chłopców. Gospodarzem zawodów
była Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie. Do turnieju w obu kategoriach
przystąpiły tylko po dwie szkoły – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie (opiekun:
Sebastian Wroński) i gospodarze (opiekun: Piotr Starzecki). Zawody sędziował
nauczyciel SP 2 Tomasz Woźniak, funkcję sędziego technicznego pełnił Igor
Szymański.
Jako pierwsi rywalizowali chłopcy

starsi. Mecz zakończył się wynikiem
19:11 dla SP 2 z Sianowa. Warto nadmienić, że o końcowym wyniku zdecydowała dogrywka, gdyż w regulaminowym czasie mecz skończył się
wynikiem 11:11.
Drugi mecz rozegrali chłopcy
młodsi. Tutaj także lepsi okazali się
uczniowie SP 2 w Sianowie, wygrywając 20:0.
Obie drużyny będą reprezentowały
naszą Gminę w Powiatowych Zawodach
w Koszykówce, które odbędą się
w Bobolicach.

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
komunalnej – 94 348 44 44.

Gospodarki

wAżne telefony:
Gminny zakład komunalny
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).

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).

