Współpraca na medal!
Gmina Sianów po raz trzeci została laureatem prestiżowego konkursu marszałka województwa
zachodniopomorskiego! Otrzymaliśmy tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2019”.

U

1czeRWca
Dzień Dziecka w Parku
Miejskim im. Powstańców
Warszawskich
w Sianowie, godz. 12.
Dzień Dziecka
z Filharmonią, godz. 17,
kino Zorza
Ogólnopolski Turniej Judo
pamięci Ewy Larysy
Krause w Dąbrowie,
od godz. 9.30

2czeRWca
Konkurs Spławikowy dla
Dzieci na Topielu, godz. 10

6-8czeRWca
32. Dni Ziemi Sianowskiej

8czeRWca
Turniej Tenisa Stołowego

5-7LIPca
Folk Film Festiwal

roczyste zakończenie
konkursu odbyło się
9 maja w Kołobrzegu
podczas XIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.
Statuetkę oraz nagrodę finansową
w wysokości 5 tys. zł od wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy odebrał
Henryk Lubocki, sekretarz gminy
i miasta Sianów. Tytuł „Lider Współpracy z NGO” ma szczególne
znaczenie dla gminy i sianowskiego
sektora pozarządowego. Honoruje
dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich znaczenie
w skali województwa, daje impuls
do dalszej pracy i stawiania nowych
partnerskich wyzwań.
Dobrą praktyką, za którą przyznano gminie nagrodę jest wieloletnie, kompleksowe podejście do
współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerstwo w realizacji
różnorodnych inicjatyw społecznych. Szczególne znaczenie dla
rozwoju sianowskiego III sektora ma
wspólne aplikowanie o środki
zewnętrzne, prężnie działający
Sianowski Inkubator NGO, wparcie
doradczo-szkoleniowe, wydarzenia
integrujące (koncerty dla wolontariuszy, spotkania łączące społeczników), a także niestandardowe
mechanizmy finansowe stosowane
przez samorząd tj. wkłady własne dla
organizacji, konkursy ofert na realizację zadań inwestycyjnych czy
pożyczki nieoprocentowane na prefinansowanie zadań inwestycyjnych.
Od 2016 roku do dnia dzisiejszego w gminie zrealizowano aż
32 projekty „miękkie”, współfinansowane z największych dotacyjnych
programów w Polsce – Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i Progra-

Nagroda jest pięknym podsumowaniem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wspólne aplikowanie o środki
Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka
zewnętrzne przynosi rezultaty.
mu Aktywizacji i Osób Starszych.
Wartość dofinansowania to ponad
3,2 mln złotych. Liderami i realizatorami projektów każdorazowo były
organizacje pozarządowe, w więk-

3,2

mln zł
To wartość
dofinansowania
zrealizowanych
projektów

szości aplikowały w partnerstwie
z samorządem.
Dzięki środkom zewnętrznym,
organizacje stały się inicjatorami
i animatorami życia kulturalnego,
społecznego, edukacyjnego naszej
wspólnoty. Zrealizowano wiele
projektów, które dotyczyły m.in:
aktywizacji społecznej i integracji
seniorów, edukacji historycznej
młodzieży, popularyzacji sportu
i aktywności fizycznej dzieci i dorosłych mieszkańców, kształtowania
postaw patriotycznych, wartości
wychowawczych i rodzinnych,
budujących tożsamość mieszkańców z miejscem, w którym żyją
i wychowują kolejne pokolenia.

Wśród działań na uwagę zasługują przedsięwzięcia dotyczące
rozbudowy infrastruktury
w gminie – budowa dwóch boisk
sportowych ze sztuczną nawierzchnią w Dąbrowie i w Skibnie oraz
dwóch placów z wiatą rekreacyjną
w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej,
zrealizowana przez UKS Tori
w Dąbrowie, KS w Skibnie i GOT
w Sianowie. Ponadto, w trybie
małych grantów, we wsi Mokre
wybudowano budynek socjalny,
które przeznaczono na świetlicę
wiejską i miejsce spotkań mieszkańców, a także plac zabaw we wsi
Sucha Koszalińska.
AGAtA SzeWczyk

Sianów ponownie wśród „Pereł Samorządu”!
W Gdyni, 23 oraz 24 maja,
redakcja Dziennika Gazety
Prawnej uroczyście podsumowała VII Ogólnopolski Ranking
„Perły Samorządu”.
Gmina i Miasto Sianów
znalazła się w czołówce polskich
samorządów zdobywając wysokie
VII miejsce i otrzymując wyróżnienie wśród gmin miejsko-wiejskich.
Wygrana jest o tyle cenna, iż
w tym roku szukano liderów innowacyjnych, innowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki, oświaty,
ochrony środowiska i polityki
senioralnej. Nagrodzono gminy
wyróżniające się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców.
Ponadto wraz z rankingiem
„Perły Samorządu” przeprowadzono dodatkowe plebiscyty,
w których Gmina Sianów również
uzyskała wyróżnienia wśród gmin
miejsko-wiejskich: w rankingu
„Skarbnik Samorządu” zajmując
V miejsce oraz w rankingu „Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży” także z V miejscem.
Na potrójny sukces samorządu
wpłynęła w szczególności szeroka
działalność w ramach polityki senioralnej, środowiskowej i sportowej
oraz sprawne zarządzanie budżetem.

Dziennik Gazeta Prawna docenił m.in. pracę Sianowa na rzecz oświaty, seniorów
Fot. UM Sianów
i aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Gmina Sianów od lat prezentuje się jako atrakcyjna i dynamicznie
rozwijająca się jednostka. Sianowski samorząd podejmuje szereg
działań na rzecz aktywizacji seniorów, np. utworzenie i prowadzenie
przez gminę Dziennego Domu
Senior+ i Klubu Senior+ w Sianowie, które są miejscami przyjaznymi, w pełni dostosowanymi do
potrzeb osób starszych i bogatymi
w ofertę kulturalną, prozdrowotną,
integracyjną i opiekuńczą.

Gminę wyróżnia wiele przedsięwzięć związanych z szeroko
pojmowaną ochroną środowiska:
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej, instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby publiczne, modernizacja dróg gminnych,
rozwój transportu niskoemisyjnego
poprzez budowę ścieżek rowerowych – w samym 2018 roku oddano
do użytku 8,5 km dróg rowerowych.
Gmina wyróżnia się prężna

działalnością organizacji pozarządowych, w tym klubów i uczniowskich klubów sportowych, których
działania są współfinansowane ze
środków budżetowych, zapewniając
tym samym szeroką ofertę zajęć
i wydarzeń sportowych mieszkańcom, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży. Efektem takiej
polityki są wysokie miejsca członków klubów w klasyfikacji ogólnopolskiej m.in. w piłce nożnej,
badmintonie, piłce ręcznej i judo.
Znaczna część budżetu gminy
przeznaczana jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, co w powiązaniu
z niezwiększającym się zadłużeniem jednostki, wyróżnia ją spośród
innych samorządów. Ponadto
Sianów wdrożył system zachęt dla
przedsiębiorców i oferuje wysoce
atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Gmina wspólnie z organizacją pozarządową powołała także Inkubator
dla organizacji pozarządowych jako
wspieranie rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej.
Wszystkie te działania sprawiają, że w gminie Sianów dobrze
się żyje i jesteśmy samorządem
przyjaznym mieszkańcom i dającym możliwości na wszechstronny
rozwój.
AlekSAnDrA DęboWSkA
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wydarzenia
z ratusza

Jak działać,
to pełną parą!

O

statnie dni przynoszą wszystkim
same dobre informacje. Wiosna
w pełni, dni są coraz cieplejsze,
zbliża się lato. To ciekawy i fajny czas.
Pewnie podobnie jest tez z naszymi
codziennymi obowiązkami. Przychodzą nam łatwiej.
A jeśli do tego dodamy, że nasze
obowiązki przynoszą sukcesy? Tak,
nie użyłem niewłaściwego słowa
– przynoszą SUKCESY! Bo przecież
zdobycie po raz trzeci z rzędu nagrodę
za współpracę z organizacjami pozarządowymi w woj. zachodniopomorskim to ogromny sukces. Jesteśmy
w tej dziedzinie Liderem, co nie jest
łatwe. Praca osób związanych
z ngo’sami, aktywność tych organizacji i ich członków daje efektowne efekty, z których korzystają na co dzień
mieszkańcy.
Kolejne nagrody to 5. i 6. miejsca
w Polsce w rankingu „Perły samorządu”, organizowanym przez Dziennik
Gazetę Prawną – w dziedzinie aktywności sportowej i ogólnej ocenie gmin
za całokształt jej działań. To pokazuje,
że nie tylko lokalnie mamy dobry
wizerunek, ale też niezależne komisje
oceniają nas bardzo dobrze.
To praca wielu świetnych osób,
za co dziękuję.
Na koniec mała ciekawostka.
Coraz częściej stajemy się autorami
dobrych praktyk powielanych przez
innych. A to szkolimy inne gminy we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a to inna gmina „podkrada”
po cichu nasz projekt na logo z toreb
(ma je na kubkach), a jeszcze inna
organizuje konkurs „...kontra świat”,
rozdając jednak nie torby a koszulki.
Nawet sobie nie wyobrażacie jaką
mam satysfakcję, gdy ktoś duplikuje
nasze pomysły. Dobrze to świadczy
o gminie i mieście Sianów!

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

www. si an ow. pl

Spotkania z żywą historią
W sianowskich szkołach organizowane są wyjątkowe lekcje historii.
Projekt „Patriotyzm w młodych
sercach – historia, pasja, edukacja” realizowany jest dzięki środkom pozyskanym
przez Stowarzyszenie Historyczne
Pochodnia z Sianowa z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych, zatytułowanych
„Ku chwale oręża polskiego...”, koncentruje się na wybranych epizodach
z czasów II wojny światowej. Ma rozbudzić świadomość historyczną młodego
pokolenia oraz skłonić do refleksji nad
tym, czym we współczesnym świecie są
takie hasła jak honor czy poświęcenie
dla ojczyzny. To również kolejna okazja
do zaszczepienia w dzieciach i młodzieży
pierwiastka wychowania patriotycznego
i proobronnego.

W ramach cyklu planowana jest realizacja pięciu modułów edukacyjnych, z których
Fot. Sp w Szczeglinie
pierwszy odbył się już w maju.

Strażacy będą nas edukować
Gminne jednostki OSP otrzymały
dotację na kampanię edukacyjną
na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.
W maju rozstrzygnięty został
pilotażowy konkurs marszałka województwa zachodniopomorskiego pn.
„Animator życia społecznego na obsza-

rach wiejskich – OSP”. Wszystkim
gminnym jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych przyznano środki na
przeprowadzenie kampanii społecznej
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkowo OSP Iwięcino otrzyma
wsparcie finansowe na uzupełnienie
umundurowania strażaków. Projekty
OSP przewidują realizację kompletnej

z dotacją

zdrowie

Klub Rodziny
rozwija skrzydła

SZóSTKA NA SZóSTKę

Stowarzyszenie Klub Rodziny
w partnerstwie z CKiBP w Sianowie
otrzymał dofinansowanie z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich 2018-2019 na
projekt „Niepodległa to MY” – 55 tys.
410 zł. Dzięki temu Klub zorganizuje
wiele imprez, wydarzeń kulturalnych
oraz zajęć dedykowanych rodzicom
i ich dzieciom. Inicjatywy te są wsparciem w wychowaniu i kształceniu ich
dzieci. Regularne spotkania sprzyjają
wzmacnianiu więzi rodzinnych, a także
pozwalają na integrację sianowskich
rodzin. W planie jest występ Filharmonii Koszalińskiej z okazji Dnia Dziecka,
zabawa Andrzejowa, cykl zajęć Detektywi historii oraz Artystyczny Naród.

Wystartował program profilaktyki
zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia
jamy ustnej uczniów klas I szkół podstawowych na terenie gminy Sianów.
Celem projektu jest objęcie wszystkich
dzieci z klas pierwszych podstawówek
w gminie Sianów, ich rodziców i opiekunów akcją informacyjno-promocyjną
na temat profilaktyki zdrowia jamy
ustnej. W ramach projektu odbywają się
spotkania z rodzicami i dziećmi. Każde
dziecko otrzymało zestaw promocyjny,
a jego rodzice pełną informację na temat
stanu zdrowia jamy ustnej dziecka.
Realizatorami programu są sianowscy
stomatolodzy Tomasz Karpowicz i Robert Jackowski.

Więcej na: www.facebook.com/klub-rodziny-w-Sianowie

MIlenA SzczePAńSkA-zAkrzeWSkA

w skrócie
zoStAń PrzyjAcIeleM
SIAnoWSkIej zIeMI!
zarząd towarzystwa Przyjaciół ziemi
Sianowskiej zaprasza swoich członków, w szczególności przedstawicieli
organów reprezentacji i kontroli oraz
wszystkie zainteresowane współpracą z tPzS osoby, na spotkanie dotyczące omówienia bieżącej działalności stowarzyszenia i jego planów
rozwoju w przyszłości. Spotkanie
będzie miało charakter otwarty,
odbędzie się 18 czerwca o godz. 18
w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Sianowie (przy
ul. Armii Polskiej 23).
Jednocześnie informujemy, iż na
18 lipca o godz. 18 w sianowskim SIOP
zaplanowano Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Zaprezentowane
zostanie sprawozdanie z działalności
Towarzystwa za 2018 rok i przeprowa-

dzone zostaną wybory nowego składu
reprezentacji Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną 4-letnią kadencję.
W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy.
SebAStIAn bober
– PrezeS toWArzyStWA

roDzInnIe I rAzeM
– nAjlePIej!
Stowarzyszenie „Somgorsi” z Sianowa zaprasza całe rodziny na cykl spotkań integracyjnych, które organizowane są w ramach projektu

kampanii społecznej na temat zasad
udzielania pierwszej pomocy, w tym
wykorzystania defibrylatorów AED.
Tematyczne plakaty informacyjnoedukacyjne pojawią się w miejscach
użyteczności publicznej, w planie są
również szkolenia w szkołach i wśród
samych strażaków.
Realizacja projektów dofinansowa-

b

Oprócz zajęć lekcyjnych w ramach
projektu 120-osobowa grupa sianowskiej młodzieży wybierze się na
wycieczki edukacyjne do muzeów
w Gdańsku i Kołobrzegu, weźmie też
udział w ważnych uroczystościach
patriotycznych oraz w konkursie poezji
patriotycznej.
Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej młodzieży
z gminy Sianów oraz podniesienie
w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół
historii regionu poprzez organizację
wydarzeń związanych z historią narodu
polskiego.

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020

nych ze środków województwa zachodniopomorskiego wpłynie na wzrost
wiedzy mieszkańców na temat udzielania pierwszej pomocy i poprawę bezpieczeństwa, a także na wzrost wiedzy
dzieci i młodzieży na temat działań strażaków, co będzie miało bezpośredni
wpływ na aktywizację młodzieży na
rzecz ochotniczego pożarnictwa.
Do gminy skierowano łącznie 20
tysięcy złotych, co czyni nas liderem
w wysokości przyznanych środków
gminom w powiecie koszalińskim.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej w gabinecie stomatologicznym
Tomasza Karpowicza.
Fot. waldeMar koSowSki

„rodzinnie – razem najlepiej!”. Jest on
realizowany w odpowiedzi na narastający problem, jakim są zanikające
więzi rodzinne i słaby stopień integracji rodzin ze środowiskiem lokalnym.
Współczesna rodzina narażona jest na
wiele czynników, które negatywnie
wpływają na jej rozwój i funkcje.
Dzięki środkom pozyskanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ramach konkursu Mikrodotacje
2018 Stowarzyszenie realizuje cykl
trzech spotkań dla całych rodzin. To
okazja do spędzenia czasu w aktywny
i atrakcyjny sposób – w formie gier
i zabaw podwórkowych z dawnych lat.
Zapraszamy na Dzień Dziecka, Dzień
Latawca oraz Święto Ziemniaka.
Planowanym efektem realizacji
projektu jest integracja rodzin oraz
poprawa relacji rodzinnych, a także
wzrost integracji rodzin mieszkających na terenie naszego miasta,
a przez to wzrost poczucia przynależ-

ności do społeczności lokalnej, co
stanowić będzie inspirację do dalszej
aktywności.
Stowarzyszenie Somgorsi zaprasza
mieszkańców w sobotę, 1 czerwca,
o godzinie 12 do Parku Miejskiego im.
Powstańców Warszawskich w Sianowie na spotkanie z okazji Dnia Dziecka. W programie m.in. rodzinne zabawy i konkurencje oraz wspólny grill.
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 r.
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bliżej ludzi

b

w obiektywie

WycieczKa Do rezeKNe

Grupa 20 uczniów z SP w Dąbrowie i SP nr 2
w Sianowie wzięła udział w projekcie „Wspólna
klasa – najlepiej po polsku”, organizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a współfinansowanym przez Ministerstwo edukacji
Narodowej. Polega on na współpracy zagranicznych szkół oraz organizacji
społecznych prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej ze szkołami w Polsce. Uczniowie wybrali się m.in. na wycieczkę do rygi, gdzie zwiedzili stare miasto, w rezekne spotkali się
z merem miasta, pojechali do aglony – „łotewskiej częstochowy” i skansenu
Fot. Sp nr 2
w Ludzy.

KoNKUrSoWe PrzySMaKi

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” zorganizował warsztaty kulinarne
dla ośrodków wsparcia z terenu powiatu koszalińskiego: ŚDS „Pegaz” z Manowa, ŚDS „razem radośniej” z Będzina, ŚDS „oaza” z Krągu, seniorów
z Dziennego Domu Senior+ w Sianowie. Dzięki wsparciu z Państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych sfinansowano składniki dań
konkursowych oraz nagrody. W menu były nadziewane cukinie, tatar, carpaccio z buraczello i mufiny italiano, koreczki i tortille. Po degustacji jury
złożone z przedstawicieli z każdego ośrodka postanowiło przyznać i miejsce
Fot. dorota ŚlUBowSka
wszystkim uczestnikom!

Sukcesy zespołów tanecznych
Wielkie brawa dla zespołów
Danza! Na ogólnopolskiej
imprezie wytańczyły
I i III miejsca!
11 maja Formacje Taneczne Danza,
Danza Junior oraz Danza Kids, działające przy Centrum Kultury w Sianowie,
wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych „Awangarda” w Sierakowicach.
Dwie młodsze grupy prezentowały
podczas konkursu po dwa układu
w kategoriach: Taniec Współczesny oraz
Inne Formy Tańca. Wielkim sukcesem
było zajęcie zarówno przez grupę Danza
Junior oraz Danza Kids III miejsc
w swoich kategoriach wiekowych. Nagrodzonym tańcem został układ „Diamenty”
w wykonaniu najmłodszej grupy oraz
układ „Pokonaj Lęk” grupy starszej.
Najstarsze dziewczyny z Formacji

Tancerki wraz ze swoim instruktorem Dawidem Tokarczykiem.
Danza w kategorii wiekowej „16+” odniosły ogromny sukces! Układ „Zraniona
Miłość” zajął III miejsce w kategorii Inne
Formy Tańca, a w kategorii Taniec
Współczesny oraz Show Dance okazały
się bezkonkurencyjne, wygrywając festiwal i zajmując I miejsce w obu katego-

Fot. dawid tokarczyk

riach! Nagrodzone układy „Więź” oraz
„Instynkt” zdobyły ogromne uznanie
Jury oraz zgromadzonej publiczności.
Jest to ogromny sukces zarówno
wszystkich dzieci oraz ich instruktora
Dawida Tokarczyka.
Gratulujemy!

Harcerska majówka z wędrowaniem
Od 30 kwietnia do 4 maja trwał
majowy biwak sianowskiej drużyny harcerskiej „Srebrny Grot”.
Była świetna zabawa w stylu
gotów, sporo wędrowania, gotowanie na
ognisku i biwakowanie pod namiotami.
Oto relacja Dariusza Kamińskiego:
– Biwak rozpoczęliśmy późnym
popołudniem od wędrówki przez Górę
Chełmską do Koszalina. Noc spędziliśmy w koszalińskim Domu harcerza.
Były gry, zabawy i nocne rozmowy. Po
porannym apelu wraz z drużynami
Nocni Myśliwi i Czarna Kompania
udaliśmy się pieszo przez lasy do
Wyszewa. Tam, dzięki gościnności
sołtysa, biwakowaliśmy przez cztery
dni. Tematem biwaku trzech drużyn
„czarnego środowiska” były plemiona.
Nasze, jako plemię GOTH było
najstraszniejsze i najbardziej przerażające!

Sianowska drużyna harcerska „Srebrny Grot”.
Podczas biwaku nie zabrakło
ognisk, rajdów pieszych, biegów harcerskich. Oczywiście, nie mogło się obejść
bez przyrzeczenia harcerskiego.

Fot. dariUSz kaMińSki

W sobotę, 4 maja, spakowaliśmy
się, podziękowaliśmy za gościnę i wyruszyliśmy w drogę powrotną, aby
niedzielę spędzić z rodzinami.

zMIAny W 500+ oD 1 lIPcA 2019 roku
Od 1 lipca program Rodzina 500+
obejmie wszystkie dzieci do 18.
roku życia bez względu na dochód
rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia
na nowych zasadach będzie można
składać online od 1 lipca (poprzez kanał
bankowości elektronicznej, portal
Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od
1 sierpnia drogą tradycyjną (w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sianowie ul. Słowackiego 3A, od
poniedziałku do czwartku w godzinach
od 7 do 15 i w piątki od 7.30 do 15.30).
Aby uzyskać prawo do świadczenia
500+ na nowych zasadach (tj. od 1 lipca),
rodzic dziecka, na które obecnie nie
pobiera tego świadczenia, musi złożyć
wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do
30 września 2019 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dzieci do 30 września
2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden
wspólny wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci. W ten
sposób otrzymają od 1 lipca prawo do
świadczenia na pierwsze dziecko (na
które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe
dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

UWAGA!!! rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września
br., jeśli chcą otrzymać świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca br.

Terminy wypłat świadczeń:
– Złożenie wniosku w okresie
lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 października 2019 r.
– Złożenie wniosku we wrześniu
2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 31 grudnia 2019 r.
– Złożenie wniosku w listopadzie
2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od listopada,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia
31 stycznia 2020 r.
– Złożenie wniosku w okresie od
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

zniesione zostaje kryterium
dochodowe.
To oznacza, że rodzice nie będą już
musieli dokumentować swojej sytuacji
dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie
można składać wnioski drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2019 r. prawo do
świadczenia wychowawczego nie będzie
już uzależnione od ustalenia alimentów
na dziecko od drugiego rodzica – w przypadku wniosków składanych przez
rodziców samotnie wychowujących
dziecko. Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze
decyzji administracyjnej. MGOPS wyśle
wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu
e-mailowego osoba ta będzie mogła
odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
W przypadku śmierci jednego
z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł
przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość
świadczenia wychowawczego. Oznacza
to, że rodzic, który został z dzieckiem,
nie traci automatycznie prawa do przy-

znanego świadczenia na dziecko. Aby
zachować ciągłość świadczenia rodzic,
który został z dzieckiem, musi złożyć
wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia
śmierci drugiego rodzica. Dotychczas
świadczenia z programu „Rodzina
500+” otrzymywały dzieci w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca
świadczenie otrzymają również dzieci
umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli
w pozostałych placówkach opiekuńczowychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodkach preadop-

cyjnych. Program obejmie także dzieci
umieszczone w domach pomocy
społecznej.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż
3 miesiące od urodzenia dziecka na
złożenie wniosku. Świadczenie 500+
otrzymają z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej: https://
www.gov.pl/web/rodzina, oraz w Dziale
Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie.
jolAntA żWIerko
– kIeroWnIk DzIAłu ŚWIADczeń
MGoPS W SIAnoWIe

ProGraM oPeracyjNy PoMoc ŻyWNoŚcioWa
2014–2020 W GMiNie SiaNóW
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej społeczności lokalnej Miejsko-gminny ośrodek pomocy Społecznej w Sianowie rozpoczął
współpracę z oddziałem rejonowym polskiego czerwonego krzyża w koszalinie w zakresie wsparcia osób i rodzin najbardziej potrzebujących, poprzez
udzielenie im nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej. Już
wkrótce dział pomocy Środowiskowej i wsparcia rodziny MgopS w Sianowie
będzie wydawał skierowania do pck w koszalinie. o terminach i kryteriach
dostępu do nieodpłatnej pomocy żywnościowej będziemy informowani na
stronie: www.mgops.sianow.pl
elżbIetA Ałtyn z-cA kIeroWnIkA MGoPS
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Piknik Sportowy im. Ryszarda
Targaszewskiego
Impreza odbyła się 1 maja na stadionie Orlik przy ul. Mickiewicza w Sianowie.
Piknik był okazją do aktywności, zadbania o ciało i odnalezienia w sobie
walecznego ducha rywalizacji.

P

rzed biegiem głównym rywalizowały dzieci i młodzież.
Najwięcej emocji dostarczyły
wyścigi przedszkolaków na dystansie
200 metrów. Starsze dzieci biegały na
dystansie 400 m.
O godzinie 11 około 100 zawodniczek i zawodników rywalizowało na
dystansie 5 i 10 km. Trasa biegu była
niemalże górska! Można było się
zmęczyć, biegnąc pod górę i zbiegając

PoŚWIęcenIe
koŚcIołA
PArAfIAlneGo
W SIAnoWIe
Uroczystość odbyła się 12 maja.
Mszy św. przewodniczył
bp edward Dajczak. Pod nowym
ołtarzem wmurowano relikwie
św. Stanisława Kostki, patrona
parafii.
Choć świątynia była już poświęcona w 1982 r., to jednak kościoły święci
się ponownie w przypadku, kiedy nastąpi znacząca zmiana w ich konstrukcji
czy też przejdą gruntowny remont. Taki

przypadek miał właśnie miejsce
w Sianowie.
Podczas uroczystości poświęcenia
wmurowano pod nim relikwie św.
Stanisława Kostki, które sianowskiej
parafii podarowała Kuria Generalna
Jezuitów w Rzymie. Święty spoczywa
w Wiecznym Mieście, w kościele św.
Andrzeja na Kwirynale.
Wierni uratowanej świątyni zobaczyć mogą w niej odrestaurowany
ołtarz główny i ambonę, na której zosta-

ły uwidocznione napisy i malowidła,
którymi jest ozdobiona. Przywrócono
też jej oryginalne kolory. Ołtarz pochodzi z 1632 roku, a ambona z 1634 roku.
Przypomnijmy, do końca 2015 roku
był znacznie przechylony, a szachulcowe ściany w każdej chwili groziły zawaleniem. Dziś świątynia zachwyca wyglądem – dachówki zastąpiły blaszany
dach, zamiast bielonych ścian widać
starą cegłę.
Fot. waldeMar koSowSki

w dół po niełatwym, piaszczystym, albo
usianym korzeniami podłożu. Trasa
biegła również przez sianowską rzekę
Polnicę, a woda w niej wczesną wiosną
jest zimna, co dla zawodników oznaczało dla uczestników mocne orzeźwienie.
Biegowi towarzyszyła fantastyczna
atmosfera – oprócz rywalizacji zawodnicy okazywali sobie pomoc w ramach
zasad fair play.
Jednocześnie ze zmaganiami biega-

czy trwały potyczki piłkarskie drużyn
składających się z rodzica oraz dziecka,
podopiecznych KS Victoria Sianów na
Boisku Orliku.
Piknik Sportowy im. Ryszarda
Targaszewskiego zorganizowany został
dzięki współpracy gminy Sianów
z sianowskimi fundacjami Zastopuj Pl
oraz Fundacją Jesteśmy Razem.
Fot. waldeMar koSowSki
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DzięKUjeMy
Szymonowi grzegorczykowi za pomoc na każdym poziomie realizacji imprezy;
Stowarzyszeniu Sianowska akademia Seniora za przeprowadzenie dnia dawcy
szpiku oraz pomoc przy organizacji biegu Sian run; Stowarzyszeniu yoga life
club za fantastyczne stoisko w którym każdy znalazł coś dla siebie
klubowi abstynenta iskra; klubowi Sportowemu Victoria Sianów za zorganizowanie potyczek piłkarskich dla dzieci oraz rodziców, w szczególności podziękowania dla wojtka drejskiego; UkS Morski Sianów; Stowarzyszeniu 4x4
Sianów, a w szczególności piotrowi grzelakowi za prowadzenie biegaczy;
Strażakom z oSp w Sianowie za wsparcie techniczne; Straży Miejskiej z Sianowa za wsparcie techniczne; Fundacji Herkules all Sports za profesjonalne
przeprowadzenie biegu; waldemarowi kosowskiemu za zdjęcia; pomerania
Fun park w dygowie za nagrody dla zwycięzców biegów dla dzieci.
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W bibliotece
WyDaWNicTWo KryWaj zaPraSza

W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta Sianów odbyło się spotkanie autorskie z Bogusławem janiczakiem
z Darłowa – poetą, prozaikiem, autorem ośmiu książek w tym sześciu napisanych prozą. Poprowadziła je Krystyna Wajda, a wybrane teksty autora zaprezentował jan Schwarzlose z Darłowa, który także wzbogacił spotkanie
muzycznie wykonując kilka utworów na akordeonie.
Było to pierwsze z cyklu spotkań z autorami wydawnictwa KryWaj i członkami grupy Literomograf, które zaplanowane są na kolejne miesiące w siedzibie sianowskiej biblioteki.
Gościem czerwcowego spotkania będzie Mariusz Pikulski z Polanowa. zapraFot. Monika olSzak
szamy 11 czerwca o godz. 17.

7 maja w centrum kultur y
i bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów odbył się 51. Gminny turniej
recytatorski pt. „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.
Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a jego głównym celem było poszerzanie horyzontów myślowych dzieci
i młodzieży poprzez poszukiwanie
wartościowej literatury, propagowanie
piękna i kultury języka polskiego.
Turniej podzielony był na trzy kategorie: „ptaszęta” (uczniowie klas I-III),
„ptaszki” (klasa IV-VI), „ptaki” (klasa VIIVIII i uczniowie gimnazjum), nowością
w regulaminie j było to, że wszyscy recytowali jeden utwór – wiersz.
W czytelni biblioteki usłyszeć było
można miedzy innymi utwory Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej. Konkurs przebiegał na bardzo
wysokim poziomie i komisja miała
twardy orzech do zgryzienia, aby wyłonić laureatów.

b

RECYTACJE Z TRADYCJą

W turnieju udział wzięło 37 dzieci. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Fot. ck

Zdobywcy głównych miejsc reprezentowali gminę Sianów w zmaganiach
powiatowych, które odbyły się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. W kategorii „Ptaszki” komisja konkursowa
przesłuchała 37 recytatorów i postano-

wiła nagrodzić i tym samym zakwalifikować do finału Igora Szymańskiego,
reprezentanta Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie.
Gratulujemy!

Najmłodsi
w bibliotece
edukacja
DeTeKTyWi HiSTorii W aKcji

W ramach Projektu Niepodległa to My trwają zajęcia, które nawiązują
do historii 20-lecia międzywojennego. ich innowacyjność polega nie tylko
na autorskim programie warsztatów, ale również na wspólnym udziale dzieci
i rodziców. Działanie dofinansowane jest ze środków „Programu Fundusz
inicjatyw obywatelskich 2018” realizowane w ramach projektu „Niepodległa to My” przez Klub rodziny w Sianowie w partnerstwie z centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.
Fot. k. grUdzień-kUŚka

Zaproszenie do udziału w wydarzeniach w ramach Tygodnia Bibliotek
otrzymali wszyscy miłośnicy książek
– dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
a 10 maja – najmłodsi mieszkańcy.
– W tym dniu podsumowałyśmy trwający rok konkurs czytelniczy, skierowany właśnie do najmłodszych, którzy sami
jeszcze nie potrafią czytać, ale znają
bibliotekę i... mają wyrobione gusty
czytelnicze! – relacjonują bibliotekarki.
Spotkanie rozpoczęło się od bajki
„Kot w butach” teatrzyku Kamishibai.
Były zagadki i wspólne zabawy. Za pomocą czarodziejskiego tunelu dzieci przemieściły się do świata magii i czarów

Każdy maluch wrócił z biblioteki do domu z podarunkiem.
– bibliotecznego ogrodu. Tutaj zamieniły
się w malarzy z Krainy Baśni i na rozwiniętej folii tworzyły magiczny obraz. Po
tym trudnym zadaniu, czekało na nie
kolejne wyzwanie, każdy musiał znaleźć

Fot. ck

ukrytą w ogrodzie wstążeczkę, gdy już
wszyscy uporali się z zadaniem, stworzyli pociąg i w rytmach piosenki „Jedzie
pociąg z daleka” wrócił do biblioteki.
Zapraszamy do bibliotek!

Śladami książki „czarne narcyzy”

Wystawa
oSieM arTySTeK, oSieM MUz

„8 Muz” – to tytuł najnowszej wystawy w Galerii zorza. Prezentuje ona
prace ośmiu niezwykle utalentowanych kobiet: Mileny zakrzewskiej-Szczepańskiej, ewy Miskiewicz-Żebrowskiej, Bożeny Giertych, elżbiety Stankiewicz, anny Tkacz, Doroty Kęstowicz, Katarzyny Buryło-Sikory i Katarzyny
raczkowskiej. ekspozycja przedstawia różne techniki i indywidualność
artystek. Można ją oglądać do 10 czerwca. Serdecznie zapraszamy!
Fot. waldeMar koSowSki

członkowie Dyskusyjnego klubu
książki, który działa przy bibliotece
w Sianowie, w kwietniu wzięli udział
w wyjeździe studyjnym śladami książki katarzyny Puzyńskiej „czarne
narcyzy”. Akcja książki rozgrywa się
na terenach Górznieńsko-Lidzbarskiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego (województwo kujawsko-pomorskie). Celem wyjazdu było odwiedzenie
miejsc opisanych w książce, które
jednocześnie związane są z legendami
i podaniami miejscowej ludności, do
których dotarła autorka, a w ślad za
nią i nasz DKK.
– Odwiedziliśmy położoną przepięknie nad dwoma jeziorami miejscowość Górzno, śródleśną osadę Nosek
z rozpościerającymi się widokami na
pobliskie bagna, Brodnicę, jak również
książkowe Lipowo – w rzeczywistości

Spodobała ci się inicjatywa DKK? Dołącz do grona klubowiczów!
Pokrzydowo. W każdym z tych miejsc
przypominaliśmy sobie fragmenty
książki, aby kolejny raz porównać obra-

Fot. Marek JackowSki

zy naszej wyobraźni z rzeczywistością
realnych miejsc – relacjonują klubowicze.

Spotkania z pisarzami
14 i 15 maja, w ramach tygodnia
bibliotek, zainaugurowaliśmy w naszej gminie prekursorki projekt pt.
„Spotkania autorskie w każdej bibliotece”. zaprosiliśmy do niego krystynę
Mirek, jedną z najpoczytniejszych
autorek literatury kobiecej w Polsce.
Autorka odwiedziła biblioteki w Skibnie, Karnieszewicach, Siecieminie,
Sierakowie, Wierciszewie i Węgorzewie.
Krystyna Mirek tworzy piękne,
klimatyczne powieści, pełne ciepła

i optymizmu. Pierwsza „Prom do
Kopenhagi” ukazała się w 2011 roku.
W przeddzień spotkania ukazała się
gorąca nowość na rynku wydawniczym: „Tam, gdzie serce twoje”.
– Historie w moich książkach są
zmyślone, ale emocje prawdziwe
– wyznała pisarka. Gorąco zachęcała
słuchaczy, a szczególnie młodzież do
realizacji swoich marzeń i nie odkładania ich na później: – Każdy ma jakiś
ukryty talent, trzeba go tylko znaleźć
i rozwijać – podkreśliła.

Krystyna Mirek opowiadała o swojej
codzienności i inspiracjach. Pomysły
na książki czerpie z życia.
Fot. BiBlioteka Sianów
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Piłkarki się szkolą

cenne zwycięstwo
Victorii SP2 Sianów
Bardzo ważne zwycięstwo odniosły piłkarki sianowskiej
Victorii SP2, walczące o utrzymanie się w II lidze kobiet. Sianowianki wygrały 2:0 z rezerwami
ekstraligowej Olimpii Szczecin
i to na wyjeździe w Szczecinie.
Początek meczu i pierwsza połowa
spotkania nie zapowiadały wygranej
sianowianek. Zawodniczki grały dobrze,
ale popełniały sporo błędów w obronie.
Szczecinianki przeprowadziły cztery
bardzo ładne akcje, po których powinny
uzyskać bramki, ale na przeszkodzie
stawała im Oktawia Kaszewska. Pierwsza połowa meczu skończyła się więc
wynikiem 0:0.
Podbudowane dobrym rezultatem
do przerwy sianowianki wyszły na
druga połowę z nastawieniem wygrania
tego meczu. I tak się stało. Od początku
drugiej połowy Victoria SP2 grała coraz
lepiej i już w 51. minucie po strzale
Malwiny Grzelak sianowianki powinny
objąć prowadzenie. W 58. minucie po
podaniu Malwiny Grzelak sytuację sam
na sam z bramkarką Olimpii wykorzys-

tała Wiktoria Robakowska i sianowianki prowadziły 1:0. W 70. minucie na 2:0
powinna podwyższyć Wiktoria Robakowska. W 78. minucie, po zamieszaniu
w polu karnym Olimpii, Malwina
Grzelak strzeliła drugą bramkę dla
Victorii SP2.
Mecz skończył się ładną akcją
olimpijek w 90. minucie i jeszcze
ładniejszą paradą Oktawii Kaszewskiej.
Ostatecznie Victoria SP2 wygrała w
Szczecinie 2:0.
Było to bardzo cenne zwycięstwo,
które zbliża Victorię do celu, jakim jest
utrzymanie w II lidze. Mecz miał dwa
oblicza. Pierwsza połowa należała do
Olimpii, druga do sianowianek. Do przerwy mogliśmy przegrywać kilkoma
bramkami, a po przerwie to my powinniśmy strzelić ich co najmniej pięć
bramek. Cieszy nas to zwycięstwo,
najważniejsze są punkty i w sumie
niezła gra zespołu pomimo wielu osłabień w składzie.
Warto odnotować, że udanie zadebiutowała Laura Lichmańska, siostra
znanego w regionie piłkarza Kamila
Lichmańskiego.

sport

I to pod okiem najlepszych! 11 i 12 maja do Sianowa przyjechali trenerzy
narodowych reprezentacji Polski seniorek oraz juniorek w piłce ręcznej Leszek
Krowicki i adrian Struzik.

Młode zawodniczki trenowały pod okiem trenerów reprezentacji narodowych.

T

W ekipie sianowskiej Victorii SP 2 zagrały: oktawia Kaszewska, Dagmara Petrus, Wiktoria
robakowska, Wiktoria Kaszyńska, Karolina Kawałek, Wiktoria ostróżka,Viktoria Heib,
Nikola Pielich, oliwia Żywanowska, Klaudia rogowicz (46. Laura Lichmańska), Malwina
Fot. Victoria Sp2
Grzelak.
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renerzy z zawodniczkami
UKS Morski Sianów przeprowadzili pokazowe treningi,
połączone ze szkoleniem trenerów
drużyn młodzieżowych, uczestniczących w Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego Dziewcząt
z klas VI.
Spotkanie naszych młodych szczypiornistek z najważniejszymi trenerami
w polskiej piłce ręcznej było wielkim
przeżyciem i bezcennym doświadcze-

niem. Nie zabrakło ciężkiej pracy, ale
i radości oraz wzruszeń. Dziewczęta
z pewnością zapamiętają to spotkanie
jako najważniejsze przeżycie w ich
dotychczasowej karierze sportowej.
Po zakończonych treningach
młoda, sianowska drużyna, która trenuje piłkę ręczną dopiero od osiemnastu
miesięcy, rozegrała sześć meczów,
z czego wygrała cztery i nieznacznie
uległa trzy razy.
Mistrzem Województwa został

Fot. UkS MorSki Sianów

UKS Lider Sławno, wicemistrzem
– MKS Kusy 55 Szczecin, trzecie miejsce
zajęła KU AZS Politechnika II Koszalin,
czwarte – MKS Kusy 51 Szczecin, piąte
– UKS Morski Sianów, szóste – KU AZS
Politechnika I Koszalin, siódme – CKS
SMS 23 Szczecin, a ósme – SP 59 Szczecin.
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom, a czytelników zapraszamy na
szerszą relację z tych wydarzeń na facebookową stronę UKS Morski Sianów.

Piłka nożna

SUKCESY NA WYJEźDZIE
Trzeci weekend maja był wyjazdowym weekendem naszych piłkarskich drużyn. Przyznać trzeba,
że wypadł on okazale, bowiem
cztery z pięciu naszych zespołów
pokonały swoich przeciwników.
18 maja A-klasowy KS Victoria
Sianów grał z Radwią Białogórzyno
w Białogórzynie. Podopieczni Dariusza
Majewskiego (trener) i Jerzego Piątka
(kierownik) pokonali zespół gospodarzy
1:0 (1:0) po celnym trafieniu Wojciecha
Drejskiego.
Tego samego dnia Stowarzyszenie
Victoria Sianów, występujące w Pomorskiej Lidze Oldbojów, grało z Gryfem
Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim. Liderzy I ligi PLO, pokonali miejscowych 6:3 (3:1). Bramki dla podopiecznych Krzysztofa Gorta (kierownik),

strzelili: Łukasz Berkowski, Rafał Gotowała i Marek Łuczak – po 2.
19 maja B-klasowy KS Skibno grał
z Wrzosem Wrześnica we Wrześnicy.
Grał i wygrał z wiceliderem 3:1! Bramki
dla podopiecznych Wiktora Piątka
(trener) i Krzysztofa Karwata (kierownik) strzelili: Mateusz Rymarkiewicz
– 2 i Michał Kowalski.
Również 19 maja B-klasowy KS
Sieciemin grał z Błękitnymi Tychowo
w Tychowie. Siecieminianie przegrali
1:5 (0:3). Bramkę dla podopiecznych
Leszka Rogali (trener) i Józefa Hryckowiana (kierownik) strzelił Krystian
Kruk.
Tego też dnia II-ligowy UKS Victoria SP 2 Sianów grał z MKS Olimpia II
Szczecin w Szczecinie, o czym piszemy
powyżej.
rySzArD WątrobA

KS Victoria Sianów – przed meczem z arkadią Malechowo w Sianowie.

Fot. rySzard wątroBa

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).

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).
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).

