Prezydent z historyczną wizytą
5 września na zaproszenie burmistrza Macieja Barlickiego do Sianowa przyjechał prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

5PAźDzieRnikA
Pchli Targ w Iwięcinie

5PAźDzieRnikA
Koncert Organowy

prezydenta Andrzeja Dudę powitał burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.

P

rezydentowi w wizycie
towarzyszyli wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, wiceminister
MSWiA Paweł Szefernaker oraz
wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. W Parku im.
Powstańców Warszawskich Prezydent razem z Honorowym Obywatelem Gminy i Miasta Sianów,
powstańcem warszawskim
Aleksandrem Kaczorowskim

złożył wieniec pod Pomnikiem
Poległych za Ojczyznę. Od dzieci
ze Stowarzyszenia Klub Rodziny
Andrzej Duda otrzymał pamiątkową pracę. Przekazali ją najmłodsi
członkowie Klubu.
Prezydent w przemowie do
mieszkańców mówił między innymi o Sianowie. Następnie Andrzej
Duda spotkał się z sianowianami
i gośćmi z regionu. Była to okazja
do zrobienia pamiątkowych zdjęć

FoT. MARCiN GoliK

z prezydentem, na co chętnych nie
brakowało.
Na zakończenie wizyty w auli
Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się

spotkanie z samorządowcami
z powiatu koszalińskiego.
Fotorelacja z wizyty na str. 6

KliKnij po Więcej
Całe przemówienie Andrzeja dudy można znaleźć na oficjalnej
stronie prezydenta:
www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,800,wystapienie-prezydenta-rp-w-sianowie.html

w Szczeglinie

5PAźDzieRnikA
Gminny Dzień Seniora

12PAźDzieRnikA
zakończenie projektu
Osiecki Ogród Spotkań
w ramach konkursu
Działaj Lokalnie

19PAźDzieRnikA
Złota Cobra – Pieszy Rajd
na Orientację i Sprawność
– Maszkowo

„Plon niesiemy, plon”
ostatnią sobotę sierpnia,
W
przy fantastycznej pogodzie, rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory. Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych było
sołectwo Sierakowo Sławieńskie.
Zgodnie z tradycją cały obrzęd
rozpoczęła uroczysta msza święta
polowa, w trakcie której zostały
poświęcone wieńce dożynkowe. Po
eucharystii rozpoczął się ceremoniał dożynkowy, w ramach którego
starostowie dożynek – Joanna Jurgo
i Stanisław Połatyński – przekazali
chleb z tegorocznych plonów gospodarzowi dożynek, burmistrzowi
Maciejowi Berlickiemu. Chleb
odebrali sołtysi poszczególnych
miejscowości i podzielili się nim
z mieszkańcami.
W trakcie uroczystości dożynkowych rozstrzygnięto ważne dla
mieszkańców gminy i miasta
Sianów konkursy. W komisjo
konkursowej XXII edycji konkursu
na „Najbardziej zadbaną posesję”,
„Najbardziej zadbaną zagrodę
rolną” oraz „Najpiękniejszą wieś”
zasiedli: Halina Gnacińska – przewodnicząca Komisji Rolnej Rady
Miejskiej w Sianowie oraz członkowie Komisji: Katarzyna Topolska,
Ryszard Socha, Jan Mokrzycki
i Grzegorz Kowalczyk oraz Monika
Piszak – ZODR Barzkowice i Adriana Bober – UGiM w Sianowie.

W tym roku do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłosiło się aż 10
sołectw.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi
W kategorii „Najbardziej
zadbana Zagroda Rolna” laureatami
zostali:
I miejsce – Jan Czupa z Bielkowa,
II miejsce – Elżbieta i Bogdan
Pruś z Sieciemina,
III miejsce – Ewa i Ryszard
Kusyk z Grabówka.
W kategorii „Najbardziej
zadbana Posesja” uhonorowano:
I miejsce – Anna i Ryszard
Majchrowscy z Karnieszewic,
II miejsce – Agnieszka i

Ryszard Oleksa z Sierakowa
Sławieńskiego,
III miejsce – Julita Mokwa ze
Skwierzynki.
Za najpiękniejszą wieś uznano
w tym roku Siarakowo Sławieńśkie.
Bardzo ważnym elementem
dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym
roku do konkursu zgłosiło się aż 10
sołectw: Sierakowo Sławieńskie,
Kłos, Skwierzynka, Karnieszewice,
Bielkowo, Grabówko, Osieki, Ratajki, Wierciszewo, Rzepkowo.
Pierwsze miejsce w konkursie

na najpiękniejszy wieniec przypadł
miejscowości Ratajki, drugie miejsce zajęło Sierakowo Sławieńskie,
a trzecie – Grabówko.
Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i bardzo
dziękujemy za wkład pracy włożony w powstanie przepięknych wieńców.
Serdecznie dziękujemy sołtys
Marcie Nowak, Radzie Sołeckiej
sołectwa Sierakowo Sławieńskie,
członkom Stowarzyszenia Hobbiton
i jego prezes Mieczysławie Juszczyk,
Edycie Robakowskiej – Iwaniec oraz
mieszkańcom sołectwa za zaangażowanie w przygotowanie Dożynek
Gminnych. Scenografia dożynkowa
została przygotowana przez zespół
organizacyjny pod kierownictwem
Beaty Jasionek.
Zajrzyj też na str. 4

Tytułem Najaktywniejszego
Rolnika Gminy i Miasta
Sianów uhonorowani zostali
• Andrzej Kikcio
z Karnieszewic
• Rafał Kliewer z Kłosu
• Stanisław Połatyński
z Sierakowa Sławieńskiego
• Tomasz Kurmin
ze Skwierzynki
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Ogród w Osiekach pięknieje
za nami już ostatnie spotkanie
wolontariackie w Osiekach.
Mieszkańcy sołectwa jak zwykle
nie zawiedli! Wkopali krzewy
i zakończyli budowę wiaty.

T

O

padły już emocje. W końcu minął
prawie miesiąc od wizyty
w Sianowie Prezydenta Rzecz-

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Przychodzi więc czas na refleksje.
Moim zdaniem była to wizyta
historyczna, w końcu pierwszy raz
w naszej gminie pojawił się najważniejszy człowiek w Polsce. I nie jest dla

b

rwające od lipca spotkania
wolontariackie realizowane
były w ramach dwóch trwających równolegle projektów: „Osiecki
ogród spotkań” ze środków w ramach
konkursu „Społecznik na lata 2019-2021
– Program Marszałkowski” oraz „Zielone miejsce spotkań w Osiekach”, dofinsowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji
Nauka dla Środowiska.
Grupa nieformalna, skupiona
wokół Rady Sołeckiej Sołectwa Osieki
oraz OSP w Osiekach, pozyskała wsparcie finansowe na zakup krzewów, sprzętu kuchennego, ław i stołów (z konkursu Społecznik) oraz materiałów na
budowę wiaty (środki programu Działaj

informacji o projektach udziela Grzegorz Kowalczyk, sołtys osiek.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

Lokalnie). Celem inicjatywy było zagospodarowanie zapomnianej przestrzeni
przy świetlicy wiejskiej w centrum wsi.
Idea dostosowania przestrzeni
publicznej do potrzeb mieszkańców
poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w całości jest pomysłem lokalnej
społeczności. Realizacja działań stanowiła szansę na podniesienie stopnia integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo
projekty przyczyniły się do poprawy
dostępności i jakości oferty społecznokulturalnej miejscowości Osieki. Liczne
uczestnictwo mieszkańców w spotkaniach wolontariackich świadczy o wzroście zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz konsolidacji
członków wspólnoty lokalnej w kierunku promocji integracji społecznej.
Impreza inaugurująca powstanie
Osieckiego ogrodu spotkań zaplanowana została na 12 października.

mnie ważne, że osoby o odmiennych
poglądach polityczny różnie oceniają
tę wizytę, różnie też ją komentowały
zanim się odbyła. Dla mnie ważne są
chwile z 5 września 2019 r., bo ta data
na wiele lat zapisze się w naszej
pamięci.
A sama wizyta? Dzięki pracy
wielu osób odbyła się perfekcyjnie,
Prezydent okazał się normalnym
„Gościem”, który potrafi zamienić
słowo z każdym, zażartować,
a jednak da się też czuć respekt
i szacunek dla Głowy Państwa.
Dziękuję każdemu, kto miał
wpływ na tę wizytę, dziękuję przede

DObry czaS SianOWSkich
SeniOróW
onad 130 seniorów bierze
udział w projekcie „akademia
P
Seniora”, finansowanym ze środków
rządowego programu aSOS 2014
– 2020 oraz budżetu województwa
zachodniopomorskiego.
Założeniem realizowanego w tym
roku projektu jest aktywizacja osób
w wieku 60 + poprzez organizację cotygodniowych zajęć, takich jak warsztaty
ćwiczeniowe w kilkunastu grupach
tematycznych, spotkania, wykłady czy
wspólne wyjścia do kina, teatru oraz
tematyczne wycieczki. Seniorzy włączeni są także w kampanię „Bezpieczny
senior”, obejmującą spotkania z policją,

Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz
przedstawicielami Straży Pożarnej.
Osoby najbardziej aktywne przechodzą
ponadto szkolenie z zakresu edukacji
nieformalnej opiekunów osób starszych, dzięki czemu przygotowane będą
do samodzielnego wdrażania kolejnych
programów kierowanych do seniorów.
Na seniorów w kolejnych tygodniach
czekają także wyzwania organizacji
własnej kampanii promującej patriotyzm wśród mieszkańców Kleszcz
i Osiek, gdzie rozdawane będą zestawy
flag z drzewcem i uchwytem do montowania, czy udział grupy teatralnej
w Sianowskim Dniu Seniora.

Seniorzy zorganizują m.in.
wystawę prac malarskich
w Starostwie powiatowym.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

wszystkim organizatorom, osobom
które zjawiły się w Parku

pOchODnia znóW
uczy hiStOrii

im. Powstańców Warszawskich. Ale
dziękuję też wszelakiej maści hejterom. Bez nich świat były mniej kolorowy, mniej różnorodny. Czy hejt
mnie obraził, zdenerwował czy może
podłamał? Nie, absolutnie. Wolę
patrzeć na świat pozytywnie, kolorowo. A, że są ludzie zionący nienawiścią, że to karmi ich codzienność?

Zajęcia odbywają się „Ku chwale oręża polskiego...”.

FoT. ŁuKASz GŁAdySiAK

Niech tak zostanie, wszyscy razem
w końcu tworzymy naszą Polskę.

OchOtnicy uczą naS
nieść pOmOc
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

a jeśli to od ciebie będzie zależało
zdrowie lub życie człowieka? potrafisz pomóc? Wiesz, jak szybko
i skutecznie udzielić pierwszej pomocy? Wiedzę tę upowszechniają nasi
strażacy!
Idea podniesienia wśród mieszkańców
gminy Sianów poziomu wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy
przyświeca projektowi realizowanemu
przez pięć jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu naszej
gminy: OSP Iwięcino, OSP Osieki, OSP
Sianów, OSP Sieciemin i OSP Sierako-

wo Sławieńskie. W ramach przedsięwzięcia pn. „Przeprowadzenie kampanii
społecznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy w gminie Sianów” przewidziano warsztaty m.in. z wykorzystaniem defibrylatorów AED. Projekt
zakłada też m.in. opracowanie plakatów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zasad udzielania pierwszej
pomocy, które zostaną wywieszone
w miejscach użyteczności publicznej.
Ponadto przeprowadzone zostaną
szkolenia w szkołach, szkolić się będą
też sami strażacy.
Kampania wpłynie na jakość i sposób
zapobiegania ryzyku zagrożenia życia
oraz pozwoli na udzielenie pomocy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
do sianowskich podstawówek wróciły lekcje żywej historii.
W szkołach uczestniczących w projekcie „Patriotyzm w młodych sercach
– historia, pasja, edukacja” odbyło się
trzecie już spotkanie w ramach cyklu
zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych
pn. „Ku chwale oręża polskiego...”.
Zajęcia poświęcone były polskiej
1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej w Holandii. Uczniowie poznali
m.in. genezę polskich wojsk powietrznodesantowych i jednostek specjalnych, sylwetkę generała Stanisława

Sosabowskiego oraz losy żołnierzy
polskiej 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej po zakończeniu
II wojny światowej.
Celem projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia 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 potrwa do końca 2019 roku.
W tym czasie zaplanowano kolejne
lekcje żywej historii, wyjazdy edukacyjne i konkurs poezji historycznej.

w sposób bezpieczny i optymalny dla
danej sytuacji. Realizacja projektu
będzie skutkowała m.in.: sprawnym
podejmowaniem akcji ratowniczych,
zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa obywateli, poprawą ochrony
zdrowia lub życia mieszkańców. Jednocześnie ma wzbogacić wiedzę dzieci
i młodzieży na temat zakresu działań
strażaków ochotników, co będzie
miało bezpośredni wpływ na aktywizację młodych na rzecz ochotniczych
straży pożarnych.
Zadanie finansowane ze środków
budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenie dla strażaków ochotników
w osiekach. FoT. dANiel GARdziejeWSKi,

alekSanDra DębOWSka

NACzelNiK oSP oSieKi
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życie w gminie

b

w obiektywie

BiBlioteKA jAK noWA

centrum Kultury i Biblioteka publiczna w Sianowie zakończyło realizację
wniosku pt. „przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej na
centrum turystyczne w osiekach wraz z budową infrastruktury rekreacyjnoturystycznej w gminie Sianów”.
Wysokość dofinansowania wyniosła 300 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, całkowita wartość projektu
wyniosła 371984,67. Wkład własny w wysokości 71 984,67 zł zapewniła
Gmina Sianów. W zakresie rzeczowym projektu było zbudowanie czterech
siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Sianów oraz przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w osiekach.

XV Grzybobranie w Przytoku
Ta impreza od lat integruje osoby z niepełnosprawnością z całego regionu.

podgrzybki, prawdziwki, maślaki, kozaki, kurki – każdy szukał pysznych jadalnych grzybów.

19

roDZinnA ZABAWA Ze StrAżAKAMi

8 września, przy niezbyt sprzyjającej pogodzie, w Węgorzewie odbył się
festyn rodzinny. Główną atrakcją wydarzenia była prezentacja wozu strażackiego z oSp Sianów połączona z pokazem umiejętności strażaków. Dzieci
mogły zobaczyć wóz od środka, a chętni wzięli udział w zawodach strażackich. na koniec można było zjeść pieczonego ziemniaka albo kiełbaskę.
FoT. VioleTTA KASPRoWiCz

września w Przytoku
spotkali się miłośnicy
lasu i zapaleni grzybiarze
z ośrodków wsparcia: ze Sławoborza
– ŚDS „Na leśnej”, Szczecinka – ŚDS
„Walentynka”, z Bobolic – ŚDS „Odnowa”, z Będzina – ŚDS „Razem Radośniej”, ŚDS „Razem Łatwiej” z Klępczewa
k. Świdwina, ŚDS z Kępic. Gminę Polanów reprezentował ŚDS „OAZA”
z Krągu, a po raz pierwszy udział
w wydarzeniu wzięła grupa z Powiatowego Ośrodka Wsparcia z Kołobrzegu
– Filia w Trzyniku.
Przed wyprawą do lasu zastępca
burmistrza Sianowa Marcin Posmyk
życzył wszystkim dużych zbiorów
i udanej zabawy. Pracownicy Nadleś-

nictwa Karnieszewice przeprowadzili
prezentację, służyli wszystkim swoją
wiedzą i byli przewodnikami dla grup.
Gospodarze z „Szansy” wspólnie
z Dziennym Domem Senior+ przygotowali poczęstunek i dekoracje.
Ten rok nie był szczodry dla grzybiarzy. Susza sprawiła, że znaleźć
można było tylko sporadyczne okazy.
Jednak po ulewnych deszczach,
w lasach naszego regionu pojawił się
prawdziwy wysyp grzybów.
Grupy zbierały grzyby jadalne, które
oceniało jury. Zostały także przeprowadzone dwa konkursy. W konkursie na
największą ilość grzybów jadalnych
zwyciężyli uczestnicy z ŚDS w Kepicach,
zaś konkurencję polegającą na znalezie-

FoT. MAGdAleNA dANiel

niu największego zdrowego borowika
wygrał ośrodek wsparcia z Trzynika.
Doświadczeni grzybiarze prognozują, że na obfite zbiory będzie można
liczyć do końca września.
Impreza została dofinansowana
przez PFRON.
reGina banaSiak

poDZięKoWAniA
dziękujemy
Nadleśnictwu Karnieszewice,
józefowi osenkowskiemu
i Robertowi zawadzie
za zaangażowanie i pomoc
w przygotowaniu spotkania.

kategorycznie „nie” dla smrodu
w związku
26zpaździernika,
dniami otwartymi w nale-

inteGrAcjA i DoBrA ZABAWA

24 sierpnia Koło Gospodyń
Wiejskich w Wierciszewie
Kreatywnych Mieszkańców
uczestniczyło w zjeździe
KGW z powiatu koszalińskiego. W niedalinie każde
z Kół zaprezentowało tradycyjne potrawy. Były też
pokazy rękodzielnictwa.
na stoisku KGW z Wierciszewa można było degustować zimne nóżki z prlu, kotlety mięsne smażone
z ziołami, pieczeń
rzymską zapiekaną z leśnymi grzybami i papryką,
rybę w szuwarach w zalewie octowej. nie zabrakło przetworów z ogrodów
wierciszewskich – ogórków kiszonych z buraczkami, dżemu turkusowego
z ogórków oraz musu z dyni i pomarańczą.
FoT. KGW WieRCiSzeWo

ZAKońcZyliśMy KonKUrS fotoGrAficZny

30 września zakończyliśmy
przyjmowanie zdjęć do
konkursu „Sianów kocha
świat”. Dostaliśmy od Was
prawie 300 zdjęć! Za każde
dziękujemy. niebawem
jury rozpocznie obrady,
a my prace nad folderem
i podsumowaniem konkursu, na które już teraz
serdecznie zapraszamy.

FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

żącym do koszalińskiego przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej regionalnym zakładzie Odzysku Odpadów
radni rady miejskiej w Sianowie przekazali władzom firmy oświadczenie
mieszkańców.
W ich imieniu Andrzej Danielewicz, przewodniczący komisji Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Sianowie
zaapelował do zarządu PGK oraz władz
Koszalina o całkowite zaprzestanie
emisji uciążliwych zapachów.
publikujemy treść oświadczenia:
Radni Miejscy, w imieniu mieszkańców Gminy i Miasta Sianów apelujemy
do Zarządu PGK Koszalin oraz Władz
Miasta Koszalina o całkowite zaprzestanie
emisji uciążliwych zapachów (smrodu)
z terenu Zakładu Odzysku Odpadów znajdującego się w Sianowie, a prowadzonego
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Koszalinie.
Uciążliwości smrodu, na terenie
Sianowa potwierdza fakt złożenia 761

FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

oświadczeń o utrudnionym korzystaniu
z posiadanych nieruchomości w związku
z odorem (smrodem) z Zakładu Odzysku
Odpadów w Sianowie.
Wszelkie zgłoszenia mieszkańców czy
też Urzędu Gminy i Miasta Sianów
w sprawie smrodu są bagatelizowane
i spotykają się ze sztampową odpowiedzią
ze strony Zarządu PGK Koszalin.
W związku z obawami mieszkańców
w zakresie możliwości negatywnego
oddziaływania na zdrowie ludzi odorów

z terenu składowiska, Gmina złożyła do
Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział
VIII Gospodarczy pozew zobowiązujący
PGK Sp. z o. o. w Koszalinie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zastosowania środków zapobiegawczych
w zakresie ochrony środowiska.
Mając powyższe na uwadze wzywamy Zarządu PGK Koszalin oraz udziałowców niniejszej spółki do zaniechania działań pogarszających jakość życia naszych
mieszkańców.

inFORMACJA DLA OSÓB niePeŁnOSPRAWnYCH
500+ dla osób niepełnosprawnych
(świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie informuje osoby niepełnosprawne, że od
2 września 2019 r. można składać osobiście lub drogą
elektroniczną wnioski o świadczenie uzupełniające dla
osób pełnoletnich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski przyjmowane są przez organy wypłacające
świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS).

Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnieniakomorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnychdo-samodzielnej-egzystencji/2388941
Przydatne linki:
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.p
df/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860
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Gospodarzem tegorocznych
Dożynek Gminnych
było sołectwo Sierakowo
Sławieńskie
W Sierakowie byliśmy świadkami przepięknych tradycji dożynkowych. Było wspólne
dzielenie się chlebem, były przepiękne
wieńce, stoiska, a także stragany z lokalnymi
przysmakami i rękodziełem.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

U

roczystość rozpoczęła msza
święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Bobolicach, którą celebrował
biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Włodarczyk. Zgromadzeni dziękowali za tegoroczne płody
rolne. Następie korowód gminnych
delegacji przeszedł ulicami miasta na
plac dożynkowy. Zaszczytną funkcję
starościny dożynek pełniła Joanna
Jurgo z sołectwa Kłos, a starosty Krzysztof Kostewicz z sołectwa Chlebowo.
Wicestaroście koszalińskiemu Tomaszowi Tesmerowi i burmistrz Bobolic
Mieczysławie Brzozie wręczyli bochny
chleba. Gospodarze dożynek podzielili
się nimi z przedstawicielami gmin
powiatu koszalińskiego i zaproszonymi
gośćmi.
Gminę Sianów reprezentowali
Henryk Lubocki Sekretarz gminy
i Janusz Machała Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sianowie. Dzielili się otrzymanym chlebem, życząc dostatku
i pomyślności.
Sianowskie stoisko było bogate w
kulinarne przysmaki oraz wyroby
rękodzielnicze. Przygotowane zostało
przez dwa Koła Gospodyń Wiejskich
z Iwięcina i „Kreatywnych mieszkańców” z Wierciszewa oraz seniorów
z Sianowskiej Akademii Seniora.

DOżYnki

Powiatu koszalińskiego
Tegoroczne Powiatowe Święto Rolników i Sadowników
zorganizowano 14 września w Bobolicach.
Ogromną niespodzianką były dwie
wygrane w konkursach na najładniejsze stoisko dożynkowe oraz kulinarny
specjał dożynkowy! Sianowskie stoisko
(obok gm. Manowo i gm. Bobolice)
zostało wyróżnione I miejscem i nagrodzone bonem upominkowym, a wisienką na torcie było zajęcie I miejsca KGW

Kreatywnych Mieszkańców z Wierciszewa za kulinarny specjał w kategorii
potrawa mięsna. Gratulujemy naszym
gospodyniom, dziękujemy za zaangażowanie, wspólnie spędzony czas i ciepłą
atmosferę.
W części artystycznej gminę reprezentowali seniorzy z sekcji teatralnej

Sianowskiej Akademii Seniora oraz
zespół śpiewaczy Kwiat Paproci z Wierciszewa. Ich występy zgromadziły tłumy
na widowni, a zabawne kreacje, teksty
i pieśni otrzymały gromkie brawa od
publiczności. Dziękujemy za ludowy
akcent, otwartość i pozytywną energię.
W tym roku, szczególne wyróżnie-

nie w konkursie „Kobieta Aktywna
Powiatu Koszalińskiego” otrzymała
Anna Walińska. Została uhonorowana
zaszczytnym tytułem Kobiety Aktywnej
2019 roku i odznaką za wieloletnią działalność społeczną i edukacyjną. Pani
Anna jest inicjatorką Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Sianowie
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Przystanek Kuźnia
pO raz trzeci W WęGOrzeWie kOSzalińSkim
ODbyły Się plenerOWe SpOtkania z rzemiOSłem i Sztuką kOWalSką.
przyjechali kowale z kilku regionów polski. Dla gości wydarzenia była
to m.in. okazja do porozmawiania z pasjonatami, ale i również spróboFoT. WAldeMAR KoSoWSKi
wania swoich sił przy kowadle.

i koordynatorką wielu akcji wolontariackich, m.in. wśród młodzieży szkolnej. Gratulujemy otrzymanego tytułu
i życzymy jeszcze wielu sukcesów zawodowych i osobistych.
Atrakcją wieczorną Dożynek były
zwody reprezentacji gmin powiatu
koszalińskiego w konkursie „Potyczki

Gminne na wesoło”. Reprezentacja
Sianowa zajęła II miejsce, wykazując
się dużą sprawnością fizyczną i współpracą zespołową.
Zwieńczeniem wieczoru był
występ Bardabusz Orkiestra, który przeniósł uczestników Dożynek w prawdziwą muzyczną podróż do lat 80 i 90.

W imieniu gminy Sianów dziękujemy wszystkim zaangażowanym
podmiotom i osobom za współpracę
i wspólnie spędzone chwile w Bobolicach. Gratulujemy laureatom wszystkich konkurów i życzymy dalszych
sukcesów w rozwoju.
aGata SzeWczyk
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Prezydent RP
w Sianowie

– z wielką satysfakcją zawsze odwiedzam takie
właśnie miejsca, bo dla mnie dobre, mądre gospodarowanie, dobre, mądre i sprawiedliwe dzielenie
dóbr, które są do podzielenia, jest niezwykle istotne
– mówił w Sianowie Andrzej Duda.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

Sianów uczcił
80. rocznicę wybuchu
ii wojny światowej.
Uroczystości odbyły się
w Parku Miejskim
im. Powstańców
Warszawskich.

1.09.1939 – pamiętamy!

zięli w nich udział przedstawiciele sianowskiego magistW
ratu, Radni Rady Miejskiej w Sianowie,
Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego,
Radni Powiatu Koszalińskiego, delegacje szkół i Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sianowie wraz z pocztami
sztandarowymi, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego drużyna
Srebrny Grot z Sianowa, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy,
organizacje pozarządowe i mieszkańcy.
Gościem specjalnym był Aleksander
Kaczorowski – Honorowy Obywatel
Gminy i Miasta Sianów, któremu towarzyszyła małżonka.
Burmistrz Sianowa podkreślił
wagę tragicznego i największego
w dziejach świata konfliktu zbrojnego
oraz bohaterskiej postawy polskich
żołnierzy, walczących z najeźdźcą na
wszystkich europejskich frontach walki
w powietrzu i na lądach. Hasło „Za
waszą i naszą wolność” nigdy nie było
intensywniej wcielane w życie przez
Polaków niż w czasie II wojny światowej. Maciej Berlicki wyraził podziw
i wdzięczność bohaterom wojennym,
w tym Aleksandrowi Kaczorowskiemu,
za ich odwagę i poświęcenie.
Pod pomnikiem „Poległych za

Ojczyznę” złożono wieńce i kwiaty.
Uroczystość dopełniły występy uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie
oraz patriotyczne pieśni wykonane
w hołdzie polskim żołnierzom przez
Krystynę Labudę z Sianowskiej Akademii Seniora.

Po części oficjalnej zgromadzeni
udali się na stoiska wystawiennicze
rekonstruktorów, gdzie zaprezentowano im wystawę broni palnej i mundurów wykorzystywanych przez polskich
żołnierzy w trakcie II wojny Światowej.
Po części edukacyjnej i prelekcji histo-

rycznej mieszkańców i zgromadzonych
gości zaproszono na wojskowy poczęstunek i wspólne pieczenie kiełbas przy
palenisku.
Dioramę z okazji 80. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej zorganizowano we współpracy z sianowskimi

stowarzyszeniami. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2014-2020.
aGata SzeWczyk
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi
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Mistrz Pięknego Czytania
19 września w Centrum kultury
i Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta w Sianowie odbyła się
XViii edycja Gminnego konkursu
„Wybieramy mistrza pięknego
czytania”
tym roku konkurs zorganizowany został pod hasłem,
W
„czytamy małego księcia i inne książki antoine’a de Saint – exupery’ego”
w 75. rocznicę śmierci pisarza. Celem
konkursu było krzewienie kultury
słowa, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych, popularyzacja mody na
czytanie.
Każdy uczestnik konkursu prezentował dwa teksty – jeden przygotowany
przez siebie, a drugi wylosowany, przygotowany przez Bibliotekę. Do konkursu przystąpiło 17 uczestników w kate-

gorii „Lektor Młodszy” i w kategorii
„Lektor Starszy”.
Komisja w składzie: Renata
Pomian, Anna Sypuła, Agnieszka Bors,
Dorota Rabsztyn – Dudek przyznała
w kat. „Lektor Młodszy” I miejsce
Zuzannie Arendt, II miejsce Marcie
Pawełczak, III miejsce Wiktorowi
Szymańskiemu. W kategorii „Lektor
Starszy” I miejsce przypadło Nikoli
Stefańskiej, II miejsce Mai Strzeleckiej,
III miejsce zajął Igor Szymański.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc
w każdej kategorii reprezentować będą
gminę Sianów w etapie powiatowym
2 października w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody. Zapraszamy za rok!
mOnika OlSzak

laureaci konkursu będą reprezentować gminę Sianów w Koszalinie!
FoT. edyTA RoBAKoWSKA – iWANieC

W oBieKTyWie
SpotKAnie Z jAKUBeM żUlcZyKieM

25 września w centrum Kultury i Bibliotece publicznej Gminy i Miasta
Sianów, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie
z jakubem żulczykiem, popularnym pisarzem młodego pokolenia, autorem
książek „Wzgórze psów”, „radio Armagedon”, „Zrób mi jakąś krzywdę...”,
„ślepnąc od świateł”. Za ostatnią z wymienionych otrzymał nominację do
paszportu polityki. jakub żulczyk jest także jednym ze scenarzystów seriali
„Belfer” oraz „ślepnąc od świateł”.
FoT.

Ciotka klotka w Sianowie

25 września w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie ze znaną
pisarką, scenarzystką programów i autorką tekstów piosenek dla dzieci ewą
Chotomską.

P

opularna Ciotka Klotka
z legendarnego programu
„Tik – Tak” zaprosiła dzieci do
udziału we wspólnych zabawach ruchowych. Zachęcała do śpiewania swoich
znanych i lubianych piosenek takich
jak: „Szczotka, pasta”, „Mydło lubi zabawę”, „Fantazja”. Autorka rozmawiała
z dziećmi o ich ulubionych zwierzakach oraz o zwierzętach, które stały się
bohaterami jej książek, jak pies Felek
Pareras, czy zając Poziomka. Zabrała
małych słuchaczy w literacką podróż
do Kościeliska i Zakopanego, na
Giewont i Kasprowy Wierch. Snuła
opowieści o sobie, swojej rodzinie,
o tym jak od najmłodszych lat mama
uczyła ją zabawy w rymy, zgadywanki
i jak te zabawy językowe całkowicie ją
pochłonęły.
Ewa Chotomska zaangażowała
dzieci do zabawy w rymy, rozwiązywania zagadek, zachęcała do codziennego czytania książek, podkreślając,
iż czytanie nie tylko poszerza wiedzę,
ale także rozwija wyobraźnię, dzięki
której możemy wraz bohaterami literackimi przeżywać interesujące przygody oraz odbywać wyprawy do ciekawych miejsc. Sama wielokrotnie
cytowała fragmenty zarówno własnej

twórczości, jak również wierszy
i opowiadań swojej mamy – znanej

FoT. CKiBP SiANóW

wszystkim pisarki – Wandy Chotomskiej.

17 września w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Hubertem Okonowiczem, studentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w krakowie.
odczas spotkania młody autor
przybliżył młodzieży z Sp2
P
w Sianowie swój warsztat pracy oraz

zapraszamy
8 września po raz ósmy w całej polsce odbyło się publiczne czytanie.
W każdej edycji narodowego czytania udział wzięła sianowska biblioteka
wraz ze swoimi filiami. tym razem przygotowana została adaptacja ośmiu
lektur. celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości.
FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

na spotkanie zaprosiliśmy przedszkolaków. Dzieci były zachwycone!

młODy piSarz O SWOim fachu

opowiedział, w jakich okolicznościach
powstała książka „katedralne mgły”.
Opowiadał między innymi o tym, że cała
akcja powieści miała na początku toczyć
się w Paryżu, ale uznał, że nie zna aż tak
bardzo miasta. Dlatego poświęcił mu
tylko jeden rozdział, ale za to z opisem
sprzed dziewięćdziesięciu lat. Praca nad
zbieraniem materiału trwała pół roku.
W powieści pojawiają się zdarzenia,
które naprawdę miały miejsce. Między
innymi jest to wypadek w Kokoszkach

nAroDoWe cZytAnie
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zajęcia dla dzieci
czas zacząć!
1 października Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów rozpoczynają warsztaty twórcze i edukacyjne. W ofercie m.in. nauka
gry na gitarze, język hiszpański, zajęcia
kulinarne, taneczne i teatralne.
Otwieramy również kolejną sekcję
taneczną we współpracy z koszalińską
szkołą tańca Top Toys. Nowością są
również warsztaty wokalne i nauka gry
na werblach, które poprowadzi Zosia
Karbowiak.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do kontaktu z biurem CK pod nr tel.
94/342-04-96 oraz e-mail: biuro@cksianow.pl.
emilia pOźleWicz

Hubert okonowicz jest absolwentem ii lo im. W Broniewskiego w Koszalinie
FoT. edyTA RoBAKoWSKA – iWANieC

z 1994 roku, śmierć Georga Michaela
oraz... Pucz Monachijski. Okładka
powieści „Katedralne mgły” przedstawia
ulicę Piwną w Gdańsku.

Książki autora dostępne
w bibliotece, zapraszamy.

są

eDyta rObakOWSka – iWaniec

W SKRóCie
przyStanek
bibliOteka
Na Gminne Dożynki w Sierakowie
Sławieńskim biblioteki gminy Sianów
przygotowały warsztaty dla dzieci pt.
„Przystanek Biblioteka”. Przy jednym
ze stanowisk można było wykazać się
talentem malarskim – na parasolkach
powstawały przepiękne barwne obrazy. Można było również zrobić sobie
biało– czerwoną opaskę, która wyróżniała każdego z tłumu. Działało stanowisko crossbookingu pt. „Weź przeczytaj – podaj dalej”.
Nasza akcja „ Przystanek biblioteka”
ma za zadanie promować nasze działania wśród dzieci i młodzieży z terenu
gminy Sianów, zachęcać do odwiedzania biblioteki, gdzie nigdy nie jest
nudno.

FoT. MoNiKA olSzAK
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brąz mistrzostw
świata!
Ogromny sukces Doroty Grzejdak
podczas Mistrzostw Świata
Seniorów w badmintonie – BWF
World Senior Championships.
drodze do medalu Dorota
Grzejdak w pierwszej
W
rundzie miała wolny los, następnie
pokonała zawodniczki z finlandii,
niemiec, indii.
W półfinale singla nie podołała
Japonce Kumiko Kushiyama ulegając
17:21, 18:21.
Na poprzedzających MŚS zawodach w Indiach Dorota Grzejdak
wywalczyła srebrny medal. To potwierdza, że nasza zawodniczka jest cały czas
w formie, z czego na pewno mogą być
dumni jej podopieczni.
– Systematyczna praca to klucz do
sukcesu – zawsze odpowiada trenerka,
zachęcając tym samym młodych adep-

tów do chwycenia za rakietkę już od
najmłodszych lat.
Przypomnijmy, że Dorota Grzejdak
to aktualna mistrzyni Polski seniorów
w kategorii 40+ w grze pojedynczej oraz
brązowa medalistka w grze mieszanej
40+.
Utrzymująca się w znakomitej
formie Grzejdak zdobyła też mnóstwo
medali „normalnych” mistrzostw
Polski, w tym złoto w mikście w 1998 r.
(z Damianem Pławeckim).
W Mistrzostwach wzięli udział
jeszcze zawodnicy UKS Kometa Sianów:
Zbigniew Zięba, Robert Kowalczyk,
Andrzej Przytulski, Grzegorz Pilarski.
Z turnieju przywieźli bardzo cenne
doświadczenia.
Prawo startu uzyskała jeszcze
Katarzyna Szczykutowicz lecz choroba
pokrzyżowała plany startu.
trener rObert kOWalczyk

b

Turniej na jubileusz
Ogólnopolski Festiwal – Grand Prix Juniorów i Młodzików w Badmintonie
z okazji 20-lecia Uczniowskiego klubu Sportowego „kometa” Sianów.

F

estiwal zorganizowany został
w dniach 13-15 września w hali
SP 2 w Sianowie, a imprezami
towarzyszącymi były Turniej dzieci oraz
Turniej Seniorów (hala SP 1 w Sianowie).
Kometa wystawiła w Grand Prix
największą, bo 13-osobową ekipę. Tym
razem u gospodarza zostały dwa medale
w juniorach; w grze mieszanej Martyna
Kowalczyk / Szymon Ślepecki (LKS
Technik Głubczyce oraz w grze podwójnej Norbert Markowski z tym samym
partnerem).
W zmaganiach najmłodszych
Kometę reprezentowało 28 dzieci, które
w formie rywalizacji stawiały pierwsze
kroki w zawodach ogólnopolskich oraz
zdobywały bardzo cenne doświadczenie. Łącznie odbyło się 86 meczy. Seniorzy rozegrali ich 70.
Trener
Robert
Kowalczyk:
– Uważam, że to potrójny sukces
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Kometa” Sianów. 444 mecze w Ogólnopolskim Festiwalu Badmintona to może
nie rekord, ale bardzo dobry wynik.
W sumie w jeden weekend odbyły się
trzy turnieje we wszystkich kategoriach
wiekowych. Organizacja takiej imprezy
to wielkie wyzwanie. Myślę, że pokazaliśmy całej Polsce, że warto przyjechać
nad morze pograć w badmintona.
Szczególne podziękowania dla
zawodników UKS Kometa za pomoc
w przygotowaniach wydarzenia. Firmy
Linea oraz Aigma zadbały, żeby wystrój
hali był na najwyższym światowym
poziomie. Wyjątkowe puchary i statuetki to zasługa firmy Glob Metal. Całe
przedsięwzięcie wspierał i pomagał
organizować radny GiMS Sebastian
Kulesza. Podziękowania należą się też
Pawłowi Horajskiemu, który ufundował
nagrody dla dzieci oraz dyrekcji Szkoły

W zawodach udział wzięło 38 klubów z całej polski.
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Łącznie w Grand prix odbyło się 288 meczy.

FoT. WAldeMAR KoSoWSKi

Podstawowej nr 1 w Sianowie – Krzysztof Sosnowski dał zielone światło na
wiele pomysłów i ich realizację.
Nie lada atrakcję i niespodziankę
zafundowała badmintonistom podczas
Festiwalu Pracownia Lodów z Koszalina. Po 240 porcji lodów ustawiały się
kolejki na 20 metrów.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób, sędziów, zawodników,
mediów, rodziców udało się w Sianowie
zorganizować kolejne święto badmintona.

***
Mecz Stowarzyszenia Victoria Sianów
z Oldboys Darłovią Darłowo rozegrany został 14 września.
Popularni oldboje – podopieczni
Krzysztofa Gorta – wygrali 6:2 (5:1).
Pierwsze pięć trafień należało do
gospodarzy. Strzelali kolejno: Tomasz
Tesmer – 2, Krzysztof Miętek, Łukasz
Berkowski i K. Miętek. Potem strzelali
goście: Paweł Tarnionek i Tadeusz
Konieczny. A wynik tego ciekawego
meczu ustalił Marek Łuczak.
Stowarzyszenie Victoria Sianów: Zbigniew Banasiak – Łukasz Berkowski,
Maciej Berlicki, Łukasz Chotkowski,
Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak,
Marek Kocaba, Marek Łuczak, Grzegorz Majcher, Krzysztof Miętek, Piotr
Motyl, Krzysztof Rzeszutek, Tomasz
Skupiński, Jacek Surówka, Tomasz
Tesmer, Robert Urban i Marek Walker.

Na grających w I lidze, Pomorskiej Ligi
Oldbojów, piłkarzy Stowarzyszenia
Victoria Sianów, czeka teraz drugi
z beniaminków – STLA Kacper-Sport
Szczecinek.
***
Występujące w II lidze – w grupie
kujawsko-pomorskiej – piłkarki nożne
UKS Victoria SP 2 Sianów, podejmowane były przez Ostrovię 1909 Ostrów
Wielkopolski. Podopieczne Jędrzeja
Bieleckiego (I trener), Mariana Kuny
(II trener) i Jacentego Życińskiego
(kierownik), przegrały po dobrej grze
4:5 (3:3). Bramki dla sianowianek strzeliły: Malwina Grzelak i Wiktoria Robakowska.
Najbliższy mecz UKS Victoria SP 2
Sianów, we Włocławku, z miejscową
WAP, został – za zgodą obu zespołów
– przełożony na 6 listopada na godz.
16.30.

***
Mecz seniorów Victorii z LZS Kowalewice, miał być dla grających w grupie 3.
ZZPN O/Koszalin sianowian, przełamaniem po ich dwóch kolejnych porażkach. I takim był! Bramka Michała Saganowskiego, strzelona w doliczonym
czasie gry, dała zwycięstwo Victorii 2:1
(0:1). Pierwsze trafienie dla podopiecznych Dariusza Majewskiego (trener)
i Jerzego Piątka (kierownik), było dziełem Marcina Krzysztoforskiego.
***
Grający w grupie 9. ZZPN O/Koszalin
– A-klasowi piłkarze KS SKIBNO, przerwali zwycięską passę, przegrywając
u siebie z Olimpic-Mieszko Warszkowo 1:2 (0:1). Honorową bramkę dla
podopiecznych Wiktora Piątka
(trener) i Krzysztofa Karwata (kierownik), strzelił Kamil Fronia.

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).

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).

Podziękowania dla burmistrza
Macieja Berlickiego i sponsorów!

WieśCi z MuRAWy

Dorota Grzejdak jest na co dzień trenerką w UKS „Kometa” Sianów, gdzie prowadzi
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zajęcia z grupami w różnych kategoriach wiekowych.

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).

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).

