centrum Nauki na horyzoncie
Rozstrzygnięto przetarg na budowę i utworzenie centrum nauki w Sianowie.
Budynek powstanie w ramach projektu pn. „podniesienie jakości przestrzeni
placu pod Lipami”.

p

3lipca
Kino Plenerowe w Skibnie
Misz Masz
czyli Kogel Mogel 3

17lipca
Kino Plenerowe w Sianowie,
os. Karnieszewickie.

3-31lipca
Bajki dla dzieci od wtorku
do piątku o godzinie 12,
cena 2 zł

25lipca
Charytatywny Turniej Piłki
Nożnej Oldboy
im. Mirosława Wiącka
25-letni, były bramkarz Gwardii Koszalin,
Tura Koszalin, Darłovii Darłowo i Tura Victorii
Sianów, zginął w wypadku samochodowym,
2 kwietnia 1995 r. Drugi z pasażerów, 45-letni
Stanisław Pochwała, zmarł po przewiezieniu
do szpitala.
W tym roku pieniądze zebrane podczas
turnieju pomogą Mateuszowi Bugajskiemu
w powrocie do sprawności. Zbiera on fundusze, które umożliwią zakup nowoczesnej
protezy dla osób po amputacji kończyny dolnej
na poziomie uda.

rzypomnijmy, na realizację Centrum Nauki,
Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 w wysokości 2,26 mln
zł, a całkowita wartość inwestycji
szacowana jest na kwotę 5,13 mln zł.
– Niebawem w centrum Sianowa będzie plac budowy i uzupełnienie niekompletnej starówki
obiektem na potrzeby nauki. To
będzie piękny, nowoczesny budynek ze szklaną elewacją nawiązującą do zabytkowego charakteru
unikatowego sianowskiego rynku.
Będą tu też laboratoria i tętniąca
życiem baśniowa fabryka energii
i wiedzy. Tutaj chce się odkrywać,
dziwić i zachwycać otaczającym
światem.
Chcieliśmy stworzyć przestrzeń posiadającą niezwykły
klimat – mówi Maciej Berlicki,
pomysłodawca Centrum Nauki.
– Odwiedzający będą mogli znaleźć
się na chwilę w innym czasie
i rzeczywistości. Wszystko po to,
aby poczuć jeszcze większą ciekawość świata.

5,13

mln złotych
kosztować będzie
Centrum Nauki,
z czego 2,16 mln zł
to dofinansowanie

– To ważny projekt dla całej
społeczności lokalnej, ze względu
na funkcję jaką docelowo będzie
pełnić oraz miejsce, w którym
powstanie. Zdegradowany obszar
Starego Miasta został wpisany do
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy i Miasta Sianów, wymaga
ciągłych działań naprawczych
i nowych inwestycji – wyjaśnia
Agata Szewczyk, kierownik referatu
rozwoju w sianowskim ratuszu.
Będzie to kolejne, duże przedsięwzięcie w tej części miasta. Obok
nowo powstałego Budynku

Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Sianowie, zmodernizowanego Kina Zorza i zaadaptowanego (z danej Szkoły Podstawowej nr 1)
Dziennego Domu Senior+ i Klubu
Senior+, powstanie placówka
o charakterze edukacyjno-eksperymentalnym, skierowana do wszystkich mieszkańców Sianowa i regionu.
Na Placu pod Lipami, w miejscu obecnego pomnika „Dziewczynki z zapałkami” zaprojektowany
zostanie budynek o pow. ok. 660 m
kw., składający się z dwóch

kondygnacji i poddasza. Swoją
współczesną architekturą będzie
nawiązywać do przyjętego układu
zagospodarowania przestrzennego
tej części miasta. W budynku zaprojektowane zostaną m.in. laboratoria
i stanowiska interaktywne, dzięki
nim uczestnicy warsztatów będą
mogli przeprowadzać szereg ciekawych doświadczeń i eksperymentalnie badać różne zjawiska z dziedzin nauk przyrodniczych
i matematycznych.
Inwestycja realizowana będzie
w latach 2020 – 2021 w formule

„zaprojektuj i wybuduj”, a jej
Wykonawcą będzie Firma LK
INWEST Sp. z o. o. z Wrocławia.
AgAtA SZewcZyk, kierownik
referAtu roZwoju

W budynku znajdować się będą
laboratoria, w których odbywać się
będą zajęcia w ramach uniwersytetów dla dzieci, uniwersytetów trzeciego wieku oraz lekcje szkolne,
szczególnie w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Dotacje na wymianę pieca

Zapraszamy do składania wniosków
Gmina Sianów pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na
dotacje dla mieszkańców na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy)
i podłączenie do istniejącej sieci
ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką
wytwarzania energii cieplnej

Zgłoszenia o przyznanie dotacji
należy dokonywać w formie papierowej i mailowej od: 1 lipca 2020 r.
do 31 lipca 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie ul. Armii Polskiej
19; 76-004 Sianów lub przesyłać na
adres: Gminny Zakład Komunalny
w Sianowie ul. Armii Polskiej 19;
76-004 Sianów lub zeskanowane
przesłać na adres e-mail: antysmogowy@sianow.pl
Więcej informacji pod nr telefonu 94 34 69 513, 94 31 85 373 oraz
dokumenty zgłoszeniowe do pobrania dostępne na www.bip.sianow.pl
w zakładce Obwieszczenia, komunikaty i ogłoszenia oraz na

www.sianow.pl
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020, . Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14
– Poprawa jakości powietrza
– Zachodniopomorski Program
Antysmogowy.
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z ratusza

Koniec
roku
szkolnego

D

ziwny to był czas dla szkół.
Dziwny dla uczniów, dla
nauczycieli, dla rodziców.
Dziś kończy się rok szkolny,
w którym testowany był całkiem
nowy i inny sposób nauki. Przez
ograniczenia związane z pandemią
koronawirusa od marca nie odbywały się normalne zajęcia. Nauka
była zdalna, a wszyscy związani
z oświatą robili to po raz pierwszy.
Zapewne różne będą oceny
– bo też pewnie różnie wyglądało to
w poszczególnych szkołach.
Ja jednak uważam, że w tym trudnym i dziwnym czasie każdy sobie
poradził. Dziękuję więc nauczycielom za ten czas, dziękuję uczniom
i rodzicom. Mam nadzieję, ze choć
już bardziej doświadczeni, to jednak
nie będziemy musieli wracać do
tego systemu.
Zanim jednak rozpocznie się
nowy rok szkolny czekają nas
wakacje. Znowu nietypowe, znowu
z ograniczeniami. Mam jednak
nadzieję, że dla wszystkich będą
ciekawe. Że wielu osobom uda się
wyjechać w ciekawe miejsca, że
wszyscy ten czas spędzą aktywnie.
Oczywiście nie można podróżować tak jakbyśmy chcieli, wiele
miejsc jest dla nas obecnie niedostępnych. Czasem też nasze wakacyjne
pomysły są nie do zrealizowania.
Jednak… zawsze można być kreatywnym. I tego wszystkim życzę
razem z życzeniami udanych
i bezpiecznych wakacji.

Działają lokalnie z sukcesem
ośrodek Działaj Lokalnie w Fundacji nauka dla Środowiska 22 czerwca ogłosił wyniki
konkursu Działaj Lokalnie 2020. wśród zwycięzców znalazły się aż dwie organizacje
z terenu gminy Sianów!

D

otację w wysokości 5700 zł
zdobyło
Stowarzyszenia
Hobbiton z Sierakowa
Sławieńskiego. W ramach realizacji
projektu „Bezpieczne strefy wypoczynku” przewidziano stworzenie trasy
spacerowej dla rodzin, składającej się
z pięciu stref tematycznych, umożliwiającej zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Każda ze stref wyróżniać się będzie odmiennymi,
charakterystycznymi nasadzeniami
ukierunkowującymi ich myśl przewodnią: „Ratujmy pszczoły”, „Zaryzykuj
i dotknij”, „Usłysz”, „Wiatr”, „Woda”.
Wszelkie prace przy tworzeniu trasy
spacerowej odbywać się będą przy
społecznym zaangażowaniu mieszkań-

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

ców. Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmocnienie więzi
sąsiedzkich oraz wzrost aktywności
społecznej mieszkańców wsi Sierakowo
Sławieńskie.
Grant wynoszący 5000 zł przyznano także Klubowi Rodziny z Sianowa
na realizację inicjatywy „Maszyny na
Start”. Chodzi o stworzenie warsztatów
obejmujących naukę szycia dla mam,
a następnie wspólne spotkania mam
z dziećmi, w trakcie których razem
tworzyć będą wyroby krawieckie.
Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy
Sianów oraz poprawę relacji i więzi
wewnątrzrodzinnych, a także integrację
rodzin ze środowiskiem lokalnym. Dzia-

łania projektowe przyniosą pobudzenie
członków rodzin do podejmowania
wspólnych działań oraz podniesienie
umiejętności organizowania wolnego
czasu poprzez udział w cyklu spotkań

Do końca września 2020 r. czekamy na Państwa zdjęcia z torbą „Jestem
z Sianowa” – może być to torba z edycji
2016 (niebieska, 2017 (żółta), 2018
(turkusowa), 2019 (szara) lub tegoroczna
(zielona).
Zdjęcia należy przesyłać na adres
poczty elektronicznej promocja@
sianow.pl, lub przesłać pocztą w wersji
papierowej na adres: Gmina Sianów,
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów lub
przynieść osobiście do pokoju nr 13.
Torby można odbierać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów w Biurze Obsługi Interesantów.
Regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl. Rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się w ramach jednej
kategorii pn. najbardziej kreatywne
zdjęcia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec 2020 roku.

Trwa piąta edycja
Dostaliśmy już wasze
pierwsze zdjęcia. te pochodzą z czerwcowej podróży od Ryszarda wątroby.
„Inspiracją naszej, to jest żony
Grażyny i mojej, pielgrzymki do miejsc
internowania Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, był artykuł ks. Adama
Pawlaszczyka, pod tytułem: „Trzy lata
więzienia”, zamieszczony w „Gościu
Niedzielnym”, 8 marca 2020 r. Umieszczona w nim mapa Polski, z zaznaczonymi – i opisanymi – miejscami odosob-

nienia Kardynała, stała się przy
słowiową kropką nad „i”. Była z nami
tegoroczna torba „Jestem z Sianowa”.
Dziękuję!”
Za zdjęcia dziękujemy i czekamy
na kolejne zgłoszenia.
Przypominamy, że w tym roku
z uwagi na zaistniałą sytuacje epidemiczną zachęcamy wszystkich uczestników konkursu do wsparcia swymi
podróżami turystyki krajowej i podróży
po Polsce. Nie jest to jednak warunkiem
uczestnictwa w konkursie, w konkursie
mogą brać udział zdjęcia nadesłane
tradycyjnie jak co roku z całego świata.

Zaproszenie dla NGO
S

tarosta Powiatu koszalińskiego wraz z Partnerami projektu
zapraszają przedstawicieli powiatowego sektora pozarządowego do udziału
w cyklu spotkań grup roboczych.
W ramach realizacji projektu
„Obywatelskie NGO – szansą rozwoju
powiatu koszalińskiego” będziemy
współtworzyć Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, Program
Współpracy Powiatu z NGO na 2021 rok,
a także uchwałę dotyczącą sposobu
konsultowania aktów prawnych doty-

czących działalności powiatowego
sektora pozarządowego. Wymienione
dokumenty to trzy najważniejsze
projekty uchwał, które już niedługo
będą regulowały współpracę Powiatu z
III sektorem.
Pierwsze spotkanie zespołu odbyło
się pod koniec czerwca w Powiatowym
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Sianowie. Zapraszamy organizacje
pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego na kolejne spotkania oraz do
skorzystania z pozostałej oferty projektu,

w tym wsparcia doradczego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wsparcia promocyjnego, prawnego, księgowego oraz bogatej oferty szkoleniowej.
Szczegółowych informacji nt. spotkań grupy roboczej udzielają: Ewa
Zagórska (Starostwo Powiatowe) tel. 94/
71 40 171 i Agata Szewczyk (moderatorka) tel. 602 126 916. Dodatkowo zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać mailowo na adres obywatelskie.
ngo@gmail.com.

PIENIąDZE ZA POMySłOWOść
czerwca zostały ogłoszone
wyniki
kolejnej
edycji
konkursu „granty Sołeckie 2020”.
w naszej gminie dwa projekty otrzymają dotację w kwocie po 10 tys. zł.
Pierwszy ze zwycięskich projektów
to projekt sołectwa Dąbrowa – „Zagrajmy razem w Dąbrowie”. Przewiduje on
zagospodarowanie terenu przy wiacie
rekreacyjnej poprzez zakup stołów betonowych do gry w piłkarzyki oraz w tenisa stołowego.
Drugi, sołectwa Węgorzewo Koszalińskie, dotyczy wybudowania zadaszenia sceny dla wzmocnienia oferty integracji mieszkańców. Pozwoli to oprócz
realizacji przedsięwzięć o charakterze

kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym na aktywizację i integrację mieszkańców
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych
edycjach.

Konkurs organizowany jest przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Ma na celu między innymi
wyróżnienie sołectw podejmujących
szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy wspierające rozwój demokracji
lokalnej oraz wzmacniające tożsamość
i integrację społeczności.

integracyjnych o tematyce krawieckiej.
Zwycięskim organizacjom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia
w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W tegorocznej edycji Programu wsparcie mogły uzyskać projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych,
poprawie jakości życia. W ramach naboru złożono aż 34 wnioski, z których 11 wybrano do
realizacji – łączna kwota dofinansowania zwycięskich przedsięwzięć to ponad 55 tysięcy
złotych.
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

KonKuRS „Sianów Kocha poLSKę”.
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ważne

Więcej informacji na stronie
www.sianow.pl w zakładce kultura
– organizacje pozarządowe oraz na
profilu realizatora projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska na facebooku.

W Powiecie Koszalińskim działa blisko
270 NGO’s (stowarzyszeń, klubów
sportowych, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich
i in.).
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Najlepsi absolweNci 2020
Szkoła podstawowa nr 1
w Sianowie
inez Babicz

Szkoła podstawowa nr 2
w Sianowie
Kajetan niewiński

Szkoła podstawowa
w Dąbrowie
aleksandra wrona

Klasa: 8

Klasa: 8b

Klasa: uczennica 8 klasy

Średnia ocen: 4,61

Średnia ocen: 5,56

Średnia ocen: 5,44

Zachowanie: bardzo dobre

Zachowanie: wzorowe

Zachowanie: wzorowe

Rodzice: Daniela Babicz

Rodzice: Dagmara i Artur Niewińscy

Wychowawca: Danuta Spychalska

Wychowawca: Elżbieta Missok

Rodzice: Dorota i Krzysztof
Wrona

Dyrektor szkoły: Krzysztof Sosnowski
Zainteresowania: sport, koszykówka, gimnastyka, fotografika
Wyróżniające cechy: lubiana przez kolegów, zawsze chętna
do pomocy, szanuje odmienne poglądy, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
Osiągnięcia: finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka
Angielskiego 2018/2019

Szkoła podstawowa
w Szczeglinie
jakub pomorski
Klasa: VIII
Średnia ocen: 4,66
Zachowanie: bardzo dobre
Rodzice: Anna i Ireneusz Pomorski
Wychowawca: Joanna Abramowicz-Abramczuk
Dyrektor szkoły: Dorota RabsztynDudek
Zainteresowania: sport, grafika komputerowa
Wyróżniające cechy: pracowitość, odpowiedzialność, empatia
Osiągnięcia:
– III miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w kategorii
klas VII,
– II miejsce w „II Przeglądzie Form Artystycznych” konkursie organizowanym w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach”
– I miejsce w Gminnym Konkursie „Ekologiczna Choinka”

Dyrektor szkoły: Katarzyna Budnik

Wychowawca: Małgorzata Pikulik

Zainteresowania: informatyka, gry
typu Multiplayer Online Battle Arena, anime, muzyka.

Dyrektor szkoły: Maria Ignatowicz

Wyróżniające cechy: ambitny, wytrwały, inteligentny.
Osiągnięcia:
– Powiatowy konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” – tytuł wicemistrza w 2016 roku,
– 2016 – szkolne konkursy języka angielskiego – I miejsca
w klasie 4, 5, 6, 8;
– 2017 – zajęcie IV miejsca Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
– 2018 – udział w kuratoryjnym konkursie z języka polskiego;
– 2019 – aktywny udział w uroczystościach 75. Rocznicy
Powstania Warszawskiego;
– 2019 – udział w projekcie Równać Szanse.

Szkoła podstawowa
w Suchej Koszalińskiej
Daria maślanka

Zainteresowania: sport, koszykówka i hokej
Wyróżniające cechy: punktualność, systematyczność,
sumienność, zdyscyplinowanie
Osiągnięcia:
– szkolny mistrz ortografii,
– IV miejsce w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego,
– II miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej,
– III miejsce w Regionalnych Mistrzostwach w Unihokeju,
– I miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Unihokeju,
– I miejsce w Szkolnych Mistrzostwach w Siatkówce.

Szkoła podstawowa
w iwięcinie
monika Stanek

Klasa: VIII

Klasa: VIII

Średnia ocen: 5,50

Średnia ocen: 5.39

Zachowanie: wzorowe

Zachowanie: wzorowe

Rodzice: Anna i Dariusz Maślanka

Rodzice: Anna i Andrzej Stanek
Wychowawca: Paulina Żurowska

Wychowawca: Alicja DunowskaJakóbczak

Dyrektor szkoły: Tomasz Świderski

Dyrektor szkoły: Alicja Dunowska-Jakóbczak

Zainteresowania: moda, muzyka,
fotografia

Zainteresowania: fotografia, fryzjerstwo, muzyka.
Wyróżniające cechy: chęć do nauki, dobra pamięć.
Osiągnięcia: sportowe, plastyczne.

Wyróżniające cechy: inteligentna, kreatywna, ambitna, koleżeńska,
uczynna, empatyczna
Osiągnięcia: wysokie wyniki w nauce, udział w konkursach, aktywna
działalność w wolontariacie.

Egzamin ósmoklasisty już za nimi
S

ianowscy ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy
sprawdzające od języka polskiego, który
trwał 120 minut (osoby z dysfunkcjami miały
o godzinę więcej). w kolejnych dniach zmagali się
z matematyką i językiem obcym.
Wyniki będą znane do końca lipca. Egzamin
ósmoklasisty planowo miał odbyć się w kwietniu, ale
ze względu na pandemię, został przeniesiony.
Jest to trudna sytuacja dla uczniów, gdyż w szkołach nie byli od 11 marca, a zdalne nauczanie nie
zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.
Egzaminu, co prawda, nie można nie zdać, ale
jego wynik wraz z ocenami ze świadectwa, zadecyduje o przyjęciu do wybranych klas w szkołach
ponadpodstawowych.
Trzymamy kciuki za spełnienie marzeń, przynajmniej w tym zakresie…
Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka
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wydarzenia
„poD pReteKStem Rozpoczęcia Sezonu RoweRowego”.

spotkanie na rowerze
w sobotę, 6 czerwca, po raz
dziewiąty sołectwo mokre,
przy współpracy z urzędem
gminy i miasta w Sianowie,
zorganizowało rajd rowerowy mokre – Sieciemin,
który nosi nazwę „pod pretekstem otwarcie Sezonu
Rowerowego” (wszyscy
wiemy, że sezon rowerowy
trwa cały rok).

Spotkanie rowerzystów jest co
roku podobne, wszyscy spotykają się na
starcie i wspólnie wyruszają w trasę po
drodze odpoczywając w kilku miejscach, w ramach odpoczynku udało się
odwiedzić m.in. rezerwat Sieciemińskie
Rosiczki. Uczestnicy z Przytoku ruszyli
przez malownicze tereny gminy Sianów
by po leśnych odcinkach, zmęczeni
i zadowoleni spotkać się w gościnnym
Siecieminie.
Trasa to łącznie kilkanaście kilometrów leśnej integracji – motywującej
do częstszych rowerowych wypraw.
Na mecie, która zlokalizowana była na
boisku, na uczestników rajdu czekało
przygotowane przez sołtys Sieciemina

Dzień Dziecka
w Sianowie

Beatę Rudzką-Pudzik ognisko. Tu
uczestnicy mogli odpocząć po trasie
i podzielić się wrażeniami przed powrotem do domu.
W ramach spotkania wszystkie
dzieci miały okazję obejrzeć wóz strażacki przygotowany na tę okazję przez
OSP w Siecieminie za co dziękujemy
Bogusławowi Czarneckiemu.
W tym roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spotkanie przeprowadzanie z zachowaniem odpowiednich
dystansów.
Ogromne podziękowania dla
Sołtys Sieciemina Beaty Rudzkiej-Pudzik za niezmiernie gościnne i prze-

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmiej się cały świat”
Janusz Korczak

1

czerwca, w Sianowie, świętowaliśmy
najważniejsze święto na świecie
Dzień Dziecka. czy jest coś ważniejszego niż

sympatyczne przyjęcie uczestników
na terenie Sieciemina. Dziękujemy
również Waldemarowi Kosowskiemu
za niezawodność w upamiętnianiu
wszystkich spotkań na fotografiach.
Wszystkim
zaangażowanym
serdecznie dziękujemy za trud włożony
w organizację.
Wielkie gratulacje należą się
wszystkim uczestnikom, w szczególności dzieciom, które nie gorzej niż dorośli
poradzili sobie z trasą momentami
nawet zawstydzając doroszch, co dodatkowo motywuje do pracy nad kondycją.
DAniel kAlicki
Fot. waldeMar koSowSki

dzieci? ich uśmiech, szczere słowa i ciągła
beztroska.
Któż nie chciałby choć na chwilę znów
stać się dzieckiem? Dzień Dziecka to najlepsza
okazja, aby przypomnieć sobie o tym, że
w każdym z nas jest jeszcze coś z malucha.
Mimo tak trudnego okresu dla najmłodszych mieszkańców Sianowa, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta

Sianów i Zarządy Osiedli 1, 2 i 3 postanowili
w najbardziej możliwy (w obecnym czasie)
sposób uczcić święto naszych maluchów.
Zaprosiliśmy „Klauni Kulki”, którzy w asyście
policji, straży miejskiej i pracowników
Centrum Kultury i z pełną ostrożnością, przeszli ulicami naszego miasta, żeby przywitać
się z najmłodszymi, stworzyć „bańkowe
potwory”, które dzieci atakowały balonowymi
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wydarzenia

Aktywnie w Wierciszewie
w czwartek, 18 czerwca,
w wierciszewie odbyło się
wyjątkowe spotkanie przedstawicieli samorządu gminy
Sianów oraz członków Koła
gospodyń wiejskich Kreatywni mieszkańcy z wierciszewa.
Członkinie Koła oraz zaprzyjaźnione wolontariuszki zaprezentowały
dotychczasowy dorobek swojej dzia-

mieczami i chociaż w tak niewielki sposób,
ale uczcić ich święto.
Dziękujemy Wszystkim, policji, straży
miejskiej, Klaunom Kulkom, Waldemarowi
Kosowskiemu i Markowi Jackowskiemu
(którzy ten dzień uwiecznili) za cudowny
czas, a maluchom i ich rodzicom, dziękujemy,
że zastosowali się do wytycznych.
Fot. waldeMar koSowSki

łalności, w tym m.in. efekty projektu
„Szyjemy na zdrowie”, dofinansowanego z konkursu „Mikrodotacje,
lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie
zachodniopomorskim
2020”. Od początku maja br. Koło
Gospodyń prowadzi działania ukierunkowane na zwiększenie ochrony
osobistej pracowników służby zdrowia oraz mieszkańców powiatu
koszalińskiego poprzez szycie maseczek wielorazowych oraz fartuchów
ochronnych.
Dzięki dotacji zakupiono 5 maszyn
oraz niezbędne tkaniny i materiały, co

umożliwi wolontariuszkom wsparcie
dwóch tysięcy osób.
Część maseczek i fartuchów trafiło
już do koszalińskiego szpitala i na teren
gminy. W najbliższych dniach wolontariuszki zaplanowały osobiste wręczanie
maseczek mieszkańcom pobliskich
miejscowości. Przedsięwzięcie jest
inicjatywą członkiń Koła, w odpowiedzi
na stale występujące zapotrzebowanie
na maseczki wielorazowe zgłaszane
przez różne instytucje.
Spotkanie zostało zorganizowane
w świeżo wyremontowanym pomieszczeniu, usytuowanym przy świetlicy

wiejskiej w Wierciszewie. Z odświeżonego pomieszczenia będą mogli korzystać, w zależności od potrzeb, wszyscy
mieszkańcy oraz członkowie lokalnych
organizacji pozarządowych.
Fot. waldeMar koSowSki

Dofinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 – 2020
#FIO Mikrodotacje 2020
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SeniorZy! czekamy na was!
P

rzypominamy, iż wciąż trwa
rekrutacja do kilku projektów, dzięki którym Seniorzy
(osoby powyżej 60. roku życia, mieszkańcy gminy Sianów) mogą aktywnie
i ciekawie wykorzystać wolny czas.

„Bo jak nie my to
kto?”
Jest to projekt, w ramach którego
można uczestniczyć m.in. w warsztatach aktywnej profilaktyki zdrowotnej,
kursie obsługi komputera, warsztatach
jogi, rękodzieła, hydrocyklingu – zajęcia
basenowe, zajęciach kulinarnych,
nordic wal king, trzech wycieczkach
tematycznych.

– Wspólnie wychodzimy do teatru,
kina, filharmonii,. W ramach akcji
„Bezpieczny senior” – bierzemy udział
w spotkaniach z spotkania np. z policją,
powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. Odbywa się także edukacja
nieformalnych opiekunów osób starszych dla wybranych liderów. Zapraszamy, a zapewniam, że aktywnie zagospodarujemy wolny czas – zachęca
Milena Szczepańska-Zakrzewska.

„CentrUM
AktyWnośCi
SeniorAlnej”
– Mamy także do zaoferowani
inny projekt – wyjaśnia Milena Szcze-

Zapisy:
Sianowski Inkubator Organizacji
Pozarządowych, ul. Armii Polskiej 23,
tel. 94 34 69 526 lub elektronicznie:
promocja@sianow.pl

dardy obowiązujące w związku z obostrzeniami sanitarnymi zajęcia odbywają
się zgodnie z harmonogramem. Seniorzy chętnie korzystają z odpoczynku na
wolnym powietrzu, gdzie zachowując
niezbędne odległości mogą prowadzić
ciekawe rozmowy (tym razem z Ewą
Troć – psychologiem).
tekSt i fot.:
kAtArZynA gAwienowSkA

w skróCIE
Dzięki środkom pochodzącym
z projektów „równość szans
w gminie Sianów” oraz „Sianowski
klub integracji Społecznej” Miejskogminny ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie zorganizował w dniach
17, 18 i 19 czerwca jednodniowe
wyjazdy edukacyjno-integracyjne
dla trzech grup projektowych (uczestnicy kiS oraz osoby niepełnosprawne
ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” oraz Dziennego Domu
Senior +).
Przepiękna sceneria ogrodów tematycznych w Dobrzycy była miejscem
relaksu po wielotygodniowej izolacji
związanej z epidemią koronawirusa.

wnioSki
nA „Dobry StArt”
jednorazowe świadczenie „Dobry
Start” w wysokości 300 zł przysługuje
raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, do ukończenia przez nie 20.
roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.
świadczenie przysługuje bez względu
na dochody rodziny.
Od 1 lipca 2020 r. można składać
wnioski o przyznanie świadczenia

W ofercie uczestnictwa w tym
projekcie sa zaplanowane: wyjazdy
kulturalne do Koszalina (teatr, kino,
muzeum), dwudniową wycieczkę do
Wrocławia, wspólne sąsiedzkie spotkania. Ponadto finansujemy profesjonalne
kursy opieki nad osobami starszymi
i zapewniamy mnóstwo dobrej energii
i wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu i rejestracji:
Agata Szewczyk,
rozwoj@sianow.pl
tel. 602 126 916

w związku z trwającą epidemią w szczególnej dyscyplinie sanitarnej funkcjonują
placówki wsparcia dziennego prowadzone przez
miejsko-gminny ośrodek
pomocy Społecznej w Sianowie.
Obostrzenia dotyczą przede
wszystkim utrzymania w reżimie sanitarnym wszystkich powierzchni
(stołów, krzeseł, podłóg, klamek itp.)
oraz stosowania środków ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk itp.).
Większość materiałów służących utrzymaniu odpowiedniego poziomu sanitarnego placówki otrzymały ze środków własnych MGOPS oraz
zarządzania kryzysowego Gminy
Sianów.
Dodatkowa pomoc dla placówek

cZAS relAkSu

„kUltUrAlnie
– SeniorAlnie
W GMinie SiAnóW!”

Pomoc dla placówek

Pierwsze spotkania
i rozmowy
P
iękna pogoda, znajome twarze
i świadomość powrotu do
„normalności” po długiej przerwie
spowodowanej zawieszeniem działalności placówki , to doskonały powód
aby wrócić do codziennych spotkań.
Od piątku, 29 maja, Dzienny Dom
Senior + ponownie powitał swoich
domowników. Było głośno i radośnie.
Mimo, że zachowane są wszystkie stan-

pańska-Zakrzewska Milena.
W jego ramach seniorzy mogą brać
udział w szeregu ciekawych warsztatów: plastycznych, rękodzieła, rekreacyjno – zdrowotnych, ziołolecznictwa,
jogi, tańca towarzyskiego, językowych,
kulinarnych, śpiewu, teatralnych,
Są także zajęcia bardziej praktyczne, np. kurs obsługi komputera, obsługi
urządzeń mobilnych, samoobrony. Jest
także możliwość gry w brydża.

„Dobry start” drogą elektroniczną za
pomocą systemu teleinformatycznego
utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny:
empatia.mrpips.gov.pl lub przez
bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski przyjmowane będę w formie tradycyjnej
(papierowej) w siedzibie Działu świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie.
Wszystkie informacje o świadczeniach
na stronie: www.mgops.sianow.pl

PoMożeMy
w oPiece
gmina Sianów przystąpiła po raz
kolejny do realizacji Programu „opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
już od czwartku, 18 czerwca, mieszkańcy gminy Sianów, którzy na stałe
opiekują się niepełnosprawnymi
członkami rodziny mogą składać
wnioski o świadczenie usług opieki
wytchnieniowej.
Działania programu realizowane będą
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej
osoby niepełnosprawnej.
Wszystkie informacje i dokumenty do
pobrania są na stronie:
www.mgops.sianow.pl w zakładce
„Projekty”.

wsparcia dziennego (Dzienny Dom
Senior+, Klub Senior+, Klub Integracji
Społecznej) dotarła także od Wojewody
Zachodniopomorskiego, który 3 czerwca przekazał nam 400 maseczek, 25

litrów płynów dezynfekujących i 2
opakowania rękawiczek.
Seniorzy i personel placówek
serdecznie dziękują wszystkim, którzy
wspierają ich w tym trudnym czasie.

Dobra współpraca
we wtorek, 9 czerwca,
burmistrz gminy i miasta
Sianów odwiedził żołnierzy
8. pułku przeciwlotniczego
z Koszalina.
Gmina Sianów oraz 8. Pułk Przeciwlotniczy będą ze sobą współpraco-

wać w celu stworzenia społecznej
akceptacji dla polityki obronnej
państwa, kształtowania pozytywnego
wizerunku sił zbrojnych i służby
wojskowej, patriotycznie wychować
młodzież oraz rozwijać jej predyspozycje do służby wojskowej.
To była okazja do spotkania
z dowódcą 3. dywizjonu przeciwlotni-

czego ppłk Tomaszem Pankiem oraz
dowódcami baterii. Żołnierze tej formacji wyjeżdżają niebawem na półroczną
misję do Iraku. Spotkanie to efekt
wcześniejszego podpisania planu
współpracy pomiędzy samorządem
sianowskim a 8. Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie.
Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka
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Dziewczyny z wypiekami
w

bibliotece
zapachniało
latem: truskawkami, malinami… Dlatego na letnie dni polecamy
Państwu książkę kulinarną „Dziewczyny z wypiekami” Agaty Stankiewicz,
Małgorzaty nagat. Dziewczyny z wypiekami sprawią, że twój świat będzie
wyjątkowo słodki.
Agata i Małgosia uwielbiają słodkie
wyzwania. Z pasją przygotowują przysmaki na wszelkie okazje i nikt nie
potrafi oprzeć się ich propozycjom.
Urodziny, rodzinne spotkania,
bożonarodzeniowy lub wielkanocny

obiad to tylko kilka spośród wielu okazji, które możesz ukoronować przepysznymi deserami autorstwa Sugar Lady
i Candy Gold.
W tej książce znajdziesz wszystkie
przepisy na torty z programu „Dziewczyny z wypiekami”, ale to tylko cęść
propozycji!
Lawendowy crème brûlée, brownie
z solonym karmelem, sernik dyniowy?
A może pistacjowe trufle z kardamonem? Lub gruszkowo-miętowy strudel
z nutą pomarańczy?
Którekolwiek przepisy z książki
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kultura

cała Polska czyta dzieciom
o
d 30 maja do 7 czerwca trwał
XiX ogólnopolski tydzień
czytania Dzieciom pod hasłem „cała
Polska czyta dzieciom o zwierzentach”.
Organizatorem wydarzenia była
Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom”, Patronami honorowymi:
Biblioteka Narodowa i Polski Komitet

Olimpijski, a partnerem merytorycznym – Fundacja WWF Polska.
Oczywiście sianowska biblioteka
wraz z filiami włączyła się do akcji,
jednak z uwagi na sytuację epidemiczną
tegoroczny Tydzień Czytania odbył się po
raz pierwszy w przestrzeni wirtualnej.
tekSt i fot.: MonikA olSZAk

„Dziewczyny z wypiekami” wybierzesz,
smakołyki, które przygotujesz, oczarują
wszystkich doskonałym smakiem.
Idealna słodycz gwarantowana!
tekSt i foto: ck

wreszcie podyskutowaliśmy na żywo
24
czerwca, po 4 miesiącach
przerwy, odbyło się na
żywo spotkanie Dyskusyjnego klubu
książki.
Wreszcie mogliśmy omówić książkę Szczepana Twardocha pt. Drach.
Dyskusja była bardzo burzliwa, bo nie
jest to łatwa książka. Opowiada o śląsku, ludziach śląska, losach od I wojny
po II wojnę światową, aż do współczesności. Czasy ścierają się na przestrzeni
przeszłości i teraźniejszości. Losy bohaterów są pokręcone, poszarpane historią. Język, jakim jest napisana książka,
najpierw wydaje się nie do zrozumienia, ale z każdą stroną coraz bardziej
nas pochłania.
Kolejne spotkanie DKK zaplonowaliśmy na 14 lipca 2020 roku. Zapraszamy.
Fot. Marek JackowSki

OGóLNOPOLSKIE śWIęTO
WOLNyCH KSIąŻEK!

16

czerwca obchodzone było
o g ó l n o p o l s k i e Św i ę to
wolnych książek. bookcrossing, książkokrążenie, uwalnianie książek – te
nazwy występują równolegle, ale oznaczają jedno – wielką radość z możliwości dzielenia się książkami!
Jest to ruch społeczny polegający

na celowym zostawianiu książek
w miejscach publicznych dla potencjalnych czytelników został zainicjowany
w 2001 roku w USA i rozpowszechnił
się na całym świecie. W Polsce ideę
promuje przede wszystkim Fundacja
Bookcrossing Polska, a do akcji włączyła
się sianowska biblioteka.
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sport

Rzemieślnicy górą – po raz 8. w tej dekadzie!
w rozegranym 12 czerwca
– tradycyjnym meczu urzędników z Rzemieślnikami – po
raz ósmy w tej dekadzie wygrali Rzemieślnicy 5:2 (1:1).
bramki strzelili: Krzysztof Miętek
– 2, łukasz Berkowski, Krzysztof Gort
i Marek łuczak – dla Rzemieślników

oraz Waldemar Grześczak i Maciej
Lewandowski – dla Urzędników.
Mecze Urzędników z Rzemieślnikami (wcześniej z Taksówkarzami)
w Sianowie, rozgrywane są co najmniej
od 1990 r.
Mecz, będący nawiązaniem do
rokrocznych Dni Ziemi Sianowskiej
i zbliżającego się Turnieju Mistrzów
Pomorskiej Ligi Oldbojów, sędziowali:
Artur Karwas, Kazimierz Kowalski

zaangażowanym w przygotowanie
i przeprowadzenie tego boiskowego
spotkania.

Urzędnicy: Zbigniew Banasiak – Maciej Berlicki, Waldemar Grześczak, Józef Hryckowian,
Robert Kowalczyk, Mariusz Krajczyński, Sebastian Kulesza, Maciej Lewandowski, Grzegorz Majcher, Rafał Palkowski, Wiktor Piątek,
Łukasz Podsiadło, Tomasz Skupiński, Tomasz
Tesmer, Marek Walker i Sebastian Wroński.

Pech Victorii SP2

brawo robert!
25 czerwca Robert Kowalczyk przebiegł imponujący
dystans 42 kilometrów
na trasie „Sianowska 5”.
To trasa biegnąca po lesie nieopodal Sianowa. Okazjonalnie organizowane są tu nie tylko biegi i rajdy rowerowe.
W tym roku trasa zostaje poddana
modernizacji i modyfikacji czyniąc ją
trasą dwustronną. Jest to trasa płaska
bez przewyższeń i spadków co pozwana
na bieg w stałym tempie.
Zachęcamy Was do użytkowania
tej trasy i być może naśladowania
Robert o swoim wyczynie mówi
tak:
Udało się. 42 195 metrów w 4 godz.
i 34 sek.. Królewski dystans to jest misja,
przekonałem się drugi raz. Tylko tamta
była 27 lat temu. Można by powiedzieć,
34 sekundy do złamania 4 godzin,
mogłem depnąć...
Dziękuję grupie wsparcia:
Żonie na początku trasy i za przepyszne bułeczki oraz ułożenie jadłospisu na okres przygotowań.
Adamowi Korczykowi, który trzymał od 20 km. tzw. dychę. Dowiedział
się wczoraj i powiedział, że przyjdzie.
Burmistrzowi Maciejowi Berlickiemu, Krzysztofowi Rzeszutkowi, którzy
trzymali od 27 km. do końca.
Sebastianowi Kuleszy, Kubie Gortowi za wsparcie psychiczne i że „depnęli”
z nami chyba ze 100 metrów.
Dla wozu transmisyjnego – był
najlepszy na świecie – który obsługiwa-

i Ireneusz Zubkowicz. Zabezpieczenie
medyczne spotkania pozostawało
w gestii Sebastiana Kuleszy, oprawa
muzyczna i prowadzenie – Ryszarda
Wątroby, a pomeczowy poczęstunek
– Pawła Zingera.
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
– Maciej Berlicki, wicestarosta koszaliński – Tomasz Tesmer i przedstawiciel
Stowarzyszenia Victoria Sianów
– Krzysztof Gort, dziękują wszystkim

piłkarki sianowskiej Victorii
Sp 2 po nie najlepszym
sezonie 2018/2019 w ii lidze
kobiet bardzo dobrze się spisywały w meczach sezonu
2019/2020.

Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka

ła Martyna Kowalczyk od początku
trasy. Napoje, banany, kanapeczki
wzmacniające.
Też zaczynałem od „piąteczki”
z chłopakami. Od czegoś trzeba zacząć.
ZACHęCAM.

Po meczach rundy jesiennej zajmowały piąte miejsce ze stratą tylko
3 punktów do zespołu z trzeciego miejsca. Miejsca, które w obliczu reorganizacji rozgrywek ligowych kobiet prawie
w 100 procentach dawało utrzymanie
w II lidze.
UKS Victoria SP2 Sianów, będąc
w czołówce rozgrywek II ligi kobiet
z powodu reorganizacji rozgrywek
kobiecych i pandemii koronawirusa
zalicza spadek do III ligi kobiet. Boli to
bardzo, ale musimy to przyjąć na klatę.
Zresztą pech i reorganizacje już
w przeszłości krzyżowały plany sianowskiej Victorii SP 2. W sezonie 2003/2004
Victoria SP2 zajmuje drugie miejsce
w II lidze. Zespół z pierwszego miejsca
TKKF Checz Gdynia awansował do I ligi
bezpośrednio, natomiast sianowianki
o awans do najwyższej wówczas klasy
rozgrywkowej w Polsce I ligi musiały
walczyć w barażach. Po bardzo dobrym
i emocjonującym meczu w Brodnicy
przegrały 0:1 z MUKS Praga Warszawa.
Nie były gorsze od Pragi, ale nie sprzyjało im szczęście i sędzia prowadzący
spotkanie.
Wydawało się, że w następnym

sezonie 2004/2005 sianowianki spokojnie awansują do I ligi. Wygrały gładko
rozgrywki II-ligowe i tu zaczęły się schody. W sezonie 2005/2006 WPK PZPN
dokonał reorganizacji rozgrywek ligowych i utworzył Ekstraligę, dwie grupy
I ligi i 8 grup II ligi. Ponieważ najwyższą
klasę rozgrywkową pomniejszono do
sześciu drużyn, zespoły, które zajęły
cztery ostatnie miejsca spadły o jedną
klasę niżej, natomiast nikt nie awansował do Ekstraligi. Tym samym sianowianki straciły możliwość występów
w najwyższej klasie rozgrywkowej
i walki o mistrzostwo Polski. A był to
jeden z najlepszych okresów w historii
klubu. W tym czasie w zespole sianow-

Rzemieślnicy: Arkadiusz Borak – Łukasz Berkowski, Mariusz Buczkowski, Łukasz Chotkowski, Krzysztof Gort, Marek Łuczak,
Krzysztof Miętek, Piotr Motyl, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Rzeszutek, Przemysław
Sak, Piotr Sobala, Bartłomiej Suchorski,
Jacek Surówka, Janusz Szawurski i Robert
Urban.
rySZArD wątrobA,
Fot. waldeMar koSowSki

skim grały naprawdę świetne piłkarki.
Wymienię tu choćby Natalię Chudzik,
Annę Bocian, Martę Krakowską, Jolantę
Siwińską , Annę Królikowską, Malwinę
Grzelak, Małgorzatę Cyzman, Karolinę
Struszczyk, Agatę Michalak, Karolinę
Rybińską, Żaneętę Kłos, Agnieszkę
Pencherkiewicz, które w przyszłości
przywdziały trykoty pierwszej reprezentacji Polski seniorek i reprezentacji
juniorskich.
Brak awansu do najwyższej klasy
rozgrywkowej w Polsce spowodował, że
nasze uzdolnione piłkarki chcąc grać
na najwyższym poziomie przeszły do
najbardziej renomowanych klubów
kraju.
I tak kolejny raz pech, reorganizacje, a tym razem i koronawirus stanęły
sianowinkom do bycia w elicie krajowej
piłki nożnej kobiet.
źródło: Victoria SP2 Sianów

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).

