Budżetowi zwycięzcy
w ii edycji Budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów złożono 9 wniosków. to mieszkańcy, licznie głosując zadecydowali o wyborze dwóch, które będą realizowane w 2021 roku.

P

ierwszy, to sianowski
projekt o wartości
75 000,00 zł, którego autorką jest Anna Walińska (na co dzień
zawodowo związana ze środowiskiem szkolnym i społecznie – ze
służbą pożarniczą). Jej pomysł
zdobył blisko 48 proc.głosów poparcia spośród 177 głosujących. Projekt
zakłada budowę dojazdu do miejsc
postojowych oraz budowę 10 miejsc
postojowych pomiędzy Szkołą
Podstawową nr 1, a budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sianowie. Powierzchnia zabudowy miejsc parkingowych to 125 m
kw. i wykonana zostanie z kostki
brukowej. Parking będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Sianowa, w tym w szczególności dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Dodatkowo usprawni
ruch komunikacyjny na ulicy Pias-

ponad 30 proc. Głosujących spośród
wszystkich sześciu projektów sołeckich (aż 248 z 744 głosów).
Mieszkańcy wsi zdemontują
stare elementy placu i przygotują
teren pod nową inwestycję. Zakupione zostaną innowacyjne elementy m.in. gra labirynt, zjazd linowy,
ekologiczny zestaw dla dzieci wraz
ze zjeżdżalnią, elementami wspinaczkowymi i edukacyjnymi, karuzela czy huśtawki. Inwestycja na
stałe wpisze się w przestrzeń
publiczną wsi, poprawi jakość życia
i stworzy strefę rekreacyjno-edukacyjną dla całych rodzin.
20 listopada burmistrz Sianowa pogratulował obu laureatkom
i podziękował za ciekawe pomysły
i aktywną postawę na rzecz rozwoju wspólnoty i integracji mieszkańców naszej gminy!
✗
agata SzEwczyk

tów, a wyodrębnione dwa miejsca
postojowe zapewnią szybszy dojazd
strażakom-ratownikom dysponowanym do działań ratowniczogaśniczych w regionie.
Drugi projekt to „Innowacyjny
plac zabaw – mały świat dziecka”

o wartości 74 848,00 zł, który zostanie wykonany we wsi Szczeglino.
Jego autorką jest Gabriela Klepuszewska (mieszkanka i sołtyska
wioski). Jej pomysł zmiany i kreatywnego przystosowania przestrzeni dla najmłodszych zdobył uznanie

Gratulujemy, wszystkim pomysłodawcom i uczestnikom
II Budżetu Obywatelskiego.
Życzymy dalszych sukcesów
i zaangażowania w rozwój naszych małych ojczyzn.

Kolejne projeKty MGopS Sianów

Zajmą się dzieciakami
5 XII
Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza

5-31 XII
Charytatywna Akcja
Dziewczynki z Zapałkami

6 XII
Mikołajki
(Dzień św. Mikołaja)

24 XII
Wigilia
Bożego Narodzenia

31 XII
Sylwester

Cztery placówki wsparcia
dziennego na terenie
gminy Sianów uzyskają
wsparcie zarówno w pracach modernizacyjnych
obiektów, jak i działaniach
z grupami dzieci. wartość
dofinansowania przekracza 2 mln zł.
Projekt „Dzieciak” realizowany
będzie przez zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sianowie. W przeważającej
części finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej na wsparcie
rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Początek działań zaplanowano od
stycznia 2021 do czerwca 2023
roku.
Skorzystają z niego dzieci

i młodzież w wieku od 7 do 18 lat,
w tym osoby z niepełnosprawnościami. Łącznie ma w nim wziąć
udział około 60 uczestników (z upływem czasu grupy będą się zmieniały).
Oferta placówek: bezpłatne
zajęcia w ramach zagospodarowania czasu wolnego (nauka, wypoczynek, aktywność fizyczna

i umysłowa, atrakcyjna grupa
rówieśnicza, profesjonalne wsparcie, bezpieczeństwo). W ofercie są
zajęcia stacjonarne oraz wyjazdowe. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez kadrę spełniającą
wymogi formalne wynikające
z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Aktywność placówek w dużej części

2.337.950 zł
To wartość projektu, z czego dofinansowanie
wynosi 2.103.350,00
Równolegle Gmina Sianów/MGOPS w Sianowie realizuje dwa projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Równość szans w
Gminie Sianów” (Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” dla 100 osób i ich rodzin
„Sianowski Klub Integracji Społecznej” (Utworzenie SKIS jako lokalnego
podmiotu wsparcia dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji (działania aktywizujące, integrujące i edukacyjne);
Gdzie śledzić postępy w realizacji wszystkich projektów :
www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”

będzie uzależniona od stanu epidemii covid-19;
Środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie sieci
4 placówek wsparcia dziennego,
w tym 2 placówki o charakterze
stacjonarnym (Sianów ul. Słowackiego i Węgorzewo) oraz 2 placówki
w formie pracy podwórkowej na
terenie wiejskim.
Wyposażone zostaną również
w sprzęt i materiały niezbędne do
prowadzenia zajęć i warsztatów.
Zagospodarowanie terenu przylegającego do placówek.
ElżbiEta ałtyn
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z ratusza

Podważone
zaufanie

ważne

NIE dlarozbIorugmINy
Prezydent miasta koszalin ujawnił w listopadzie zamiary
rozszerzenia granic administracyjnych miasta. mówimy temu
pomysłowi stanowcze nie.

P

W

ostatnich tygodniach dość
głośno zrobiło się o pomyśle koszalińskich władz
na przejęcie sołectw od czterech
gmin powiatu koszalińskiego.
Szerzej o sprawie wypowiadałem się wielokrotnie, ale mam
jednak kilka refleksji. Dziwi mnie
sposób w jaki takich zmian chce się
dokonać. I choć w kontekście historycznym przypomina się moje działania związane z Łazami, to tam
sytuacja była inna.
Teraz nikt nie rozmawiał,
nie pytał mieszkańców czego oni
chcą, nikt z Koszalina w cywilizowany sposób (nawet mailem, już nie
mówię o rozmowie) nie poinformował nas o takich pomysłach.
Dziecinne to trochę i trąci amatorszczyzną, albo strachem („co oni
pomyślą?”).
Taki sposób działania doprowadził do totalnego upadku zaufania,
które i tak nigdy nie było duże
pomiędzy samorządowcami gmin
Powiatu Koszalińskiego, a władzami Koszalina. A to rodzić może
konsekwencje na przyszłość. Bo jak
realizować partnerskie działania?
Jak powierzyć Koszalinowi liderowanie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych?
Trudno nie oprzeć się wrażeniu,
że stracą na tym wszyscy. Bo być
może ZIT-u nie będzie (a wtedy przepadną miliony euro dla wszystkich
samorządów Pomorza Środkowego).
Być może inna będzie zasada
podziału środków w nowej perspektywie unijnej? Być może inny będzie
lider? Tych „być może” jest dużo
więcej. Ja wiem jedno! Kolejny raz
zawiodłem się na osobach, które
decydują o mieście pod szumnym
hasłem „Centrum Pomorza”.

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

omysł samorządu koszalińskiego na powiększenie
swojego terytorium oznaczał
włączenie okolicznych sołectw i uszczuplenie terytorium sąsiednich gmin.
Zaproponowano przyłączenie Skwierzynki, Kędzierzyna i Gorzebądza
z gminy Sianów, Kretomina z gminy
Manowo, Konikowa z gminy Świeszyno
oraz Starych Bielic z gminy Biesiekierz.
Oburzenie budzi nie tylko pomysł,
ale także sposób jego realizacji, jak
również całkowite lekceważenie
wójtów, burmistrzów, starosty koszalińskiego, naszych radnych i mieszkańców.
Proces rozszerzania granic Koszalin rozpoczął od pokątnie dystrybuowanej ankiety skonstruowanej w sposób

Wyniki ankiety
przeprowadzonej
przez samorząd
koszaliński.
pozwalający na łatwe manipulowanie
wynikami.
Burmistrz Sianowa, Maciej Berlic-

Strażackie dotacje
W

listopadzie wszystkie jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Sianów otrzymały
ogromne wsparcie finansowe na dopo-

sażenie w sprzęt, a dwie na termomodernizację remiz.
Dzięki dotacjom pozyskanym
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

ki, na stronach internetowych samorządu, a także w mediach społecznościowych apelował do mieszkańców

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie OSP zrealizowały aż siedem
zadań – każda jednostka otrzymała dotację na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania
w ramach konkursu „Mały Strażak”,
a dodatkowo OSP w Sianowie i OSP
w Siecieminie otrzymały granty
w konkursie „Remiza” na prace termomodernizacyjne przy swoich siedzibach.
Łącznie zrealizowano przedsięwzięcia
o łącznej kwocie ok. 175,5 tys. zł, z czego
ponad 153 tys. zł stanowiły środki
z WFOŚiGW, a dodatkowo 6,2 tys. zł na
termomodernizację remizy OSP Sianów
pozyskano z Komendy Głównej Straży
Pożarnej. To imponujący sukces strażaków ochotników z naszej gminy.
Realizacja wszystkich przedsięwzięć
przyczyniła się do poprawy skuteczności
zapobiegania zagrożeniom, osiągnięcia
poprawy sprawności działań jednostek
OSP, a także do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa i samych strażaków ochotników w trakcie prowadzonych
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wspomnianych gmin o aktywną
postawę i wyrażanie swojego zdania.
Zachęcał do oddania głosu i pokazania,
gdzie są i powinny pozostać granice
Koszalina: Czy chcą państwo, aby ktoś
zdecydował za nas? Za mieszkańców
Skwierzynki, Kędzierzyna i Gorzebądza? To bardzo nieuczciwe!
– Tymczasem „dziwna” ankieta,
dotycząca zmiany granic, pokazuje
co o tym myślą mieszkańcy sołectw
w naszych gminach – chcą dalej pozostać poza granicami administracyjnymi
Koszalina! Pokazuje też, co o pomyśle
sądzą mieszkańcy Koszalina – tak
„dziwne” działania koszalińskich decydentów po prostu nikogo nie interesują
– nawet wymuszanie wypełnienia
ankiety nic nie zmieniło. Marny chyba
materiał do głębszej analizy. Myślę, że
teraz władze Koszalina nie będą jednak
łagodne jak baranek, a bardziej przypominać będą rannego drapieżnika, a to
jak wiemy jest bardzo niebezpieczne.
A kiedy i czy w ogóle wróci zaufanie i partnerska współpraca? – zadtanawia się burmistrz.
✗

akcji ratowniczych. Przedsięwzięcia przyczyniły się nie tylko do powstania skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom,
ale również mają istotny wpływ na zachowanie i ochronę środowiska naturalnego,
poprzez poprawę poziomu energochłonności budynków remiz oraz ograniczenia
poziomu emisji szkodliwych pyłów
i gazów do atmosfery.

175,5

tys. złotych
Dofinansowanie
otrzymały jednostki
OSP gminy Sianów

Projekt „ograniczenie emisji zanieczyszczeń Powietrza…”

Koniec limitu na wymianę pieców
Z

ainteresowanie
wyminą
pieców było tak duże, że już
5 listopada przekroczono limitu środków finansowych przeznaczonych na
wymianę „kopciuchów” i zakończono
rekrutację.
Przyjmowanie zgłoszeń na grant
dotyczący wymiany źródeł ciepła

w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie
Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła
w budynkach/lokalach mieszkalnych”
zostało zamknięte.
Taka decyzja wynika z § 8 ust. 1
Regulaminu udzielania wsparcia na
wymianę kotłów i pieców w ramach

w obiektywie
Droga w skwierzynce
Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi gminnej z płyt typu yomb
w skwierzynce. zakres prac obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji
drogi, jej poszerzenia i przebudowę poboczy oraz wykonanie zjazdów. Prace,
które zostały rozpoczęte w sierpniu, zakończą się jeszcze w tym roku.
koszt inwestycji to 358 900,00 zł brutto. zostanie to pokryte ze środków własnych gminy sianów.

przedmiotowego projektu.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia, które wpłynęły do Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie/Gminnego
Zakładu Komunalnego w Sianowie do

Pomogą
społecznikom

W

listopadzie przeprowadzono wybory na członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Koszalinie.
Jest to finalny etap prac, zainicjowany latem w ramach projektu „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu
Koszalińskiego”. Powstanie ciało doradczo-konsultacyjne Starosty, które razem
z samorządem, będzie współdecydować
o kierunkach rozwoju III sektora, współpracy i działaniach integrujących
społeczników w powiecie.
W skład członków Powiatowej Rady

4 listopada włącznie, a na które nie
przyznano grantu w ramach puli 50
zaplanowanych dotacji, zostaną umieszczone na liście rezerwowej grantobiorców.
Więcej informacji o projekcie na stronie
www.sianow.pl w zakładce rozwój i gospodarka.

Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie weszło 6 przedstawicieli NGO
(z terenu 5 gmin) oraz 4 przedstawicieli
samorządu. Wśród nich znalazła się Agata
Szewczyk z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej, a także Tomasz Tesmer jako
przedstawiciel Zarządu Powiatu.
Gratulujemy serdecznie wybranym członkom, życzymy zgodnej współpracy oraz wielu działań aktywizacyjnych i edukacyjnych społeczników
i samorządowców.
Proces powołania Rady Pożytku
współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
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informacje

Nakrętkowe serce
Czerwony pojemnik w kształcie serca. przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął w centrum Sianowa. Cel jest
charytatywny – przekazać je osobie potrzebującej.

J

est to projekt, który ma podwójne znaczenie – z jednej strony
wspomaga recykling w naszej
gminie, uczy selektywnego gromadzenia
odpadów oraz umożliwia mieszkańcom
w świadomy i łatwy sposób pozbycie się
zbędnych nakrętek, jednocześnie pomagając potrzebującym – ich zbieranie
może przybrać formę akcji charytatywno-ekologicznej. Dlatego zachęcamy
Państwa serdecznie do zbierania i wrzucania nakrętek do naszego ,,Sianowskiego” serduszka na nakrętki i wyrobienia
nawyku, aby przed wyrzuceniem butelki, odłożyć nakrętkę. Zebrane nakrętki
sprzedane zostaną firmie recyklingowej
i przerabiane na surowiec wtórny.

Dochód z ich sprzedaży będzie
przeznaczony na pomoc trzyletniemu
Adasiowi, małemu mieszkańcowi
naszej gminy, który na co dzień boryka
się z problemami zdrowotnymi. Adaś
przeszedł niedawno pierwszą operację
oka, która przebiegła pomyślnie. Przed
nim jeszcze wiele wizyt u neurologa,
logopedy i psychologa oraz operacja
drugiego oka, które dadzą mu szansę
na normalne życie i prawidłowy
rozwój.
„Sianowskie” serduszko zostało
bardzo entuzjastycznie przyjęte przez
mieszkańców miasta i gminy – napełniło się błyskawicznie, zaledwie w 4 dni,
Gmina Sianów podjęła decyzję o zaku-

pie dodatkowych dwóch serduszek/
pojemników na nakrętki.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców aby przy wyrzucaniu plastikowych
butelek/pojemników odkładali nakrętki
i pomagali w napełnieniu sianowskich
serduszek, jednocześnie pomagając
małemu Adasiowi, który czeka na
operację drugiego oczka.
Marta Szołyga

Więcej serc
Nowo zakupione serduszka staną
na osiedlu Karnieszewickim oraz
przy Sianowskim Orliku.

Dofinansowanie
na bezpieczną edukację
Gmina Sianów otrzymała
dofinansowanie w wysokości 118 494,41zł zł w ramach projektu „POMORZE
ZACHODNIE – BEZPIECZNA
EDUKACJA”.
Grant przeznaczony jest na wspieranie osób znajdujących się w stanie
zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii

COVID -19 poprzez łagodzenie skutków
pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom,
ochronę dzieci, kadry w żłobkach,
klubach dziecięcych, placówkach
edukacyjnych.
Otrzymaną dotację Gmina Sianów
przeznaczy częściowo na refundację
poniesionych już kosztów związanych
z zakupem środków ochrony osobistej
oraz sprzętu do utrzymania czystości
i dezynfekcji.
Dodatkowo, do trzech szkół podsta-

w obiektywie
Czas inny, więc skromniej, ale O Niepodległej, w 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, nie zapomnieliśmy…

wowych, przedszkola i żłobka, Gmina
zakupi środki ochrony osobistej, oczyszczacze powietrza, odkurzacze parowe,
automatyczne dozowniki i płyny do
dezynfekcji.
Realizacja projektu przewidziana
jest do końca listopada. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
✗

SKIBIENKO

Stawiają latarnie
Trwają prace związane z budową oświetlenia drogowego w Skibienku.

URZąD MIASTA I GMINy SIANów w PANDEMII

Nowe zasady pracy
o

d 4 listopada, w związku ze
znacznym wzrostem zachorowań w kraju oraz w naszym regionie
na chorobę zakaźną CoVID-19, Urząd
gminy i Miasta w Sianowie zmienia
zasady funkcjonowania.
Od tego dnia osobiście obsługiwani
będą jedynie interesanci w zakresie
spraw dotyczących rejestracji stanu
cywilnego, wydawania dowodów
osobistych, rejestracji działalności
gospodarczej oraz składania i otwierania ofert przetargowych.

W pozostałych sprawach obsługa
interesantów odbywa się jedynie za
pośrednictwem środków komunikacji
na odległość.
Wnioski papierowe można składać
do przygotowanej skrzynki oddawczej
jednak bez możliwości uzyskania
potwierdzenia złożenia.
Drzwi do Urzędu pozostają
zamknięte, a chęć wejścia należy sygnalizować dzwonkiem umieszczonym
obok wejścia głównego do Urzędu.
Przepraszamy za wszelkie niedo-

godności przepraszamy, ale mają one
na celu niedopuszczenie do sytuacji,
gdy Urząd przestanie funkcjonować
z uwagi na zakażenie wirusem SARSCOV-2 pracowników.
Decyzją burmistrza część pracowników przeszła na tryb pracy zdalnej,
ale wszystkie sprawy będą załatwiane
tak jak dotychczas na bieżąco. Prosimy
aby interesanci kontaktowali się telefonicznie z pracownikami Urzędu lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Szczegóły funkcjonowania Urzędu
określa Zarządzenie Burmistrza Gminy
i Miasta Sianów Nr 527/2020 z dnia 3
listopada 2020 r.

Inwestycja powstaje w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac
obejmuje m. in. montaż szafki zasilającej wraz z liniami zasilającymi, wykonanie linii kablowej do projektowanych
punktów oświetleniowych, wykonanie
fundamentów pod latarnie wraz z montażem wysięgników i opraw LED.
Całkowity koszt zadania wyniósł

73 415,29 zł brutto. Tymczasem pomysłodawcy mieli zabezpieczone na inwestycję 60 tys. zł (dokumentacja techniczna i wykonanie). Po zapoznaniu się
z kosztorysem trzeba było zrezygnować
z kilku punktów oświetleniowych, ale
przygotowano miejsce do ich zamontowania. Na szczęście samorząd znalazł
dodatkowe pieniądze, które przesunięto z jednej z zakończonych inwestycji.
Dzięki temu inwestycja, choć z poślizgiem, zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu.
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nasz konkurs

Dumni, że z

Oto zwycięzcy w konkursie na najbardziej kreatywne zdjęcie:

Dobiegła końca piata edycja konkursu „Sianów
znów odwiedziła głównie miasta w Polsce, ale
1 miejsce – Justyna i Dariusz Wietech – Suwalski Park Krajobrazowy, punk widokowy „U Pana Tadeusza”, Smolniki.

2 miejsce – Wiesława Wiwatowska – Soblówka, województwo śląskie (widok na góry).

3 miejsce – Agnieszka Kalicka – torba podróżowała z nami „dookoła komina”, odwiedziliśmy
przepiękny wilczy las w okolicy Mokrego.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo serdecznie dziękujemy za przesłanie zdjęć. Foldery Sianów kocha Polskę
można odbierać w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów – Biurzo Obsługi Interesantów.

O

d pięciu lat w przewrotny i zabawny sposób akcentujemy swoją obecność
w najdalszych zakątkach świata. Wiosną w ratuszu można było dostać płócienną ekologiczną torbę. Co rok kontury Polski wypełnione są innym kolorem,
Sianów zaś zaznaczony na tej umownej „mapie” jest zawsze sercem. Przy nim widnieje
hasło „Jestem z Sianowa”.
W maju ogłosiliśmy konkurs – 5. edycję wyjątkową „Sianów Kocha Polskę”, zachęcając do podróży po kraju, a co za tym idzie wspieranie nasza turystykę. Zdjęcia dotarły
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nasz konkurs

z Sianowa!

w kocha Polskę”. Torba promująca miasto
nie zabrakło jednak tych zagranicznych.
i po raz kolejny nie zawiedliście organizatorów. Tradycyjnie większość zdjęć znajdziecie
w folderze, który miejmy nadzieją będzie pamiątką oraz inspiracją do dalszych podróży
W Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyło się podsumowanie
konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców. W tym roku wyjątkowo spotkanie odbyło się
w dużo mniejszym gronie, ale tradycji stało się zadość i wybrany został kolor torby na
2021 rok, będzie nim pomarańczowy.

opnia
Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa:
W tym roku wyjątkowo nie było wcale tak łatwo z naszym konkursem, skoro
jednak jest to nasza wakacyjna tradycja ogłosiliśmy V edycję. Nie mogło być
inaczej, bo przecież „Sianów kocha Polskę” to specjalna akcja ukierunkowana na
promocję turystyki krajowej. Tym razem ja również korzystając z urlopu pojechałem
w góry zwiedzać naszą piękną Polskę. Jak wszyscy doskonale wiemy, nasza ojczyzna słynie nie tylko z gór. Różnorodność polskich krajobrazów może zachwycać,
a każdy znajdzie coś dla siebie. Góry, morze, wydmy, malownicze puszcze – to
wszystko w naszym kraju. Często zapominamy o polskich naturalnych bogactwach,
a przecież jest tego tak wiele.
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Rozmaitości

Pomogą sobie
wzajemnie
P

omimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19 i ograniczeniem zakresu projektu „Kulturalnie
– senioralnie w Gminie Sianów” nasze
uczestniczki, od początku listopada,
uczęszczają na kurs zawodowy „Opiekun osób starszych”, realizowany
przez Akademię Rozwoju Progress
w Koszalinie.
Po zakończeniu tego trudnego
wyzwania przystąpią do egzaminów
kwalifikacyjnych, dzięki którym
podniosą swoje kwalifikacje i zdobędą
nowe umiejętności na kolejne lata życia.
Szczególnie teraz, w dobie COVID19, to ważne by pomagać innym senio-

rom, opiekować się i móc to robić
profesjonalnie!
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej – realizator projektu, życzy
wszystkim seniorom, zdrowia, wytrwałości i spokoju.
Projekt dofinansowano ze środków
Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 -2020

Straż Miejska kontroluje paleniska
Jednym z najpoważniejszych problemów w okresie jesienno-zimowym jest zanieczyszczanie powietrza, dymem pochodzącym ze spalania odpadów. Wydostający się z komina dym
opada wokół, zatruwając przede wszystkim nas samych. Nie
raz odczuwaliśmy to w naszej okolicy.

S

traż Miejska przypomina,
że zabronione jest spalanie
wszelkich
przedmiotów
wykonanych lub pokrytych plastikiem,
płyt drewnopochodnych, elementów
stolarki okiennej pokrytych farbami itp.
W tym roku przeprowadzono 78
kontroli, w 12 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe za spalanie w piecach substancji zabronionych!
Dbajmy o siebie nawzajem!
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się złych nawyków Straż Miejska
w Sianowie prowadzi regularne kontrole palenisk, pod kątem spalania paliw
lub odpadów, których spalanie jest
zabronione. Czynności, które w dużym
stopniu mają charakter prewencyjny
inicjowane są również na prośby
samych mieszkańców, skarżących się
na uciążliwe działania swoich sąsiadów.

Czym bezpiecznie
i legalnie można palić
w piecu
Bez większych negatywnych skutków dla zdrowia można palić w każdym
piecu:
węglem kamiennym – dla kotła
zasypowego zazwyczaj im grubszy
węgiel, tym lepszy
węglem czeskim („półbrunatnym”) i brunatnym
niemalowanym, nieimpregnowanym drewnem
ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi
brykietami ze słomy, zbożem,

•
•
•
•
•

Codzienność
czasów
pandemii
#wspierajlokalnie
Wspierajmy naszą sianowska gastronomię!
Zachęcamy do korzystania z usług lokali w naszym mieście:
Sprawdzajcie aktualizacje. Wysyłajcie do nas zdjęcia, oferty i namiary na lokalnych
dostawców. Mamy nadzieję że uda nam się pomóc przedsiębiorcom w trudnym
czasie. Nie pozwólmy na ich zamknięcie.

❚ Gospoda Parkowa – działa, można zamawiać dowieziemy.
Tel. 608 690 611

❚ Pizzeria „Dolce Vita”
Tel. 94 317 15 14

❚ Ali kebab & pizza – oferuje pyszną pizzę i smaczny kebab.
Tel. 943 185 444

❚ Bar Pauza Sianów
Tel. 881 491 941

❚ BAR SIANÓW ZAPRASZA:
https://www.barsianow.pl/ma321a-gastronomia.html
Oferują potrawy typu fast-food. Dania przygotowane są z przeznaczeniem
dla klienta indywidualnego, jak i grupowego. Oferujemy posiłki na wynos.

❚ Przystanek Kłos
Czeka na Wasze zamówienia w wiadomości prywatnej na Facebooku lub pod
nr tel. 94 318 65 37.

24 października działalność
Dziennego Domu „Senior+”
została zawieszona, jednakże nasze działania każdego dnia trwają. Mamy
stały kontakt z naszymi Seniorami, choć w nieco innej
formie.

Za palenie
niedozwolonym
opałem grozi
grzywna
w wysokości
do 5000 zł.
Fot: st. insp. Beata Bielska

odpadami roślinnymi różnego rodzaju
(np. łupinami z orzechów, pestkami,
szyszkami)

Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków

znanych z gazów bojowych i pestycydów. Choć zazwyczaj ich nie widzisz
i nie czujesz, to jednak stale nimi oddychasz, a trucizny gromadzą się latami
w organizmie, by dać o sobie znać za
kilkadziesiąt lat w postaci chorób i skrócenia życia.
Poza oczywistymi odpadami typu
stare kalosze, butelki, pampersy czy
opony, są też paliwa pozornie niewinne,
które także kryją w sobie potężną
dawkę trucizn: drewno malowane,
lakierowane, impregnowane, płyty
meblowe (wiórowe, paździerzowe, panele podłogowe, klepki parkietowe, dykta),
podkłady kolejowe i słupy drewniane,
kolorowy papier.

To są przede wszystkim rozmowy
telefoniczne, które są wsparciem
w trudnej rzeczywistości ale także
możliwością pozyskania informacji
odnośnie samopoczucia i potrzeb. Robimy i dostarczamy zakupy, realizujemy
e-recepty oraz wykupujemy leki i posiłki, dostarczamy książki z biblioteki.
Przygotowujemy pakiety z zestawami
materiałów do samodzielnego wykonania prac – powstają piękne liście i choinki, pamiętamy o naszych Jubilatach.
Nasza seniorka – pani Janeczka
robi na drutach skarpety, które później
ofiaruje innym. Te skarpety to samo
ciepło wyczarowane jej uzdolnionymi
dłońmi. Wierzymy, że wszystkie działania wzmacniają poczucie wspólnoty
i są wsparciem.

Jeden z obdarowanych – pan Bogumił z prezentem
od koleżanki, pani Janeczki.

Czym do niedawna się
paliło, a teraz już nie
można:

• muł węglowy i flotokoncentrat;
• miał z (dużą) zawartością ziarna
do 3 mm,
• węgiel brunatny,
• niesezonowane drewno.
Czego nie wrzucać
do pieca

Będzie świetlica
Budowa świetlicy na placu zabaw w Kłosie ruszyła w wakacje.

Wielu mieszkańców przyczyniło
się do przygotowania terenu, fundamentów i innych prac w ramach naszego wkładu własnego. Cieszyć się należy,
że są takie osoby, które angażują się
i wkładają dużo wysiłku i serca w życie
społeczne wsi.
Mieszkańcy już się nie mogą
doczekać końca, choć przed nimi jeszcze dużo pracy, więc na razie chwalimy
się stanem na dziś!
Obecnie na budowie pracuje głównego wykonawcę firmę CEDR Stolarstwo Daniel Hnatczak.
Budowa budynków gospodarczych
we wsi Kłos dofinansowana jest ze środków Gminy i Miasta Sianów w ramach
projektu „Nasze Pasje – nasza siła
– miejsce spotkań we Wsi Kłos”.
✗
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Biblioteki w gminie cały czas działają
Drodzy Czytelnicy! Liczyliśmy do ostatniej chwili, że
biblioteki będą funkcjonowały na dotychczasowych
zasadach. Niestety, musimy
ograniczyć naszą działalność. Nie zamykamy się,

tylko zmieniamy sposób
pracy:
zadzwoń pod numer telefonu 94
3185 381 i zamów wybraną przez siebie
książkę. Pamiętaj! możesz skorzystać z
naszego zbioru on-line i wyszukać
książki na stronie www.cksianow.pl
Możesz także do nas napisać w tej
sprawie: biblioteka@sianow.pl

w obiektywie
Na Stadionie Miejskim w Sianowie cały czas coś się dzieje... I nie chodzi o piłkę
nożną czy inny sport, a o jego modernizację, która trwa i systematycznie
zmierza ku końcowi.

Powstał Program
wsPółPracy
Projekt programu został przedstawiony na stronie internetowej
gminy sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy i miasta
w sianowie. Zorganizowano także spotkanie konsultacyjne w formie telekonferencji z przedstawicielami organizacji
pozarządowych i z ciałem opiniodawczo-doradczym – Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.
W wyniku tego program uzupełniono
o propozycję Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. korzystania
z bezpłatnego wsparcia/konsultacji
OWES w dziedzinach dotyczących
podmiotów ekonomii społecznej i współpracy organizacji z JST. Dodatkowo
OWES zawnioskował o uzupełnienie tej

Lektura w waLce
ze steretypem
Nie mogłem się oprzeć by nie skreślić kilku
słów na temat ostatnio poleconej w ramach DKK, książki Mikołaja Łozińskiego
„Stramer”.
Pozycja to naprawdę zacna, a ponadto
temat wrażliwy i ważki, z którym nie możemy sobie poradzić od wieków. Został opowiedziany przez autora w taki sposób, że
kocha się tych Stramerów całym sercem
i kibicuje im we wszystkich dążeniach. To
wielka sztuka by w taki delikatny, przystępny i - jak dla mnie niespotykany u nas
w kraju sposób- przedstawić losy żydowskiej rodziny w międzywojennym Tarnowie,
a później w wielu zakątkach Europy.
Książka, ma niebagatelne znaczenie,
w walce z wciąż żywym niestety, antysemityzmem! Trzeba pamiętać, że Ci Wielcy
mniejszościowi mieszkańcy naszego kraju,
byli w nim od zawsze i tworzyli wraz z Polakami, Ukraińcami, Rusinami i innymi nacjami, polskie społeczeństwo! I oby nie było
tak, jak miało to miejsce na łożu śmierci
jednego ze znamienitych Polaków, który
swojemu przyjacielowi powiedział: „...wiesz
przez całe życie nienawidziłem Żydów. Teraz
wiem, jak bardzo się myliłem”. Byłoby
dobrze, by w tej kwestii utrwalił się taki oto
obraz z filmu „Ziemia obiecana”, gdzie
Moryc Welt (grany przez nieodżałowanego
Wojciecha Pszoniaka) mówi do Karola Borowieckiego: „...kocham cię Polaku”!
Rzeczona książka naprawdę mnie poruszyła... Polecam gorąco.
(mP)
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Kultura

części Programu o zapis
dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych
prowadzonych przez samorząd. Uwaga ta została uznana za bezzasadną w kontekście obszaru, którego
dotyczy projekt przedmiotowego dokumentu. Współpraca finansowa sianowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na wspieraniu
zadań publicznych poprzez tryby wskazane w ustawie o działalności pożytku
publicznego (otwarty konkurs ofert lub
tryb 19a), a nie na udzielaniu zamówień
publicznych. Ponadto uznano, iż klauzule społeczne nie mogą być stosowane
jako zasada, a jedynie w przypadku
konkretnych zamówień publicznych.
Z treścią Programu oraz Protokołem
z konsultacji dokumentu można zapoznać się na stronie www.sianow.pl oraz
BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Oczywiście możesz dzwonić i zastosować taką samą procedurę w naszych
filiach:
– skibno,
e-mail: stowarzyszenie.skibno@wp.pl
– węgorzewo, tel. 94 34 69 266,
e-mail: bibliotekawegorzewo@wp.pl
– sieciemin, tel. 512 036 583,
e-mail: bibliotekasieciemin@onet.pl
– Karnieszewice, tel. +48 512 036 647,

e-mail: bibliotekakarnieszewice@wp.pl
– wierciszewo, tel. 94 3420971,
e-mail: bibliotekawierciszewo@wp.pl
– osieki, tel. 94 342 57 51, e-mail:
bibliotekaosieki1@wp.pl
Jak tylko bibliotekarka skompletuje
zamówienie, zadzwoni do Ciebie lub
napisze e-mail kiedy odebrać książki,
zarejestruje zbiory na Twoim koncie.
Przygotowana paczka z zamówionymi
książkami będzie do odbioru o umówionej godzinie tzn. zostawimy ją na stoliku
przed wejściem do biblioteki. W tym
samym miejscu możesz zostawić zwroty.

Proste? Mamy nadzieję, że tak.
Musimy dać radę bo kto jak nie my?
DODATKOWO INfORMUJEMy:
1) wprowadzamy większy limit wypożyczanych egzemplarzy,
2) przedłużamy okres wypożyczenia,
3) wstrzymujemy naliczanie kar za
nieterminowe zwroty do czasu zakończenia epidemii,
4) zachęcamy do korzystania z zasobów cyfrowych darmowych i komercyjnych, takich jak POLONA.PL czy
LEGIMI.
cK

Dzień Niepodległości na FB
11 listopada, na facebooku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, można
było obejrzeć transmisję z koncertu patriotycznego „TOBIE KOCHANA POLSKO”.
Udało się to dzięki współpracy
z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Usłyszeliśmy
najbardziej znane, bogato aranżowane
pieśni i piosenki niepodległościowe,
m.in. „Wojenko, wojenko”, „Warszawianka”, „Rota”, „Uwierz Polsko, Polsko
Moja”, „Dla Niepodległej szli”, „Pałacyk
Michla”, „Gaude Mater Polonia” i inne
skomponowane specjalnie na uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości.
W koncercie udział wzięli: Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto, Ewa
Haik – solo, Klaudia Barska – solo, Artur
Ksiądz – solo, Krzysztof Skrzypczak –
fortepian, Paweł Mielcarek – dyrygent.

sto lat… Po raz DrUgI!
3 listopada weronika gąbka, mieszkanka wierciszewa,
obchodzi setne urodziny.
Jubilatka urodziła się na Wołyniu, do Wierciszewa przybyła
w 1946 r., gdzie mieszka do dziś wraz z rodziną.
Maciej Berlicki, burmistrz Gminy i Miasta Sianów wraz
z Januszem Machałą, przewodniczącym Rady Miejskiej
w Sianowie, w imieniu mieszkańców Gminy Sianów,
życzą Szanownej Jubilatce wszelkiej życiowej pomyślności.
Niech każda chwila będzie źródłem szczęścia i upływa
w spokoju i nieustającym zdrowiu.
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sport
WojeWódzkie mistrzostWa orliczek

Sianowianki na podium
W sianowie rozegrany został pierwszy turniej eliminacyjny
Wojewódzkich mistrzostw orliczek.

D

o rozgrywek zgłosiło się sześć
klubów: UKS Victoria SP2
Sianów, UKS Olimpia Szczecin, LFA Ladies Szczecin,UKS Piątki
Wałcz, SP Malechowo/UKS Niemica,
AP Kotwica Kołobrzeg. Ostatecznie
w turnieju wystartowały trzy zespoły:
UKS Olimpia, UKS Victoria SP2 i AP
Kotwica. Zawody rozegrano systemem

każdy z każdym. Mecze trwały 2 razy
20 minut z pięciominutową przerwą.
Najlepszym okazał się zespół Olimpii, który wygrał dwa mecze. Pierwszy
z Victorią SP2 6:2, a drugi z AP Kotwica
12:0. W meczu Victori SP2 z AP Kotwica
lepsze okazały się sianowianki wygrywając spotkanie 11:2.
W zespole Victorii SP2, która zajęła

drugie miejsce grały: Alicja Bernat,
Zuzanna Kępa, Anastazja Kordyla,
Michalina Kowalska, Aleksandra Kujko,
Oliwia Kulesza, Roksana Markowska,
Julia Nartowska, Martyna Ryncewicz,
Rozalia Wątroba, Aleksandra Zimna,
Zuzanna Chrystofiak, Jagoda Knieć,
Milena Waleńska i Małgorzata Capar.
Trenerkami sianowskiej ekipy
były: Joanna Sikorska i Dorota BindasBurdzik. Organizatorami turnieju byli
działacze Victorii SP2 Sianów oraz
rodzice dzieci. Turniej był współfinansowany przez ZZPN Szczecin oraz UKS
Victorię SP2 Sianów. Obiekt sportowy
bezpłatnie użyczyła Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sianowie. Wszystkie dzieci otrzy-

RUNDA NA PiąTKę!

W SKRÓCIE
***
Grające u siebie piłkarki nożne UKS
Victoria SP 2 Sianów, występujące po
reorganizacji rozgrywek w III lidze
kobiet, podejmowały liderki tabeli
Markus Gdynia. Podopieczne trenerów Jędrzeja Bieleckiego i Klaudii
Majerczak oraz kierownika Jacentego
Życińskiego, przegrały to spotkanie
0:11 (0:4).
Sianowianki osłabione brakiem kilku
zawodniczek, między innymi Malwiny
Grzelak, kończyły to spotkanie w dziewiątkę. Powodem były aż trzy urazy
w drużynie w tym wprowadzonej już
przed przerwą, jedynej rezerwowej

ZaprosZenie
na turniej
UKS Victoria SP 2 Sianów zaprasza na
V Ogólnopolski Gwiazdkowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

– iwony Grub-Malinowskiej. Przez
dłuższy czas drugiej połowy, z powodu
urazu, nie grała także Klaudia Majerczak.

***
Jednym punktem – zdobytym na
wyjeździe – zakończyli rundę jesienną seniorzy Victorii w meczu w Mielnie z sąsiadem w tabeli, miejscowym
Saturnem. Występujący w grupie 3.
Klasy Okręgowej ZZPN/Oddział Koszalin, sianowianie, zagrali na remis 1:1
(0:0). Bramkę dla sianowian strzelił
Dominik Surówka.

mały nagrody w postaci okolicznościowych medali oraz getry sportowe.
Wyróżniono po jednej zawodniczce z każdego zespołu: Martyna Raducka

z Olimpii, Martyna Ryncewicz z Victorii
SP2 (obie otrzymały piłki) oraz Anna
Lewandowska z AP Kotwica, która
otrzymała ochraniacze.

Zakończyli rundę jesienną z dziesięcioma zwycięstwami i jednym remisem. Niepokonani piłkarze Stowarzyszenia Victoria Sianów przypieczętowali tytuł mistrza jesieni – I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów – zwycięstwem
nad Oldbojami Iskry Białogard 5:2.
Bramki dla podopiecznych Krzysztofa
Gorta (trenera i kierownika zarazem),
strzelili: Krzysztof Miętek – 2 oraz Łukasz
Berkowski, Rafał Gotowała i Piotr Kierzek.
Mecz z białogardzianinami miał się
odbyć 17 października. Został przełożony na 7 listopada, z powodu śmierci
Waldemara Serafina, zawodnika i Pre-

zesa KS Oldboje Iskra Białogard. Ponieważ 4 listopada zmarł były prezes KS
Victoria Sianów – Karol Banaśkiewicz,
sobotnie spotkanie rozpoczęło się symboliczną minutą ciszy, poświęconą obu
zmarłym Prezesom.
Stowarzyszenie Victoria Sianów: Marek
Kapała – Łukasz Berkowski, Maciej Berlicki, Łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr Kierzek, Marek Kocaba, Grzegorz Majcher,
Krzysztof Miętek, Piotr Motyl, Krzysztof
Rzeszutek, Tomasz Skupiński, Jacek Surówka, Janusz Szawurski, Tomasz
Tesmer, Mariusz Tuziemski, Robert
Urban i Marek Walker.

Szczęśliwa „13”
C

zekaliśmy na nie długo, bo
aż 13. kolejek. Przełamanie
juniorów starszych Victorii – bo o nim
mowa – stało się faktem!
Dwa razy przegrali jedną bramką.
Trzy razy dwoma. Pięć razy remisowali
do przerwy. Przegrali – dwanaście kolejnych spotkań. W trzynastym meczu
Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych,
rozegranym 22 listopada przełamali
serię porażek!
Zwycięstwo podopiecznych trene-

ra Krystiana Murala, 2:1 (1:1), z Jeziorakiem w Szczecinie, nie przyszło jednak
łatwo. Bramki zdobyli: Cezary Pająk
w 18. minucie (rzut karny), a w 69. minucie Dawid Pawelec. Zadowolony z wyniku i pierwszego zwycięstwa, Krystian
Mural napisał. Zespół mógł strzelić
więcej bramek, bo mieli jedną poprzeczkę i trzykrotnie słupki.
– Gospodarze próbowali odrobić
straty, lecz – na nasze szczęście – wynik
spotkania nie uległ już zmianie. (…)

Kategorie: 5-8, 9-10, 11-13 dziewczęta
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa
SP 2 Sianów, ul. Dworcowa 26a
Termin: 5.12, godz. 10-15
Zgłoszenia: jedrzejbielecki@wp.pl
508 185 514 i Klaudia Majerczak 797
958 356.
Zapraszamy serdecznie

Ogólnie rzecz biorąc, z wyniku i pierwszego zwycięstwa jestem zadowolony
– podsumował trener.
Pierwsze trzy punkty w sezonie
2020/2021, wywalczyli:
Mateusz Zochniak – Maciej Gorgoń, Cezary Pająk, Arkadiusz Polański,
Damian Gwóźdź (46. Dawid Pawelec),
Marcel Chmielewski (73. Jakub Szpak),
Jakub Góral, Łukasz Walczak, Filip
Studziński, Norbert Grzegorczyk (88.
Sebastian Leśnicki) i Patryk Polański
(83. Marcel Kozanecki).
Gratulujemy!
✗

juniorzy starsi Victorii sianów przed meczem
z Hutnikiem szczecin, rozegranym 19 września.

Fot. RyszaRd WątRoba

INFORMATOR
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41,
94 345 52 42 lub 94 345 52 43
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne (GZK
w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekretariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 94
346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny)
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72
76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

