Mieszkańcy sianowa Mówią:

DOŚĆ!
odory ze składowiska odpadów,
niestety, nie ustępują. Dlatego
w piątek, 21 sierpnia, rozpoczął się
protest mieszkańców sianowa.
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II edycja Budżetu
Obywatelskiego
w Sianowie.
Termin składania
wniosków
do 30 września br.

icznie przybyli na protest
mieszkańcy, wyposażeni
w transparenty i plansze
informujące o problemie, zablokowali drogę krajową nr 6 na wysokości dawnej fabryki zapałek. Inicjatorkami akcji były mieszkające
w Sianowie matki, które stają
w obronie własnych dzieci, domagając się godnych warunków do ich
wychowywania. W ostatnim czasie,
z uwagi na bardzo wysokie temperatury, które spotęgowały intensywność odorów, praktycznie niemożliwe było otwarcie okien, czy
swobodne przebywania na wolnym
powietrzu. Dlatego kobiety postanowiły zaprotestować w sposób
widoczny dla innych – blokując
ruch zakrajowej „szóstce”.

W proteście wzięło udział
ponad 100 osób które zgodnie
z ustaleniami z policją naprzemiennie blokowały przejazd do godziny
15. Organizatorki zapewniają, że nie
była to ostatnia akcja jaką zaplanowały.
Niestety, problem z prowadzonym przez PGK Koszalin wysypiskiem śmieci to powracająca sprawa w Sianowie.
W październiku rozpoczyna
się proces sądowy, który ma doprowadzić do zaniechania uprzykrzania życia mieszkańcom poprzez
smród. Podobna akcja przeprowadzona była dwa lata temu akcja – to
również zasługa aktywnych mieszkańców.
(fotorelacja na str. 4)

76. rocznica Powstania Warszawskiego
W

Sianowie, w szczególnych okolicznościach
spowodowanych przez pandemię
kotonawirusa, mieliśmy możliwość uczcić razem pamięć bohaterów walczących 76 lat temu
o wolną Polskę w Powstaniu
Warszawskim.
W uroczystościach oficjalnych, pod pomnikiem Poległych
za Ojczyznę w Parku im. Powstańców Warszawskich, wzięli udział:
Aleksander Kaczorowski – powstaniec warszawski i Honorowy
Obywatel Gminy i Miasta Sianów
wraz z małżonką Teresą GruzKaczorowską, burmistrz Gminy
i Miasta Sianów Maciej Berlicki,
wicestarosta powiatu koszalińskiego Tomasz Tesmer, przedstawiciel
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina ppłk Michał
Wieczorek, przedstawiciel 8. Pułku
Przeciwlotniczego z Koszalina ppłk
Tomasz Panek, przewodniczący
Rady Miejskiej w Sianowie Janusz

Machała, radni Rady Miejskiej
z Sianowa, radni Powiatu Koszalińskiego oraz mieszkańcy.
Po zakończeniu uroczystości
zebrani przeszli do kina Zorza,
gdzie prelekcje historyczne o tematyce powstańczej wygłosił
burmistrz Gminy i Miasta Sianów

oraz dr Łukasz Gładysiak ze Studia
Historycznego „Huzar”.
Kulminacyjnym momentem
sobotnich obchodów był wywiad
z Aleksandrem Kaczorowskim,
który odpowiadał na pytania
zebrane wcześniej za pośrednictwem internetu. Całość obchodów

transmitowana była na żywo za
pośrednictwem portalu społecznościowego. Uroczystości towarzyszy
wystawa fotografii wykonanych
w 2017 r., przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Historycznym
„Pochodnia”. Zdjęcia zrealizowało
podczas sesji fotograficznej, poświęconej Powstaniu Warszawskiemu,
na terenie całego miasta, wykorzystując między innymi wnętrza
budynków. W sesji uczestniczyli
rekonstruktorzy z Koszalina,
Warszawy i Krakowa oraz mieszkańcy Sianowa, członkowie Sianowskiego Klubu Historycznego.
Autorami prezentowanych na
wystawie zdjęć są: Waldemar
Kosowski z gminy Sianów, Łukasz
Dyczkowski z Okami Studio Poznań
i Rafał Semołonik ze Studia Historycznego „Huzar” z Sianowa. Wystawę będzie można oglądać przez
najbliższe dwa miesiące w Galerii
Zorza w Sianowie.
(fotorelacja na str. 4-5)
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z ratusza

Aktywność
jest w cenie

ii eDycja BuDżetu oBywatelskiego w sianowie!

CZEkAmy NA pROpOZyCjE
1 września 2020 r. ruszyła ii edycja Budżetu obywatelskiego w sianowie! zapraszamy mieszkańców
gminy i Miasta sianów do aktywności i zgłaszania swoich propozycji zadań do realizacji w 2021 roku.

p

S

ianowski samorząd, a bardziej
jego mieszkańcy od dawna
znani są z dwóch rzeczy:
otwartych serc i aktywności obywatelskiej. O otwartych sercach i pomocy w ramach wielu akcji pisałem już
wiele razy, więc dziś (zresztą też nie
po raz pierwszy) kilka słów o aktywności.
Jednak tym razem nie jest to
jakiś mega fajny projekt organizacji
pozarządowych czy sołectw, którym
możemy się chwalić. Aktywność
mieszkańców spowodował smród.
Kilka tygodni sierpnia było tak
uciążliwych z powodu fetoru
z wysypiska będącego we władaniu
koszalińskiej spółki PGK, że mieszkańcy powiedzieli DOŚĆ! Oddolny
protest, który rozpoczęły sianowskie
Mamy zgromadził wiele osób.
Kobiety (mamy) wzięły sprawy
w swoje ręce i same chcą doprowadzić do sytuacji, w której decydenci
w sprawie wysypiska faktycznie
zlikwidują smród, a nie tylko słowami Prezesa Tomasza Ucińskiego
będą to obiecywać czy czasem przepraszać.
Wiem, że znajdą się tacy, którzy
powiedzą, że załatwić ma to Urząd
czy burmistrz. Prawnie czy administracyjnie jednak nic już zrobić
nie możemy (przypomnę tylko,
że w październiku odbędzie się
w Szczecinie pierwsza sądowa
rozprawa o zaniechanie immisji
odorów – pozew wsparty ponad 700
podpisami złożył urząd). Mogę
jednak wspierać organizacyjnie czy
w jakikolwiek inny sposób działania Mam – i oczywiście będę robił.
Wiem jedno – główną rolę odrywa tu aktywność obywatelska,
którą bardzo cenię. Zawsze też będę
ją wspierał, szczególnie w tak
ważnej sprawie!

ierwsza edycja pokazała, iż
Budżet Obywatelski spotkał
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Złożono 18 różnorodnych tematycznie projektów,
z których do w realizacji w obecnym
roku budżetowym mieszkańcy wskazali dwa. To modernizacja kompleksu
sportowego „ŁeMBLeY” wraz z wykonaniem oświetlenia przy ul. Dębowej
w Sianowie oraz budowa oświetlenia
drogowego we wsi Skibienko. Oba
projekty są już na końcowym prac
projektowych i w drugiej połowie roku
nastąpi ich realizacja.
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Obecnie, pomimo trwającej
pandemii koronawirusa w kraju
i podejmowanych działań przeciwdziałających COVID-19 w gminie, Burmistrz
Gminy zwiększył wartość środków
finansowych, przeznaczonych celowo
na Budżet Obywatelski. W 2021 r.
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji
150 tys. zł w podziale na dwie równe
części: po 75 tys. na projekty miejskie
i 75 tys. na projekty sołeckie. Termin
rozpoczęcia składania wniosków
w nowej edycji to 1 września.
Przypominamy iż: Wnioskodawcą
projektu może być każdy mieszkaniec

Gminy i Miasta Sianów (posiadający
zdolność do czynności prawnych),
wskazane zadania muszą być realizowane na terenie stanowiącym własność
gminy i mogą mieć wyłącznie charakter inwestycyjny. Wnioski mogą dotyczyć np. budowy, modernizacji lub
remontu elementów infrastruktury np.
zielonych siłowni, placów zabaw, wiat
rekreacyjnych, boisk sportowych, czy
też wielu innych, potrzebnych mieszkańcom, mniejszych inwestycji mających wpływ na poprawę ich codziennego otoczenia.
Do wniosków obowiązkowo nale-

WOJeWóDZTWO WSPIeRA GMINę
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lipca burmistrz Gminy
i Miasta Sianów Maciej
Berlicki i wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego
Tomasza
Sobieraj podpisali trzy umowy na
dotacje.
W spotkaniu uczestniczyli
również sołtysi: Karolina Pietrzak
(Dąbrowa) oraz Tomasz Sadowski
(Węgorzewo Koszalińskie). Ich obecność wynikała z faktu, że dwie z podpisywanych umów dotyczyły projektów,
które otrzymały dofinansowanie po
10 tys. zł w ramach konkursu „Granty
Sołeckie 2020”. Wyróżnione sołectwa
podejmują szczególnie wartościowe
i skuteczne inicjatywy wspierające

rozwój demokracji lokalnej oraz
wzmacniające tożsamość i integrację
społeczności. Realizacja pierwszej

z umów podpisanej na projekt „Zagrajmy razem w Dąbrowie” będzie polegał
na zagospodarowaniu terenu przy

Szczegółowe informacje
i formularz wniosku dostępne są
na www.sianow.pl w zakładce
Budżet Obywatelski.
Zapraszamy do zgłaszania
i kontaktu w Referacie Rozwoju
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr tel. 094 34 69 534
lub e-mailowo rozwoj@sianow.pl
ży załączyć listy poparcia, zawierające
podpisy innych mieszkańców (dla
miasta Sianów – 7 podpisów, dla
sołectw – 8 podpisów). Maksymalna,
pojedyncza wartość projektu nie może
przekroczyć 75 tys. zł, a termin ich składania upływa 30 września 2020 r.
Po tym czasie, wszystkie złożone
projekty zostaną poddane weryfikacji
przez komisję, która dokona oceny pod
względem możliwości ich realizacji
i w listopadzie br. ostatecznie skieruje
pod głosowanie samych mieszkańców.
AGATA SzeWczyK,
KierOWniK referATu rOzWOju

wiacie rekreacyjnej poprzez zakup
stołów betonowych do gry w piłkarzyki oraz w tenisa stołowego. Natomiast
druga, sołectwa Węgorzewo Koszalińskie, dotyczy projektu na wybudowanie zadaszenia sceny dla wzmocnienia
oferty integracji mieszkańców.
Trzecia z podpisywanych umów
dotyczy dotacji celowej na zadanie
„Poprawa bazy sportowej Stadionu
Miejskiego w Sianowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej”. Kwota
dofinansowania to 19 tys. zł, która
zostanie przeznaczona na poprawę
i modernizację infrastruktury sportowej.
Z otrzymanego dofinansowania remontowany stadion wyposażony zostanie
w dodatkowy sprzęt siłowy przeznaczony do użytku wszystkich mieszkańców
gminy Sianów.

Realizacja obywatelskich pomysłów trwa inwestycje
T
Małe,
rwają prace związane z realizacją zwycięskich projektów
Budżet Obywatelski 2020.
Pomysłem, który wygrał w Sianowie jest modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Dębowej w Sianowie.
Prace będą obejmowały m.in. montaż
4 lamp oświetleniowych typu LeD,
które oświetlą obiektu; naprawę uszkodzonej nawierzchni murawy i bieżni
boiska; montaż elementów siłowni
zewnętrznej; budowę wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla.
W ocenie jurorów inwestycja ta
wpłynie na poprawę atrakcyjności

miejsca sportowo-rekreacyjnego
w Sianowie, podwyższy jakość użytkowania, a także zapewni możliwość
rozwijania pasji i talentów sportowych
najmłodszych i najstarszych pokoleń
Sianowa.
Koszt to 58 429 zł, termin realizacji listopad 2020 r.
Zwycięskim projektem, realizowanym na ternie gminy jest budowa
oświetlenia drogowego w Skibienku.
Prace w przypadku realizacji tego
projektu polegaj na dostawie i montażu
10 sztuk lamp oświetleniowych ulicznych w pasie drogowym drogi gminnej

we wsi Skibienko. Planowana lokalizacja lamp ulicznych to odcinek o długości
ok. 300 metrów wzdłuż drogi. Dla tej
inwestycji został wykonany kompletny
projekt budowlany. Aktualnie trwają
przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej. Doświetlenie miejscowości zapewni wyższe bezpieczeństwo
mieszkańców, poprawi ich jakość życia,
komfort poruszania się po drogach
i przejściach dla pieszych, a docelowo
rozjaśni wiejską przestrzeń publiczną
na długie lata.
Koszt to 50 000 zł, termin realizacji listopad 2020 r.

Dofinansowanie wyMiany pieców gotowe!

Są pierwsze umowy
O

Nasza Gmina
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ważne

d lipca mieszkańcy gminy
Sianów mają możliwość ubiegać się o uzyskanie dotacji na likwidację palenisk węglowych i zastosowanie
bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania budynków jednorodzinnych
i lokali w budynkach wielorodzinnych.
Są już pierwsze efekty – przygotowano
już 33 umowy o powierzenie grantu.
Granty w wysokości 7 500 zł
można otrzymać w ramach projektu
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza w Gminie Sianów poprzez
wymianę źródeł ciepła w budynkach/
lokalach mieszkalnych”. Na jego realizację Gmina Sianów pozyskała środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu

wynosi ponad 450 tysięcy złotych,
z czego połowę stanowią środki unijne.
Jedną z pięćdziesięciu zaplanowanych dotacji mogą uzyskać osoby fizyczne na likwidację źródła ciepła opartego
o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy)
i zastąpienie zlikwidowanego źródła
nową jednostką wytwarzania energii
cieplnej. W pierwszej kolejności akceptowane są wnioski o wymianę na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania
gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii
gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności na inne źródła ciepła spełniające normy. Realizacja

przedsięwzięcia potrwa do końca 2021
roku.
Zgłoszenia o przyznanie dotacji
należy dokonywać w formie papierowej
w Gminnym Zakładzie Komunalnym
w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 19
oraz mailowej na adres antysmogowy
@sianow.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie
www.sianow.pl w zakładce rozwój
i gospodarka oraz pod nr telefonów:
tel. 94 34 69 513 (UGiM w Sianowie),
94 31 85 373 (GZK w Sianowie).
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

ale ważne
Zakończono przebudowę
drogi gminnej – ul. Strzeleckiej
w Sianowie na odcinku około 80
metrów. Zgodnie z dokumentacją
techniczną wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w postaci
ciągu pieszo-jezdnego o szerokości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem obecnego układu komunikacyjnego. Wykonano również
odwodnienie przedmiotowego
odcinka drogi od projektowanych
wpustów odwadniających poprzez
studzienki połączeniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji wyniósł 104
550,00 zł brutto.

***

Zakończono drugi etap inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w Sianowie, ul. Węgorzewska”.
Zakres prac obejmował przede
wszystkim budowę chodnika z
kostki betonowej o długości około
800 metrów, wzdłuż drogi powiatowej wraz z budową i przebudową
zjazdów i przepustów pod zjazdami
oraz oczyszczeniem przydrożnego
rowu i wykonaniem odwodnienia.
Inwestycja kosztowała gminę 342
188,11 zł brutto. Jej realizacja był
możliwa dzięki finansowemu
wsparciu Powiatu Koszalińskiego.

Sierpień 2020 Rok XIX nr 8 (293)
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węgorzewo koszalińskie

Ważna inicjatywa
M

ieszkańcy Węgorzewa Koszalińskiego w ramach
inicjatywy lokalnej otrzymali dotację
z budżetu gminy na realizację zagospodarowania terenu wokół stawu oraz
naprawę sceny.
Oba obiekty zlokalizowane są
w centralnym punkcie wsi. Upiększenie centrum wsi pozwoli na dostosowanie przestrzeni publicznej do
potrzeb mieszkańców, a rozwój infrastruktury rekreacyjnej posłuży zaspakajaniu ich potrzeb. Powstanie miejsce
spotkań i rekreacji, z którego na co
dzień będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy wsi.
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informacje

Witaj szkoło!

Pieniądze przekazane przez Gminę
zostaną wydane na wynajem specjalistycznego sprzętu oraz zakup nasion
i krzewów, jak również zakup betonu
do wylania nowej nawierzchni sceny.
Wszelkie prace natomiast zostaną
wykonane w ramach wolontariatu
przez mieszkańców sołectwa.
Organizatorom zależy przede
wszystkim na wzroście aktywności
społecznej mieszkańców oraz promowaniu idei wolontariatu. Zrealizowany
projekt pozwoli na pogłębienie więzi
i odpowiedzialności społecznej, zwiększy zaangażowanie w prace na rzecz
dobra wspólnego i dbanie o to dobro.

uczniowie rozpoczęli tradycyjną naukę, ale miesiące przed
wakacjami były dla nich nowym wyzwaniem – zdalną nauką.
Dzięki rządowym programom szkoły zostały wyposażone
w dodatkowy sprzęt komputerowy.

O

d marca do czerwca szkoły
prowadziły zdalne nauczanie.
Ministerstwo
Cyfryzacji
uruchomiło w tym czasie programy
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, mające na celu doposażenie szkół w laptopy
i dostęp do Internetu, aby wspomóc
uczniów, którzy nie mają sprzętu do
zdalnej nauki lub dostępu do internetu.
Nasza gmina także zgłosiła swój
udział w obu programach. Łącznie
otrzymaliśmy środki w kwocie 164 962

w obiektywie
Wakacje za nami – przypominamy o trwającym
konkursie „Sianów Kocha polskę”.
Zobaczcie zdjęcia Robert Kowalczyk, który pojechał do miejscowości Sianowo
na Kaszubach (mieliśmy już kiedyś zdjęcia z tego miejsca). Autorowi bardzo
dziękujemy za przesłanie fotografii.
pamiętajcie, że macie czas do końca września, aby przesłać lub przynieść do nas
zdjęcia.
Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie www.sianow.pl

rzypominamy organizacjom
pozarządowym z powiatu
koszalińskiego o prowadzonej rekrutacji na nieodpłatne szkolenia, dotyczące m.in. współpracy samorządu
z nGO, tworzenia ofert i rozliczania
zadań przez rezultaty, budowania
wizerunku organizacji oraz komunikacji w zespole.
Szkolenia realizowane będą
w ramach projektu „Obywatelskie NGO
– szansą rozwoju Powiatu Koszalińskie-

go”. Oferta projektu zawiera dodatkowo
inne formy wsparcia dla NGO, w tym
m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo,
dostęp do infrastruktury Powiatowego
Centrum Organizacji Pozarządowych
w Sianowie oraz udział w pracach nad
aktami prawa lokalnego.
Realizatorem projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska we współpracy partner-

Szkoły otrzymały:
SP 1 w Sianowie – 20 laptopów
SP 2 w Sianowie – 20 laptopów
SP Dąbrowa – 10 laptopów
SP Sucha Koszalińska – 8 laptopów
SP Iwięcino – 8 laptopów
SP Szczeglino – 5 laptopów
Każda szkoła otrzymała po dwa
routery z opłaconym dostępem
do Internetu na 6 miesięcy.

sianów z unijnyM BoneM
na wykonanie hotspotów

Internet za darmo
S

ianowski samorząd został
jednym z 947 beneficjentów
z całej europy, w tym jednym z 15
polskich gmin, w ramach czwartego
i ostatniego już konkursu programu
Wifi4eu ogłoszonego przez Komisję
europejską.
Gmina Sianów uzyskała bon od
Komisji europejskiej o wartości 15 000
euro na wykonanie sieci zewnętrznych
i wewnętrznych hotspotów w przestrzeni publicznej, zapewniając tym samym
mieszkańcom dostęp do bezpłatnego
połączenia z internetem.
W ostatniej edycji konkursu złożono ponad 8600 wniosków. Program
wspiera rozwój bezpłatnego dostępu do
bezprzewodowego internetu w takich
miejscach użyteczności publicznej jak
place, parki, biblioteki, obiekty administracji publicznej czy ośrodki zdrowa.
Wysokość budżetu programu WiFi4eU
na lata 2018–2020 wynosi 120 mln euro.
W ciągu 18 miesięcy, od dnia
zawarcia umowy, w gminie Sianów

Darmowe szkolenia dla NGO

P

zł, za które kupiliśmy 71 laptopów oraz
12 routerów z dostępem do mobilnego
internetu. Cały sprzęt trafił do szkół na
początku czerwca 2020, a uczniowie
mogli jeszcze na koniec roku szkolnego
z niego skorzystać.
Po wakacjach sprzęt pozostaje na
wyposażeniu szkół i będzie służył
w bieżącej nauce. Jeżeli zajdzie konieczność zdalnej edukacji laptopy będą
mogły ponownie zostać wypożyczone
uczniom.

skiej z Gminą Sianów. Przedsięwzięcie
zostało objęte Honorowym Patronatem
Starosty Koszalińskiego.
Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego gorąco zapraszamy do kontaktu
celem potwierdzenia zgłoszenia udziału
w projekcie – tel. 697 141 849, e-mail:
obywatelskie.ngo@gmail.com
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdą Państwo na stronie
www.sianow.pl, w zakładce kultura.

powstanie przynajmniej 10 punktów
dostępowych sieci WiFi o prędkości na
poziomie 30 Mb/s. Ze środków progra-

mu sfinansowana zostanie instalacja
najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi
w ośrodkach życia społecznego.

UWAGA! RODZICE!

1 września 2020 roku ROZpOCZynAmy
nowy rok przedszkolny i żłobkowy 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy.
W nowym roku placówki będą funkcjonowały w reżimie sanitarnym, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 2 czerwca 2020 roku.
Szczegółowe informacje o zasadach panujących w Przedszkolu Gminnym
oraz Żłobku Gminnym „Skrzat” w Sianowie
rodzice znajdą na stronie internetowej placówek.
www.ekoskrzat.edupage.org
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Sianów mówi DOŚĆ!

76 lat od powstania
w ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego po raz pierwszy zorganizowany został
Bieg dla Bohaterów.
Na trasie leśnej biegowej Sianowska 5 spotkało się około 100 biegaczy z regionu. Amatorzy i wprawni biegacze pobiegli w hołdzie dla bohaterów walczących
w Powstaniu Warszawskim. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę
z symboliczną grafiką. Mimo braku pomiaru czasu Michałowi Walińskemu ze
Skibienka (gm. Sianów ) udało się wybiegać życiowy rekord czasowy – gratulujemy.
W biegu uczestniczyli również miłośnicy marszów nordic walking.
Bieg dla Bohaterów stanie się w Sianowie stałym elementem corocznych
obchodów rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego.
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MIstrzowscy senIorzy
O

d 7 do 9 sierpnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, rozegrane zostały, po raz drugi
w historii w Sianowie, 41. indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
w Badmintonie.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą był Marcin Grzywacz, z ramienia Sianowskiego Stowarzyszenia
Badmintona. Zaproszenie na zawody
przyjęli zawodnicy z różnych stron
Polski. W hali funkcjonowała kawiarenka ze słodyczami, kawą i herbatą. Firma
Spondylus prowadziła bezpłatne badania stóp, konsultacje podologiczne
i rehabilitacyjne. Chętni mogli się
zgłosić do konkursu na najmniejszą

i największą stopę, gdzie głównymi
nagrodami były poduszki ortopedyczne.
Bardzo smacznym dodatkiem do zawodów były pyszne i naturalne lody dla
wszystkich uczestników ufundowane
przez Pracownię Lodów z Koszalina.
Swoje kulinarne możliwości zaprezentowała firma cateringowa Gienka Kuca
z Sieciemina. Wszystkie mecze (co jest
rzadkością w zawodach seniorskich)
prowadzili licencjonowani sędziowie
Polskiego Związku Badmintona.
Podczas całych zawodów na 7 kortach
(specjalne maty) rozegrano 337 meczy
w 35 kategoriach (21 podwójnych i 14
pojedynczych. Z kortu centralnego
przez cały dzień na żywo, na kanale

YouTube oraz na fb, można było śledzić
mecze. Szczegółowe wyniki: https://
ebadminton.pl/tournament/182#tabscores
Osoby, które stanęły na podium
otrzymały wspaniałe medale (specjalnie
zaprojektowane i wykonane na okoliczność tego turnieju), a wszyscy mistrzowie Polski dostali od organizatora
pokaźne puchary. Zorganizowanie
i przeprowadzenie całego turnieju nie
byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie
i pomoc wielu instytucji, firm i osób,
dzięki którym ten turniej został bardzo
dobrze oceniony przez zawodników
biorących w nim udział.
MArcin GrzyWAcz

W sobotę wraz z Sianowską
Fundacją Jesteśmy Razem
i radnymi Rady Miejskiej
w Sianowie: Andrzejem Danielewiczem i Tomaszem Przyguckim
i ich kolegami została zorganizowana akcja charytatywna
dla 3-letniego chłopca i jego taty
z Sianowa.
Była loteria, grill, cista, dmuchane
zamki, motory, samochody,
a nawet grochówka.
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rozmaitości

Sianowska „5” zmodernizowana
T

od 1 września do 30 listopada, na terenie całego kraju odbywa
się największe rolnicze badanie statystyczne – powszechny spis
rolny 2020. realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne.
Dlaczego prowadzi się spisy powszechne?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO).
W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r.
Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala
dokładnie zobrazować stan polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom
lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania
rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

Kogo dotyczy spis rolny?
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych
(gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, osoby prowadzące gospodarstwa rolne mają ustawowy obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania
zawarte w formularzu spisowym.
Jak rolnicy mogą się spisać?
Przewidziane są trzy sposoby – samopis internetowy, wywiad telefoniczny
lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy będą
musieli udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez samodzielne wypełnienie formularza, który będzie dostępny na tej stronie internetowej https://
spisrolny.gov.pl/ lub też dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie
skontaktują się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie, w celu przeprowadzenia
spisu w wywiadzie telefonicznym lub osobiście – w celu przeprowadzenia spisu
w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa
rolnego.

rasa stworzona w 2015 r.
przez Gminę Sianów, Fundację Jesteśmy Razem, Nadleśnictwo Karnieszewice oraz Fundację
PZU jest rozpoznawalną wśród lokalnych biegaczy. Jest to również znakomita pętla rekreacyjno-sportowa
i miejsce organizacji wielu wydarzeń
sportowych. Teraz została wykonana
nowa szata graficzna, oznaczenia kilometrów i kierunków oraz tablica informacyjna na początku trasy. Nowym
rozwiązaniem w oznaczeniu trasy jest
stworzenie możliwości dwustronnego
biegu trasą z uwagi na podwójne oznaczenia.
Namawiamy do skorzystania z tej
znakomitej i bardzo atrakcyjnej dla
mieszkańców Sianowa trasy.

nie ustajemy w pomocy
Dzięki wsparciu i miłości
setek osób, w kilka godzin
zebraliśmy 10 287,66 zł!
Pienądze te pomogą w trybie
pilnym przeprowadzić operację u Adasia,
a jego tacie Wojtkowi wspomóc ciężkie
leczenie onkologiczne.
Losy z loterii sprzedały się
w tempie błyskawicznym, grochówka
i ciasta schodziły w mgnieniu oka,
do dmuchańców ustawiały się kolejki,
a dobrych ludzi ciągle przybywało! To
był fantastyczny dzień!
Dziękujemy przesympatycznej
Pani, która wygrała konkurs na tort
Fundacyjnego za wykupienie największej ilości losów i... podzieliła się tym
przepysznym ciastem ze wszystkimi!

P

o 15 latach funkcjonowania
placówki w części pomieszczeń zostały wymienione płytki podłogowe, które zastąpiły panele. Było to
możliwe dzięki dotacji ministerialnej.
Kolejnym etapem prac będzie zainstalowanie klimatyzacji, wymiana
drzwi wewnętrznych, wstawienie
dodatkowych drzwi zewnętrznych
prowadzących wprost na ogród oraz
powiększenie Sali Doświadczania
Świata, która gości codziennie osoby
z niepełnosprawnością o szczególnych

A jeżeli rolnik nie ma w domu sprzętu z dostępem do Internetu?
W gminnych biurach spisowych (czyli Urzędach Miast/Gmin) zapewniany
jest bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy
w celu dokonania samospisu.
Od 1 września dzwoniąc na infolinię spisową (pod numerem 22 279 99 99)
będzie również możliwość spisania się przez telefon.

Czy dane rolników będą bezpieczne?
Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie
będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego
gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły
wyłącznie do tworzenia zbiorczych zestawień oraz analiz.
Skąd rolnicy mają wiedzieć o spisie?
Przewiduje się, że przed rozpoczęciem spisu do wszystkich gospodarstw
rolnych trafi list Prezesa GUS informujący o tym obowiązku. Spis promowany
jest także na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media
tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (strony internetowe, media społecznościowe, serwisy informacyjne). Kampania informacyjna przebiega pod hasłem
„Spiszmy się, jak na rolników przystało”.
Najważniejsze informacje o PSR 2020 zamieszczone są na stronie internetowej
https://spisrolny.gov.pl/. Można także dzwonić na specjalną infolinię spisową
(nr tel. 22 279 99 99).

tywnej jaką mieliśmy szansę zorganizować.
✗
MAciej LeWAndOWSKi

nasz dom pięknieje

A co jeżeli jesienią sytuacja pandemiczna nie pozwoli na bezpośrednie wizyty
rachmistrzów w gospodarstwach rolnych?
Na taką ewentualność przygotowane są różne rozwiązania organizacyjne,
które umożliwią przeprowadzenie spisu. Dlatego też najwygodniejszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Jakie informacje zbierane są w spisie rolnym?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw,
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia
zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków
gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania dotyczyć będą każdego
gospodarstwa rolnego. Liczba pytań zależy od typu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej.

Atmosfera pomocy i radości udzieliła się każdemu! Dziękujemy Wam
wszystkim z całego serca! Bohaterom
jednej z najpiękniejszych akcji charyta-

kazimierz Dolny, gorzów wielkopolski i Świebodzin były celem
wycieczek sianowskich seniorów
podczas letnich miesięcy.
Stowarzyszenie na Recz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska kontynuuje
projekt „Bo jak nie my, to kto?” dofinansowany ze środków rządowego programu ASOS 2014 – 2020. Celem zadania
jest integracja osób w wieku 60+.
Jednym z założeń przedsięwzięcia
jest udział sianowskich seniorów
w spotkaniach integracyjnych oraz
wycieczkach krajoznawczych, których
w okresie letnim nie brakuje. 45-osobowe grupy seniorów zwiedziały Kazimierz Dolny oraz Gorzów Wielkopolski
i Świebodzin. Organizatorzy zapewniają, że to nie koniec wyjazdowych atrakcji…

potrzebach (niezdolne do samodzielnego przemieszczania się).
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Szansa” w Sianowie na remont otrzymał pieniądze dzięki złożeniu wniosku
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki
finansowe na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych.
Więcej o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” na
stronie www.mgops.sianow.pl
TeKST i fOTO: reGinA BAnASiAK
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Osobisty
przewodnik
po Pradze
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Kultura

Zapraszamy na warsztaty!

warto już dzisiaj pomyśleć, jak spędzić czas po szkole, rozwijając przy tym swoją
osobisty przewodnik po
pasję i talent. centrum kultury oferuje warsztaty gitarowe, wokalne, teatralne,
pradze to jubileuszowy,
taneczne, języka hiszpańskiego, pianino i instrumenty perkusyjne.
10. tytuł Mariusza szczygła, zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat na warsztaty instrumentów perkusyjnych
który ukazuje się dwadzie- pozostałe zajęcia od lat 7.

ścia lat po pierwszym wyjeździe autora do pragi wiosną
2000 roku, kiedy to uwiodły
go miasto i język.

Jak sam autor mówi, książka ta
wzięła się ze zdenerwowania: „Od
momentu pierwszych moich publikacji
o Pradze nie ma tygodnia, żebym nie
dostał pytania o jakieś miejsca magiczne, ważne, osobiste. Ma to być oczywiście Praga bez mostu Karola i bez Hradczan. Nadmiar tych próśb, a zwłaszcza
niemożność odpisywania na wszystkie,
zaczął mnie irytować, postanowiłem
więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego. Napisałem przewodnik, do
którego wszystkich będę teraz odsyłał”.
Miejsca opisywane w przewodniku
możemy zobaczyć dzięki fotografiom
Filipa Springera.
Dom jako cios między oczy.
Dworzec jako upadła bajka. Most, który
ułatwia śmierć. Schron przed beznadzieją. Góra nieobojętności. Pomnik
gejów. Kościół zgubiony na podwórku.
Grób jako kryształ. Kamienica, która
drga. Prysznic jako metafora… Do tego
rozmowy z Czeszkami i Czechami.
Znanymi i nieznanymi.
cK

UWAGA!
Konkurs
plastyczny!

Centrum Kultury i Biblioteka publiczna Gminy
i miasta Sianów zaprasza
do udziału w konkursie
plastycznym „Moje
wakacje z książką”.

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs adresowany jest do osób do
18. roku życia. Polega na wykonaniu
pracy plastycznej dowolną techniką
w formacie A0 (orientacja kartki pionowa). na prace czekamy do 15 września
2010 roku. Regulamin dostępny jest na
stronie www.cksianow.pl

p

odczas warsztatów gitarowych nauczysz się podstawowych chwytów, akordów oraz
czytania diagramów akordowych.
Instruktorem jest Zbigniew Dubielladoświadczony gitarzysta i pedagog.
Na warsztatach wokalnych
będziesz ćwiczył, nie tylko śpiewanie,
czy poznawanie nowych utworów, ale
również wykonasz ćwiczenia oddechowe i rozgrzewające aparat mowy. Sekcję
prowadzi wokalistka Zosia Karbowiak,
która również prowadzi zajęcia gry na
pianinie.
Kolejną propozycją muzyczną jest
sekcja rytmiczna i gra na instrumencie
perkusyjnym. Zajęcia prowadzi zawodowy perkusista Tomek Karbowiak.
Język hiszpański, to nie tylko zakuwanie słówek, ale również poznawanie
kraju, jego kultury, zwyczajów i kuchni.
W poznaniu przepięknej Hiszpanii
pomoże Ci lektor Anna Ostrowska.
Podczas warsztatów teatralnych,
poznasz wszechstronne techniki aktorskie, na które składa się praca nad
ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia
prowadzi animator teatralny elżbieta
Malczewska-Giemza.
Warsztaty taneczne są miejscem
gdzie nauczysz się podstaw tańca,
pracując nad własnym ciałem, jego
gibkością i elastycznością. Poprowadzi
je instruktora tańca Dawida Tokarczyka.
W naszym Centrum Kultury
możesz być pewny, że otoczymy Cię
profesjonalistami i idealnie dostosujemy zajęcia do Twoich potrzeb, nieważne
czy dopiero zaczniesz z nami przygodę,
czy jesteś na poziomie zaawansowany
w danej dziedzinie.
Nie zmarnuj swojej szansy w ujawnieniu talentu.
Przyjdź, zobacz i zostań z nami.
zeSPół cK SiAnóW

Zapraszamy do składania
deklaracji na warsztaty w roku
szkolnym 2020/2021.
Termin upływa 18 września.
można zgłaszać się bezpośrednio
do naszej siedziby, bądź
wysyłając wypełnioną zeskanowaną deklarację na maila:
biuro@cksianow.pl
Deklaracje do pobrania na
stronie internetowej: cksianow.pl

co się dzieje w bibliotekach?
d

rodzy użytkownicy, informujemy, że od 5 maja 2020 roku
biblioteka w Sianowie oraz filie biblioteczne są otwarte dla Was. Prosimy
zatem wszystkich, którzy od dawna
nas nie odwiedzali, o przyjście do
biblioteki.
Niestety w związku z pandemią
nadal obowiązują pewne ograniczenia
w funkcjonowaniu biblioteki:
– wchodzimy w maseczkach,

– obowiązkowo dezynfekujemy
dłonie,
– w bibliotece mogą przebywać
4 osoby – wolny dostęp do półek
– oddane książki są wyłączone
z wypożyczania na okres 10 dni,
– nieczynna jest czytelnia internetowa.
Swoim czytelnikom oferujemy
bezpłatny dostęp do ponad 20 tysięcy
tytułów nowości i bestsellerów (krymi-

nały, romanse, thrillery, powieści
obyczajowe, fantastyka, literatura faktu,
biografie, reportaże, publikacje popularnonaukowe, poradniki) w aplikacji
Legimi i ibukLibra
Aby bezpłatnie korzystać z aplikacji wystarczy:
– być aktywnym czytelnikiem
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów,
– odebrać w bibliotece kod dostępu

i aktywować go w miesiącu, w którym
został pobrany (w przeciwnym wypadku kod wygasa).
Ponadto staramy się sprostać
potrzebom wszystkich Czytelników,
kupując nowe pozycje książkowe, tak
aby oferta biblioteki była atrakcyjna dla
każdego z szerokiego kręgu naszych
odbiorców.
Mamy dobrą wiadomość, która
zapewne ucieszy naszych młodych
czytelników, biblioteka bierze udział
w akcji „Mała książka – wielki człowiek”, dzieci w wieku od 3 lat zapraszamy po wyprawki czytelnicze.
TeKST: cK
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pierwsze punkty Victorii! pucharowy awans Sieciemina!
od 8 sierpnia w regionalnej
ligowej/klasowej piłce
nożnej grają już dwa nasze
zespoły. po seniorach,
występujących w grupie 3.
klasy okręgowej zzpn/oddział koszalin, do gry przystąpili także występujący
w i lidze pomorskiej ligi
oldbojów piłkarze stowarzyszenia Victoria sianów.
Po jednobramkowych porażkach
z Zefirem Wyszewo (2:3) i Gryfem Polanów (1:2), seniorzy Victorii zapunktowali z Astrą Ustronie Morskie! Podopieczni
Tomasza Nowaka (trener) i Jerzego Piątka (kierownik drużyny), pokonali ich
u siebie 2:1 (1:1), po bramkach Krystiana
Jeglińskiego (37.) i Kamila Lichmańskiego (88.).
Po wysokiej (10:2) wygranej Stowarzyszenia Victoria Sianów ze Spartą
Gryfice – beniaminkiem I Ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów, 15 sierpnia 2020 r.
czekał sianowian trudny pojedynek ze
zwycięzcą – minionej edycji tej ligi
– Amatorem/Kotwicą Kołobrzeg.
Podopieczni Krzysztofa Gorta
(trener i kierownik zarazem), pokonali
na wyjeździe, kołobrzeżan 4:0 (3:0), po

trafieniach Rafała Gotowały (2) i Krzysztofa Miętka (2).
16 sierpnia pucharowe zmagania
rozpoczęły: KS Sieciemin i KS SKIBNO.
Oba nasze A-klasowe zespoły, trafiły na
rezerwy: III-ligowej Kotwicy Kołobrzeg
– KS Sieciemin i IV-ligowej Wieży Postomino – KS SKIBNO.
Siecieminianie, podopieczni Łukasza Szmajdziaka (trener) i Józefa Hryckowiana
(kierownik
drużyny),
rozstrzygnęli swoje spotkanie po
rzutach karnych (5:4). Po regulaminowym czasie gry był remis 1:1 (1:0). Bramkę otwierającą ten pojedynek, strzelił
Łukasz Cygan. Karne dla KS Siecimin
strzelili kolejno: Damian Janczyszyn,
Liwiusz Dobrzyński, Łukasz Cygan,
Adam Nader i Tomasz Jurkiewicz.
Brawo!
Skibnianie, podopieczni Wiktora
Piątka (trener) i Krzysztofa Karwata
(kierownik drużyny), ulegli rezerwom
postomińskiej Wieży 2:5 (0:1). Bramki
dla KS SKIBNO strzelili: Marcin
Woźniak i Mateusz Rymarkiewicz.

Skład KS SKIBNO: Arkadiusz Borak – Waldemar Grześczak, Michał Kowalski, Dawid
Rymarkiewicz, Daniel Ignacenko, Krzysztof
Olczak, Wojciech Chabowski, Marcin Woźniak, Marcel Wołoszyński (Wojciech Fąfara),
Zbigniew Dominikiewicz (Rafał Kucab) i Mateusz Rymarkiewicz.
rySzArd WąTrOBA
Fot. Waldemar KosoWsKi

Stowarzyszenie Victoria Sianów: Arkadiusz Borak – Łukasz Berkowski, Łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Marek
Kocaba, Krzysztof Miętek, Piotr Motyl, Krzysztof Rzeszutek, Tomasz Skupiński, Jacek Surówka, Janusz Szawurski, Tomasz Tesmer, Robert
Urban i Marek Walker.

KS Sieciemin: Robert Popławski (obronił jeden rzut karny w konkursie rzutów karnych) – Damian Janczyszyn, Tomasz Jarkiewicz, Liwiusz
Dobrzyński, Michał Rokitka (68. Mateusz Wilk), Tomasz Hawryluk (83. Bartosz Szmajdziak), Kamil Zbylut (70. Łukasz Wielgusiński),
Radosław Kruk (82. Krystian Kruk), Jacek Janczyszyn (68. Grzegorz Zabłocki), Łukasz Cygan i Adam Nader. W rezerwie pozostawali:
Leszek Kąkel i Łukasz Szmajdziak.

XXii ogólnopolski turniej koBiet iM. anny Bocian

zwycięskie sianowianki
Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: open (seniorki i
juniorki) i młodziczek (2007 rok i młodsze ). W obu kategoriach ze względu na
pandemię koronawirusa organizatorzy
turnieju ograniczyli udział w każdej
kategorii do sześciu zespołów.
W kategorii open udział wzięłyzes-

poły: KP Błękitni Stargard, KKP Warta
Gorzów Wlkp., MKS Lew Lębork,
GOSRiT Luzino, KS Stal Jezierzyce i UKS
Victoria SP 2 Sianów. Najlepszą drużyną
okazały się gospodynie zawodów UKS
Victoria SP 2 Sianów.
W drużynie sianowskiej wystapiły:
Oktawia Kaszewska, Dagmara Petrus,

Marta Fil, Malwina Grzelak, Oliwia
żywanowska, Wiktoria Ostróżka, Milena Paczkowska, Klaudia Majerczak,
Agata Czaban, Anita Czerwik, Wiktoria
Studzińska, Daria Zbrzeźniak i Katarzyna Rawłuszewicz. Trenerem zwycięskiej
ekipy był Jędrzej Bielecki, a pomagał mu
jako kierownik zespołu Jacenty życiń-

Pogotowie Przedsiębiorstwa
Komunalnej – 94 348 44 44.

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.

ski. Najlepszą zawodniczką turnieju
została Malwina Grzelak.
W młodszej kategorii młodziczek
niespodziewanie wygrał zespół MLKS
Tucholanka–Bór Tuchola. Sianowianki
w tej kategorii uplasowały się na 4. miejscu. Na otarcie łez był tytuł najlepszej
bramkarki turnieju, który przypadł Mai
Malczewskiej z Victorii SP 2 II.
Turniej zorganizowali działacze
UKS Victoria SP 2 Sianów. Partnerami
klubu z Sianowa we współorganizacji i
partycypacji w kosztach imprezy byli:
Gmina Sianów i Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego.

opnia
Jędrzej Bielecki,
trener UKS Victoria
SP 2 Sianów:
– Jestem zadowolony ze zwycięstwa w turnieju, choć nie była to łatwa
wygrana. Dziewczyny pokazały charakter, ale mają jeszcze braki kondycyjne.
Zwycięstwo cieszy, ale moim zawodniczkom wiele jeszcze brakuje do optymalnej dyspozycji. Turniej był etapem
przygotowawczym do rozgrywek w III
lidze i Pucharu Polski Kobiet.

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.

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).

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).

