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zięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie wszystkie pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sianów będą
mogły kupić nową odzież i sprzęt
ratowniczo-gaśniczy o łącznej
wartości ponad 126 tysięcy złotych.
W ramach tegorocznej, trzeciej
już edycji programu „Mały Strażak”
ogłoszonego przez WFOŚiGW
w Szczecinie, wszystkie wnioski
o dofinansowanie złożone przez
OSP z naszej gminy, uzyskały dofinansowania w wysokości łącznej
ponad 113 tysięcy złotych, stanowiące ok. 90% kosztów sprzętu zaplanowanego do zakupu w ramach
projektów. Jednostki z naszej gminy
wzbogacą się m.in. o nowe buty,
rękawice i hełmy specjalne, prądownice, butle do aparatów powietrznych, pilarki, ratowniczy sprzęt
hydrauliczny czy detektory prądu.
Zakup wyposażenia zabezpieczy działania jednostek i wyeliminuje potencjalne zagrożenie związane
z niekompletnym wyposażeniem
w sprzęt i brakami w odzieży
ochronnej. Nowe wyposażenie
posiadające odpowiednie parametry, stanowić będzie jedno z podstawowych narzędzi do likwidowania
zagrożeń i skutków ich występowania, także tych powstałych w wyniku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Beneficjentem WSzyStkie OSP z gminy SianóW

Dotacje na sprzęt

W najbliższym czasie odbędą się spotkania z kolejnymi jednostkami OSP.

113

tys. złotych
wyniesie
dofinansowanie dla
OSP z gminy Sianów

Pozyskane dofinansowanie stanowi
bardzo duże wsparcie dla funkcjonowania OSP z naszej gminy.
W poniedziałek, 21 września,
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu odbyło się podpisanie i wręczenie umów dla pierwszych 17 jednostek, w tym dla OSP w Osiekach
i OSP w Sierakowie Sławieńskim.
W uroczystym spotkaniu z przed-

SukceS SianOWSkich SPOłecznikóW

3X
akcja społeczna
„Seniorzy Sprzątają Las”
w Przytoku

3X
Piknik
w Węgorzewie

7-10 X
Folk Film Festival

14 X
Dzień
Edukacji Narodowej

23-25 X
Ogólnopolski Festiwal
Badmintona

Powstanie strażacki mural
W

ciągu najbliższych
dwóch miesięcy na
remizie OSP Sianów pojawi się
wyjątkowy mural, związany tematycznie z miastem Sianów oraz
służbą strażacką.
W środę, 16 września., Urząd
Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego opublikował wyniki drugiego tegorocznego
naboru w konkursie „Program
Społecznik na lata 2019-2021
– Program Marszałkowski”. Jednym
ze zwycięzców, otrzymujących
grant w wysokości czterech tysięcy
złotych, została Ochotnicza Straż
Pożarna w Sianowie.
W ramach realizacji projektu
pn. „Tu mieszkam, tu działam, tu
zmieniam” zorganizowane zostaną
warsztaty dla młodzieży uczęszczającej do kółka strażackiego w Szkole Podstawowej na 1 w Sianowie,
graniczącej z budynkiem siedziby

Fot. WFoŚiGW W Szczecinie

stawicielami OSP uczestniczył
Robert Stępień – zastępca prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie,
Małgorzata Golińska – sekretarz
stanu w Ministerstwie Środowiska,
Czesław Hoc – poseł na Sejm RP,
Marek Subocz – wicewojewoda
zachodniopomorski oraz bryg. Jarosław Tomczyk – komendant wojewódzkiego PSP.

OSP Sianów. Do współpracy przy
projekcie strażacy ochotnicy planują zaprosić Tomasza Cukin Żuka,
znanego ze swoich niezwykłych
i imponujących street art-owych
prac. Realizacja projektu przyniesie
ożywienie przestrzeni publicznej
miasta Sianów, a dzięki lokalizacji
remizy tuż przy ruchliwej drodze
krajowej nr 6, wiele osób będzie
mogło podziwiać oryginalnie upiększoną siedzibę OSP.
Celem głównym projektu jest
podniesienie stopnia integracji
społecznej młodzieży i utożsamiania się młodych ludzi z miejscem,
w którym dorastają poprzez aktywne działania zmierzające do zmiany,
upiększenia najbliższego otoczenia.
Ponadto projekt przyniesie wzrost
wiedzy młodzieży nt. działań ratunkowych prowadzonych przez strażaków ochotników oraz celem
propagowania ruchu na rzecz
ochotniczego pożarnictwa oraz
wolontariatu.
Serdecznie gratulujemy strażakom z sianowskiej jednostki OSP
wygranego grantu i z radością oczekujemy na efekty projektu!

Turniej
gospodyń
za nami!
W

Węgorzewie Koszalińskim odbyło się plenerowe spotkanie pod hasłem „ZespółWespół Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich”. Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia była Anna Pianka z Koła Gospodyń Wiejskich
z Węgorzewa Koszalińskiego, wspierana przez aktywne działaczki Koła.
W całodziennych zmaganiach
wzięło udział 10 KGW z powiatu
koszalińskiego ze miejscowości:
Dobrzyca, Kłos, Garbno, Kłanino,
Krytno, Różany, Stare Bielice,
Świerczyna, Rzeczyca Wielka
i Wierciszewo.

(fotorelacja na str. 4-5)
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Szkolenia dla społeczników

Kajakiem
przez Polskę N

P

owiedzenie, że człowiek zdolny

jest do rzeczy wielkich nie jest
„odkryciem Ameryki”.

Są jednak takie wyczyny, na które
stać niewielu. A takim była wyprawa „dla przyszłości” zainicjowana
przez Mariusza Zimnowłodzkiego.
Mariusz, jako osoba niepełnosprawna, wraz ze swoim ojcem Włodzimierzem oraz Wiesławem Hołozubcem przepłynęli kajakami w miesiąc

adal trwają zapisy na darmowe szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu koszalińskiego.
Szkolenia odbywają się w ramach
projektu pn. „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego”
realizowanego przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
we współpracy z Gminą Sianów i Powiatem Koszalińskim.
We wrześniu odbył się warsztat
dotyczący współpracy samorządu
z organizacjami i mieszkańcami oraz
partycypacji i obszarów współdziałania
pomiędzy tymi trzema grupami. Szkolenie poprowadziła Magdalena Pieczyńska, kierowniczka biura ds. organizacji
pozarządowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, współtwórczyni wielu
projektów w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań współpracy na linii

JST – NGO oraz wieloletnia ekspertka
oceniająca wnioski o dofinansowanie
m.in. w programie krajowym FIO
i w grantach regionalnych.
Oferta szkoleniowa projektu jest
szeroko zakreślona tematycznie – kolejne spotkania dotyczyć będą tworzenia
ofert i rozliczania zadań przez rezultaty,
budowania wizerunku organizacji oraz
komunikacji w zespole. 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.
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 urząd
– organizacje pozarządowe.
Zapraszamy!

Sianowianki
nie dają za wygraną

Polskę niemalże po przekątnej,
kończąc swoją drogę w Osiekach na
przystani.
Pisze się to łatwo, jednak czytając codzienne relacje z wyprawy,
wiem jak duże było to wyzwanie,
wiem jak niebezpieczne bywały
momenty. Dumny jestem z tego, że
pomysłodawcy i bohaterowie tego
wydarzenia to mieszkańcy Iwięcina
w naszej gminie.
Oprócz wyczynu ważny był też

31 sierpnia grupa kobiet z Sianowa, w ramach utworzonego przez nie
„Komitetu Protestacyjnego inicjatywy
Obywatelskiej MAMy… dość smrodu
z wysypiska w Sianowie” przekazała
list w tej sprawie Prezydentowi Koszalina.
Jest to następny krok protestujących, po zorganizowanej akcji blokowania drogi krajowej nr 6, która była
spowodowana wielodniowym uciążliwością
zapachową
odczuwalną
w Sianowie w ostatnim czasie. Mamy
z Sianowa mówią DOŚĆ! i nie przerywają walki z PGK Koszalin.

14 września do Komitetu Protestacyjnego Inicjatywy Obywatelskiej
MAMY! trafiło pismo od Wojewody
Zachodniopomorskiego, skierowane do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koszalinie w sprawie odorów z Regionalnego zakładu Odzysku Odpadów
w Sianowie, prowadzonego przez PGK
z siedzibą w Koszalinie.
Wojewoda Zachodniopomorski
w piśmie podnosi, że w zakresie
kompetencji wskazanych instytucji
jest sprawowanie zwierzchnictwa nad

Fot. Waldemar KoSoWSKi

przedsiębiorstwami emitującymi czynniki szkodliwe i uciążliwe zarówno dla
środowiska jak i zdrowia ludzkiego.
Pismem tym Wojewoda jednocześnie zobowiązał zwierzchników wymie-

nionych instytucji do wykazania podjętych działań w przedmiotowej sprawie
oraz wskazania możliwych rozwiązań
eliminujących uciążliwości.
✗

cel – wskazanie na trudności osób
niepełnosprawnych w znalezieniu
pracy. Pewnie jedna jaskółka wiosny
nie czyni, jednak o wyprawie głośno
było i jest w wielu mediach, tak
regionalnych jak i ogólnopolskich.
Mam więc nadzieję, że oprócz popularności, będą też wymierne
korzyści z tak ciężkiej pracy trójki
mężczyzn.
A tak zwyczajnie, to po prostu
im gratuluję. Mało kto porwałby się
na taki wyczyn, mało kto by go
zrealizował. Chyba każdy, kto
słyszał o tej wyprawie jest pod
ogromny wrażeniem!

WĘGORZEWO KOSZALIŃSKIE PIĘKNIEJE

W

ostatnich miesiącach sołectwo Węgorzewo Koszalińskie pozyskało dwie dotacje, z których
środki zostały przeznaczone na inwestycje związane z upiększaniem
centrum wsi.
W ramach konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie
2020” sołectwo otrzymało 10 tys. zł na
projekt inwestycyjny pn. „Zadaszenie
sceny dla wzmocnienia oferty integracji”.
Wiata jest prawie ukończona, pozostały
ostatnie poprawki i odbiór techniczny.
Ponadto zgodnie z umową o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej pn. „Zagospodaro-

wanie terenu wokół stawu”, poprawiono
kondycję istniejącej sceny oraz wyrównano i zagospodarowano teren wokół
stawu. Trawy jeszcze nie widać,
niemniej została już zasiana i lada dzień
powinna kiełkować. Na to przedsięwzięcie Gmina Sianów przekazała 6 tys. zł.
Głównym celem obu działań była
integracja społeczności, wzmocnienie
kapitału społecznego i promocja idei
wolontariatu. Mieszkańcy wspólnymi
siłami wykonali wszelkie prace ręczne.
Gratulujemy obywatelskiej postawy
i życzymy kolejnych pomysłów na integrowanie się w różnych formach.
Zwieńczeniem wspólnych działań
był PIKNIK – „Podziękowanie za wspólne prace na rzecz Wsi”, zorganizowany
3 października przy zadaszonej i odnowionej scenie.

Sianów na festiwalu Miast Dobrego Życia
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

4-6 września to dni, podczas
których odbył się Xi festiwal
miast Dobrego Życia
cittaslow w Działdowie.
W pierwszy dzień, na sali
zamkowej w Muzeum Pogranicza odbyło się Walne Zgromadzenie Członków
Polskiej Sieci Miast Cittaslow, której
Sianów od 2017 roku jest pełnoprawnym członkiem.
W sobotę, przedstawiciele sieci
uczestniczyli w otwarciu ważnych dla

Działdowa dwóch miejskich inwestycji,
zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
nowoczesnego kino Apollo, mieszczącego się w budynku Miejskiego Domu
Kultury. Kino posiada 260 miejsc siedzących, w tym 50 na antresoli.
Radni miejscy z Sianowa – Tomasz
Przygudzki i Andrzej Danielewicz, w tak
ważnym dla Działdowian dniu, w imieniu burmistrza Sianowa, dyrektora
CK w Sianowie wręczyli burmistrzowi
Grzegorzowi Mrowińskiemu i dyrekto-

rowi Miejskiego Domu Kultury Sławomira Rutkowskiego, wyjątkowy prezent
– unikatowego Super KOKOFA, życząc
przyjaciołom wielu artystycznych
sukcesów w przyszłości. Super KOKOF,
został wykonany w ramach limitowanej
edycji Folk Film Festiwal, wykonany w
najlepszej polskiej porcelanie, malowany tkankami metalu i złota, ręcznie
zdobiony metodą zdobienia chińskiej
porcelany z czasów dynastii TANG.
Druga inwestycja, to zrewitalizowany Park Honorowych Dawców Krwi
w Działdowie Ostatni dzień Festiwalu

to w historyczne wydarzenie i rekonstrukcje zorganizowane w ramach
obchodów Jubileuszu 100-lecia przyłączenia Działdowa do Polski.
Serdecznie gratulujemy organizatorom przygotowania Festiwalu, dziękujemy za życzliwe i ciepłe przyjęcie.
W imieniu włodarzy Sianowa i całej
wspólnoty życzymy wielu sukcesów
w rozwoju i działań propagujących
wartości slow life w Działdowie.
✗
AGATA SZeWcZyK,
KierOWniK referATu rOZWOju

Wrzesień 2020 Rok XIX nr 9 (294)
w ww. sianow.pl

informacje

3

Miło doczekać takiej chWili
ZŁOTe GODy W uSc
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Sianowie trzy dostojne pary świętowały jubileusz 50. rocznicy ślubu.
Barbara i Stanisław Kuszmar, Teresa
i Włodzimierz Sadowscy oraz Jadwiga
i Zdzisław Nowaccy – pół wieku temu
powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.
Z tej okazji jubilaci odebrali z rąk
burmistrza gminy i miasta Sianów
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulacje, słowa uznania i życzenia wspólnych, długich i szczęśliwych
lat w zdrowiu i zadowoleniu świętującym parom złożyli burmistrz Maciej
Berlicki, kierownik USC Mirosława
Kapuścińska oraz zastępca kierownika
USC Marika Bożyk.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, nie zabrakło w tym dniu
emocji, wzruszeń, radości i wspomnień
sprzed lat. Były kwiaty, pamiątkowe
dyplomy jubileuszowe, upominki oraz
zaproszenie na kolejne jubileusze.
Wszystkiego najlepszego.

BurMiSTrZ GMiny i MiASTA SiAnÓW O G Ł A S Z A :
iii uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie miasta Sianów :

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. w urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii
Polskiej 30 – sala posiedzeń urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 3 – budynek główny.
2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 12 października 2020 r. na konto urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie (Oddział w Sianowie,
Sianów ul. Morska 7) .
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego
czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy
wadium ulega przepadkowi.
Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się
wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu .
Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie
na czas określony 10 lat.
Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionych
nieruchomości.
3. Przeprowadzony w dniu 21.08.2020 r. ii przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

BurMiSTrZ GMiny i MiASTA SiAnÓW O G Ł A S Z A :
i uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na dzierżawę działek gruntu położonych na terenie gminy Sianów:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. w urzędzie Gminy i Miasta Sianowa, ul. Armii
Polskiej 30 – sala posiedzeń urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 3 – budynek główny.
2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 12 października 2020 r. na konto urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sławnie (Oddział w Sianowie,
Sianów ul. Morska 7).
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet przyszłego czynszu
dzierżawnego i podatku od nieruchomości, natomiast w przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy wadium
ulega przepadkowi.
Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone dzierżawcą nieruchomości, zwraca się
wadium najpóźniej 3 dni po zakończeniu przetargu .
Podpisanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Umowa zawarta zostanie
na czas określony 10 lat.
Dzierżawca ponosi koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych dzierżawionej
nieruchomości.

BurMiSTrZ GMiny i MiASTA SiAnÓW O G Ł A S Z A :
i uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych na terenie gminy
i miasta Sianów:

iii uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie
miasta Sianowa:

iV uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej na terenie
gminy Sianów:

ii uSTny PrZeTArG nieOGrAnicZOny
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie
miasta Sianowa:

1. Przetargi odbędą się w dniu 16 października 2020 r.
w urzędzie Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30 – sala
posiedzeń urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pok. nr 3 – budynek główny.
2. Wadium należy wpłacać gotówką do dnia 12 października 2020 r. na konto urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 w Banku Spółdzielczym
w Sławnie.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium
ulega przepadkowi.
Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie zostały ustalone nabywcami nieruchomości, zwraca się wadium najpóźniej
3 dni po zakończeniu przetargu .
3. Przetargi przeprowadza się zgodnie z warunkami określo-

nymi w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. u. nr 207 poz. 2108 z późn. zm. /.
4. nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego oraz
koszty ewentualnego wskazania przez geodetę punktów granicznych nabytej nieruchomości.
5. Przeprowadzone w dniu 21.08.2020 r. przetargi zakończyły
się wynikiem negatywnym.
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Turniej gospodyń w
barDzo uDaNy!
r

K

iedyś, dawno temu… w Węgorzewie była kuźnia, był też
kowal tę tradycje warto przywoływać.
Ten jeden raz w roku plac przy świetlicy zamienia się w wielką kuźnię.
Kilkunastu kowali, którzy na pomorską wieś zjechali się z całej Polski, rozpaliło swoje paleniska, ustawiło kowadła
i kuło, aż iskry szły spod młotów.
Organizatorem był Aleksander
Czernecki, artysta kowal, który zwołał
swoich przyjaciół z różnych stron kraju
na Przystanek Kuźnia, który z jednej
strony jest okazją do spotkania
rzemieślników, wymiany doświadczeń
i podciągnięcia warsztatu pod okiem
starszych kolegów, ale również zaproszenie dla mieszkańców regionu. Nie
tylko najmłodsi z wielkim zainteresowaniem podpatrywali mistrzów młota
przy pracy. Mogli również sami spróbować swoich sił przy kowadle albo stuletnim miechu.

eprezentacje poszczególnych sołectw zmagały się ze sobą w wielu konkurencjach, na wesoło i sportowo, dostarczając widzom wspaniałej rozrywki i swojskiej atmosfery. Panie musiały wykazać się umiejętnością władania szablą
i precyzyjnego przecinania ogórków, ubijania piany z białek na czas, znajomością przysłów ludowych i staropolskich porzekadeł oraz finezyjnym składaniem serwetek. Druga
część zmagań poświęcona była kulinariom.
Jury w składzie: sołtys Szczeglina, sołtys Mokrego i przedstawiciel KGW z Bukowa,
miało bardzo trudne wyzwanie. Uhonorowało nagrodami i dyplomami uznania wszystkich przedstawicieli KGW biorących udział w Turnieju. W części praktycznej I miejsce
zajęły członkinie KGW z Wierciszewa, II miejsce reprezentacja z Krytna, a III miejsce
– KGW z Kłosu. W drugiej części zmagań I miejsce zajęło KGW z Grabna, II z KGW
z Rzeczycy Wielkiej, a III miejsce – KGW ze Starych Bielic.
Atmosfera tego dnia była bardzo ludowa i folkowa. Na scenie występowały zespoły
śpiewacze: „Kwiat Paproci” z Wierciszewa i „Ballada” ze Spółdzielni Mieszkaniowej na
Skarpie w Koszalinie. Punktem kulminacyjnym wydarzenia, był wspaniały występ lokalnych aktorów wiejskich w sztuce Juliana Tuwima „Rzepka”.
Gratulujemy organizatorom pomysłu, zaangażowania, pięknej pogody, organizacji
i wspaniałej zabawy.
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wiejskich
Dziękujemy

W imieniu organizatorów i Burmistrza
Sianowa dziękujemy również wszystkim
instytucjom wspierającym, bez ich
udziału i pomocy niemożliwym byłoby
zorganizowanie tego wyjątkowego
dnia. Słowa podziękowania składamy
prowadzącemu Turniej - Bartoszowi
Czai, Starostwu Powiatowemu w Koszalinie, Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej w Sianowie, Koszalińskiemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Firmie Oriflejm, Piekarni GS
w Sianowie, firmie DEGA, mieszkańcom
sołectwa Węgorzewo oraz wszystkim
osobom prowadzącym warsztaty tematyczne.

Żegnaj
lato,
lato…
13 września, o godz. 16, w Parku miejskim im. Powstańców Warszawskich
odbył się koncert symfoniczny w wykonaniu filharmonii koszalińskiej
pn. „Pożegnanie Lata”.
muzycy w pełnym składzie tj. 54 osoby,
zagrali dzieła z repertuaru johanna
Straussa ii, josefa Straussa i franza von
Suppe.
godzinny koncert i piękna pogoda
przyciągnęły naprawdę sporo osób. nie
tylko przy scenie, ale w całym parku.
Dziękujemy Wam za obecność,
uśmiechy, miłe słowa.
Dajecie nam siłę do dalszych działań
i wiemy, że to co robimy ma sens.
Fot. Waldemar KoSoWSKi
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rozmaitości

Zadbają o bezpieczny wypoczynek

Spotkanie inteGracyjne

16 września domownicy dziennego domu „Senior+” uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych w ramach projektu „równość
Szans w Gminie Sianów”. Seniorzy wybrali się do przytoku na grzybobranie.
na miejscu, wraz z opiekunami, wyruszyli na spacer do lasu w poszukiwaniu
grzybów i innych darów natury. las to świetna terapia, która ma zbawienny
wpływ na zdrowie oraz samopoczucie. domownicy wykazali się świetną kondycją nie tylko w zbieraniu grzybów. po leśnym spacerze były tańce, śpiewy
Fot. maGdalena rzeSzuteK.
oraz podziwianie zbiorów.

BeZPiecZny SeniOr
W SiAnOWie
„Bezpieczny senior” to kampania
polegająca na wzroście poczucia
bezpieczeństwa wśród sianowskich
seniorów, zapoczątkowana przez
sianowskie organizacje pozarządowe
tj. Sianowska Akademia.
3 września w sianowskim kinie Zorza
miało miejsce kolejne spotkania
w ramach prowadzonych kampanii.
Sianowscy seniorzy tym razem spotkali się z przedstawicielką Policji,
która przekazała niezbędne informa-

cje w zakresie pojawiających się
w ostatnim czasie oszustw, wyłudzeń
pieniędzy „na wnuczka” czy „na
urzędnika”.
Seniora oraz Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.
Kampania obejmuje cykliczne spotkania z policją, strażą pożarną czy rzecznikiem praw konsumenta, w ramach
projektów dofinansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020.

SPIS ROLNY 2020

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium rP
w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według
stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem
równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa,
które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą
i według stanu na ten dzień.

W

Sierakowie Sławieńskim
mieszkańcy
realizują
projekt pt. „Bezpieczne
strefy wypoczynku”. Celem inicjatywy
jest aranżacja 5 sfer bezpiecznego wypoczynku, w różnych miejscach wioski
tak, aby tworzyły one trasę spacerową.
Spacerując trasą będziemy odkrywać przestrzeń krajobrazową za pomocą zmysłów tj. wzroku, węchu, dotyku,
zapachu. Bo to dzięki zmysłom możemy
lepiej poznać świat otaczającej nas przyrody. Strefy bezpiecznego wypoczynku
będą pełniły funkcje zarówno terapii
jak i nauki. Zawierać będą elementy
przyrodnicze(zioła, krzewy, drzewa
i kwiaty) i architektoniczne (ławeczki,
hamaki, elementy i ozdoby drewniane).

Wędrując przez miejscowość dotrzemy
do stref „Zaryzykuj – dotknij”, „Bagienny świat”, „Ratujemy pszczoły”, „Świat
motyli” i „Dotknij – posmakuj”. Ścieżką
spacerowa ze strefami bezpiecznego
wypoczynku nie będzie projektem
zamkniętym, ukończonym. Jest otwarty
na nowe pomysły i każdy członek
społeczności lokalnej będzie mógł
wnieść swój udział w jej tworzeniu.
Projekt dofinansowano ze środków
programu „Działaj Lokalnie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Fundację
Nauka dla Środowiska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie.
✗

22 września uczestnicy śDS „Szansa”
wraz z opiekunami odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Alpaki na
Sosnowych Wzgórzach” w Sierakowie
Sławieńskim.
Główną atrakcją wyjazdu był kontakt
ze światem przyjaznych zwierząt:
9 alpak, kóz Lady i Boba, papugi żako
Fredka, gęsi Balbiny i Ptysia oraz

5 psiaków. Czas spędzony w towarzystwie alpak pozytywnie wpływa na
rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej oraz na poprawę samopoczucia.
Kontakt ze zwierzętami uczy empatii
i odpowiedzialności. Gospodarze spotkania poczęstowali nas świeżo upieczonym ciastem drożdżowym
z owocami oraz wegetariańskim obiadem, który składał się z… mlecznego
kotleta, kiszonej sałaty i kalafiora oraz
wiejskich ziemniaczków. Podczas

posiłku czas umilał nam pokaz mima
Maksymiliana, który za swój występ
został nagrodzony gromkimi brawami. W gospodarstwie doświadczyliśmy serdecznej gościnności, poznaliśmy zasady i tajniki zdrowego
odżywiania i pozytywnego myślenia.
Wyjazd zorganizowano w ramach
projektu „ Równość szans w Gminie
Sianów”.

Powszechny Spis Rolny będzie
prowadzany metodami:
● samospisu internetowego,
poprzez formularz spisowy dostępny na
stronie https://spisrolny.gov.pl
Samospis internetowy jest metodą
obowiązkową. Przez Internet można się
spisać od 1 września do 30 listopada
2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają
dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą
skorzystać również z metody:
● samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279
99 99)
Przez infolinię spisową można się
spisać od 1 września do 30 listopada
2020r.
● bezpośrednio w urzędzie
Gminy i Miasta Sianów.
Przed wizytą prosimy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym
pod nr tel. 94 34 69 525 lub 94 34 69 522
w celu umówienia wizyty. W urzędzie
można się spisać od 1 września do 30
listopada 2020 r.
W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. jeżeli

z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik
ma obowiązek udzielić rachmistrzowi
odpowiedzi na pytania z formularza
spisowego.
Rachmistrzowie będą realizowali
spis rolny dwoma metodami:
● wywiad telefoniczny, od 16
września do 30 listopada 2020 r.
● wywiad bezpośredni, od 1
października do 30 listopada 2020 r.
Rachmistrzowie będą realizowali
wywiady bezpośrednie w terenie
wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja
epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. O realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów
będziemy informować na bieżąco
na stronie Powszechnego Spisu Rolnego
i w mediach.
PSR realizowany jest jako badanie
pełne, skierowane do gospodarstw
rolnych, osób fizycznych oraz osób
prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej.
Zakres, formę i tryb przeprowadzenia
spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników

spisu reguluje ustawa o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. przyjęta przez
Prezydenta RP. Udział w spisie jest
obowiązkowy. Brak udziału w spisie
rolnym może skutkować nałożeniem
kary grzywny określonej w ustawie
o statystyce publicznej.
W ramach popularyzacji spisu
rolnego został rozesłany list od Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, który
osobiście zachęca wszystkich objętych
obowiązkiem spisowym rolników do
wzięcia udziału w tym najważniejszym
badaniu rolniczym w Polsce. Więcej na
temat listu Prezesa GUS.
Uruchomiona jest również infolinia spisowa o numerze 22 279 99 99
(koszt połączenia zgodny z cennikiem
operatora), z którą można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek
pytań lub wątpliwości dotyczących
spisu rolnego. Uzyskać tam będzie
można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować tożsamość
rachmistrza terenowego, upewnić się
czy nasze gospodarstwo jest objęte
obowiązkiem spisowym czy zgłosić
fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Bo jak nie my,
to kto?

B

o jak nie my to kto? Pod takim
tytułem Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
realizuje projekt finansowany ze środków rządowego Programu ASOS 2014
– 2020. Dzięki zdobytym środkom
grupa 54 seniorów może uczestniczyć
w warsztatach ćwiczeniowych i zajęciach integracyjnych w okresie do
końca bieżącego roku.
Jeden z elementów projektu jest
utworzenie grupy nordic walking, która
wyposażona w profesjonalne kije oraz
zakupione w ramach przedsięwzięcia
koszulki i kamizelki z logo programu
ASOS, raz w tygodniu udaje się na
wędrówki po szlakach turystycznych
zlokalizowanych na terenie gminy
Sianów. Ostatnią pieszą „wędrówkę
z kijkami” seniorzy odbyli na trasie
„Sianowskiej 5”.

AlPAKi – śWieTnA
TerAPiA

✗
juSTynA BieDZiuK
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Maszyny gotowe do startu
25

września odbyło się pierwsze spotkanie związane
z projektem „Maszyny na Start” organizowanego przez Kub rodziny w partnerstwie z centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
oraz Gmina Sianów.
Wszystkie uczestniczki – nasze
przyszłe krawcowe – zapoznały się

z harmonogramem zajęć, jego celami,
ale również miały okazję poznać się
i wybrać to, co chcą uszyć. Udało się
nawet uszyć pierwszy z nich, czyli
poszewkę na poduszkę. Bardziej
doświadczone koleżanki pomagały tym,
które pierwszy raz szyły i wymieniały
się radami.
W ramach projektu zorganizowa-

Wspólne szycie to wspaniała okazja do odkrycia nowej pasji, do zdobycia
praktycznej umiejętności, ale również
integracji uczestników. To też radość
tworzenia.
Jak powiedziała jedna z uczestniczek, żadna kupiona sukienka, nie
dorówna tej, którą uszyje się samemu.
Satysfakcja bezcenna
Wspólne szycie to również wspaniała okazja do podejmowania wspólnych działań oraz podniesienie umiejętności organizowania wolnego czas.
Projekt ma na celu zwiększenie aktyw-

ności społecznej mieszkańców gminy
Sianów oraz poprawę relacji i więzi
wewnątrzrodzinnych, a także integrację
rodzin ze środowiskiem lokalnym.
Dofinansowano ze środków
programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Fundację
Nauka dla Środowiska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie.
✗
TeKST i fOT. KATArZynA
GruDZień-KuśKA

Czytaliśmy „Balladynę”

DKK, czyli czytamy
i dyskutujemy

22 września w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki.
DKK w Sianowie powstał pod
patronatem Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie. DKK działają w ramach
ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”,
promującego czytelnictwo. Na nasze
spotkanie przybyli nasi „wierni” czytelnicy, aczkolwiek nasze spotkania są

ny zostanie cykl warsztatów krawieckich dla sianowskich mam i ich dzieci.
Warsztaty obejmować będą naukę
szycia dla mam przez pięć spotkań po
dwie godziny, a następnie wspólne spotkania mam z dziećmi tj. trzy spotkania
po dwie godziny, w trakcie których
razem tworzyć będą wyroby krawieckie.
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września w całej Polsce, w ramach narodowego czytania,
rozbrzmiewały dialogi z Balladyny
juliusza Słowackiego.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama

Mickiewicza. Jest to już 9. edycja i, oczywiście, w każdej udział wzięła biblioteka w Sianowie wraz ze swoimi filiami.
„Balladyna” w naszych bibliotekach
czytana była od 31 sierpnia, podczas
festynu i Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, którą zorganizowały filie biblioteczne z Węgorzewa, Karnieszewic

i Sieciemina. Do wspólnego czytania
chętnie przystąpiło wiele osób. Natomiast gdy dorośli pochłonięci byli lekturą, dzieci mogły skorzystać z warsztatów ozdabiania talerzyków tekturowych.
Fot. Violetta KaSProWicz,
irena zaGulaK-JanKoWSKa

otwarte dla wszystkich i każdy jest tu
mile widziany.
Tym razem rozmawialiśmy
o książce Dorothy Parker „Gra”. Jest to
wybór najlepszych opowiadań nowojorskiej pisarki słynącej z ciętego, sardonicznego dowcipu. Teksty te, napisane
w pierwszej połowie XX wieku, dojrzały
i przestały szokować, nie tracąc jednak
na świeżości i polocie.
✗

zapraszamy do lektury
BörGe HellSTröM,
AnDerS rOSlunD
„TrZy SeKunDy”

„Trzy sekundy” to thriller uznany
przez Szwedzką Akademię literatury za najlepszą powieść roku. Na
podstawie książki powstał film o
tym samym tytule, w którym zagrali
Joel Kinnaman, Clive Owen i Rosamund Pike. Brutalny pitbul na usługach mafii, Piet Hoffman, ma pokie-

rować operacją wprowadzenia
narkotyków do szwedzkich więzień.
I tylko jeden człowiek wie, że
w rzeczywistości jest tajnym współpracownikiem szwedzkiej policji,
który od lat infiltruje największą
zorganizowaną grupę przestępczą
w kraju. I że jego imponująca kartoteka jest całkowicie spreparowana.
Kiedy zgodnie z planem ministerstwa sprawiedliwości Hoffman daje
się zamknąć w więzieniu o zaostrzonym rygorze, jest zdany sam
na siebie. A w oczach policjantów
i klawiszy jest niebezpiecznym
psychopatą.
Za sprawą dociekliwego inspektora
prowadzącego jedną ze spraw,
w które Hoffman był zamieszany,
zostaje zdekonspirowany. Jeśli pierwsi dopadną go ludzie mafii, nie ma
szans. A jego człowiek w służbach
nie może podjąć pochopnych
kroków. Wkrótce tylko 1500 metrów
i 3 sekundy będą dzielić Hoffmana
od kuli snajpera…
TeKST: cK

Seniorzy w podróży
W okresie wakacyjnym
seniorzy, którzy uczestniczą
w programach finansowanych z Rządowego
Programu aSOS 2014
– 2020, uczestniczyli
w 7 wycieczkach krajoznawczych.
Jednym z założeń projektów była
integracja mieszkańców w wieku 60+
poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych. Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we

współpracy ze swoimi beneficjentami
zorganizowało wycieczki Juchowo
– Borne Sulinowo, Kazimierz Dolny
oraz Gorzów – Świebodzin. Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora
zaproponowało wycieczki na Hel,
Pojezierze Drawskie, Mazury i Kaszuby.
Możliwość taką dały Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora oraz
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Sucha Koszalińska, które z sukcesem
realizują programy aktywizacji społecznej osób starszych.
Programy „Bo jak nie my to kto?”
oraz „Centrum Aktywności Senioralnej”
znalazły się w tym roku na krótkiej

liście przedsięwzięć dofinansowanych
ze środków ASOS 2014 – 2020.
Projekty realizowane przez oba
stowarzyszenia potrwają do końca
2020 r. Przez seniorami oprócz cotygodniowych zajęć czekają liczne wyjścia
do teatru, filharmonii oraz kina.
Uczestnicy projektów będą także organizatorami kampanii społecznych
zakładających m.in. promowanie
wartości patriotycznych czy ochronę
zwierząt.
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sport

zwycięskie otwarcie Darz boru!
12 września – po pół roku
bez poważnego ping ponga
– wróciła walka o ligowe
punkty. W drugim roku
pobytu w i lidze tenisa stołowego mężczyzn (grupie północnej), kS Darz Bór karnieszewice – w 12-zespołowym
zestawie drużyn – celuje
w pierwszą trójkę.
12 września, w gościnnej sali sportowej SP Nr 1 w Sianowie, wzmocnieni
Marcinem Woskowiczem, tenisistą
stołowym z superligowym przetarciem,
podopieczni prezesa Zbigniewa Kuszlewicza, podejmowali Morliny Ostróda II.
30 listopada 2019 r., w jedynym
rozegranym z nimi meczu w ubiegłym
sezonie, karnieszewiczanie, wygrali na
wyjeździe 7:3. Do marcowego rewanżu
w Sianowie – z wiadomych względów
– nie doszło!
Przyglądając się wynikom poszczególnych sobotnich pojedynków, można
mieć nadzieję na kolejne duże i małe

zdjęcie z meczu z morlinami ii Ostróda w Sianowie (stoją od lewej: zbigniew kuszlewicz, Bartosz Szarmach, marcin marchlewski, marcin Woskowicz,
Fot. Waldemar KoSoWSKi
michał krzyżanowski, andrzej Świerczek.
punkty naszych tenisistów stołowych.
Tym bardziej, że Marcin Woskowicz,
który zastąpił Marcina Czerniawskiego

– któremu przy okazji dziękujemy za
czteroletnie reprezentowanie barw KS
Darz Bór Karnieszewice – zaczął od

Drudzy w stawce!

kompletu tak zwanych małych punktów dla swojego nowego klubu! Podobnie punktował Bartosz Szarmach.

O

ldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów kolejny raz pokazali, że potrafią udanie godzić udział
w rozgrywkach i ligi Pomorskiej ligi
Oldbojów z uczestnictwem w turniejach.
5 września – zamiast w PLO – wzięli udział w XI Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów
o Puchar Starosty Chodzieskiego
w Chodzieży. Po zaciętej rywalizacji
– w 10-zespołowej stawce – zajęli drugie
miejsce, przegrywając puchar starosty
rzutami karnymi 0:2. W regulaminowym czasie meczu z oldbojami
Wągrowca, padł remis 1:1. Najlepszym
strzelcem turnieju został Rafał Gotowała (9 bramek). W jego przypadku decydowało wyższe miejsce drużyny Stowarzyszenia Victoria Sianów, które grało

Michał Krzyżanowski i Marcin Marchlewski, oddali przeciwnikom po
punkcie!
Ostateczny rezultat 8:2, jest lepszy
od uzyskanego w ubiegłym sezonie!
Podsumowując spotkanie, Prezes
KS Darz Bór Karnieszewice – Zbigniew
Kuszlewicz, napisał:
– Po analizie składu drużyny
Morliny Ostróda II, liczyłem na naszą
wygraną. Wynik 8:2 sprawił sporą
dozę radości zawodnikom, przybyłym
kibicom, jak też i mnie samemu. Szczególne brawa należą się Marcinowi
Woskowiczowi, który znakomicie
połączył widowiskowość ze skutecznością gry.
Prawdziwym testem dla nas będzie
pojedynek z KS DEKORGLASS Działdowo II, zaplanowany na 17 października
2020 r., na wyjeździe. Przewiduję
bowiem, że podobnie, jak to miało
miejsce w ich pierwszym meczu, Działdowo II wystawi zawodników z Superligi, na co pozwala regulamin rozgrywek!
Najbliższe dwa mecze karnieszewiczanie zagrają u siebie: 24 października 2020 r., o godz. 16.oo, z KS Pogoń
Mogilno, a dzień później z zespołem
MOJEBERMUDY GORZOVIA Gorzów
Wielkopolski.
✗
rySZArD WąTrOBA

w tym turnieju pod nazwą Victoria
Sianów!
Victoria Sianów: Zbigniew Banasiak
– Łukasz Berkowski, Rafał Gotowała, Marek
Kocaba, Krzysztof Rzeszutek, Jarosław Skrzypkowski, Jacek Surówka, Robert Urban i Marek
Walker.
Dwaj przedstawiciele Stowarzyszenia Victoria Sianów: Krzysztof Gort
i Janusz Szawurski, grali gościnnie
w drużynie oldbojów Gwardii Koszalin.
Ostateczna kolejność przedstawiała się następująco: 1. Nielba Wągrowiec,
2. Victoria Sianów, 3. Polonia-Oldboy
Chodzież, 4. Gwardia Koszalin, 5. Żurawie Wielkopolska, 6. Huragan Pobiedziska, 7. Klub Piłkarski Zielona Góra,
8. Zryw Kretomino, 9. Pallap Nowosiółki, 10. Polonia Jastrowie.
rySZArD WąTrOBA

REKORD JUNIORóW MłODSZYCH!
Dawno nie informowaliśmy
o piłkarskich wynikach
juniorów młodszych. co było
tego powodem? Drużyny
w tej kategorii wiekowej
– z różnych powodów
– żaden klub piłkarski w naszej gminie, po prostu nie
posiadał!
5 września, następcy obecnych
juniorów starszych Victorii zadebiutowali w I klasie Juniorów Młodszych
ZZPN/Oddział Koszalin. Podopieczni
trenera Wiktora Piątka, pokonali u siebie
zespół Płomienia Myślino 10:0 (5:0).

łupem bramkowym podzielili się: Cezary Filasiak – 2, Kacper Nowak – 2, Jakub
Baran, Wojciech Bogdański, Norbert
Gutkin, Gracjan Polek, Jakub Szpak
i Krystian Woźniak. Nie deprecjonując
wyniku, dodać jednak trzeba, że goście
grali cały mecz w 7-osobowym składzie!
Juniorzy młodsi Victorii: Oskar
Arcisz – Krystian Woźniak, Wiktor
Wabia, Kacper Miętek (50. Daniel Rzepkowski), Filip Grześczak, Jakub Szpak
(41. Jakub Baran), Cezary Filasiak (55.
Maksymilian Szczepanowicz), Kacper
Nowak (41. Bartosz Sławiński), Bartosz
Baczyński (70. Kacper Leśnicki), Norbert
Gutkin (50. Wojciech Bogdański) i Paweł
Kidacki (41. Gracjan Polek).
rySZArD WąTrOBA

zdjęcie juniorów młodszych Victorii z trenerem Wiktorem Piątkiem – łukasz Walczak.

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
- 94 346 95 45 lub 574 268 165

