Sianów w Cittaslow!
5 maja w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych odbyła się certyfikacja
gminy i miasta Sianów, związana z przystąpieniem do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Dobrego Życia Cittaslow.
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olegała ona na weryfikacji procesu
samooceny gminy w siedmiu
obszarach, dotyczących między
innymi polityki energetycznej i środowiskowej, infrastrukturalnej, jakości życia miejskiego, rolnictwa, turystyki, a także obszarów
z zakresu gościnności, spójności społecznej
i partnerstwa. Komisja podkreśliła fakt
uzyskania przez gminę wysokiej punktacji
i spełnienia wymaganych kryteriów. To duże
wyróżnienie.
Proces przystąpienia i samooceny był
długi i trudny. Tym bardziej cieszy nas fakt,
iż doceniono nasze zaangażowanie
w tworzenie warunków do ciągłego polepszania jakości życia mieszkańców, stwarzania
możliwości rozwoju i prowadzenia zrówno-

ważonej polityki – opartej na nowoczesnym,
efektywnym zarzadzaniu połączonym
z tradycją i kulturą.
Po oficjalnej części burmistrz miasta
i gminy Sianów Maciej Berlicki zaprosił gości
na spacer po mieście. Pokazał kluczowe
dla gminy inwestycje i obiekty: Przedszkole
Gminne „Skrzat”, nowoczesną halę widowiskowo-sportową przy Szkole Podstawowej
nr 2, Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną,
jak również przepompownię ścieków
– wybudowaną w ramach projektu „Kanalizacja Zachód”. Goście nie kryli podziwu dla
prowadzonej przez sianowski samorząd polityki środowiskowej i społecznej, co nas ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań rozwojowych.

Sianów pokazał, jak budować
poczucie wspólnoty
❚ Od 19 do 21 maja w miasteczku Kalety, położonym wśród
malowniczych krajobrazów na Śląsku, odbyło się Zgromadzenie Polskie Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Wydarzenie wyjątkowe i niezwykle dla gminy i miasta Sianów, bowiem stanowiło zwieńczenie podjętych w listopadzie ubiegłego roku 2016 r. wysiłków, związanych z procesem przestąpienia i certyfikacji naszego samorządu do Sieci
Cittaslow. Burmistrz Maciej Berlicki za prezentował miasto, jego walory przyrodnicze, potencjały, działania na rzecz spójności społecznej,
ochrony środowiska, zrealizowanych inwestycji i planów rozwoju gminy
w przyszłości. Z rąk gospodarza gminy Kalety, burmistrza Klaudiusza
Kandzi, przewodniczącego Zgromadzenia – Józefa Blanka, burmistrza
Nowego Miasta Lubawskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusza Ptaka i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Doroty Zalewskiej – Bomby,
odebrał akt stanowiący o przystąpieniu Sianowa do Międzynarodowego Stowarzyszenia.

Certyfikacja była bardzo ważnym krokiem
dla Sianowa – pretendenta na drodze do
międzynarodowej organizacji zrzeszającej
miasta „slow”. To jednocześnie wielkie
wyróżnienie i sukces w skali regionu i kraju.
Pełnomocne członkostwo w stowarzyszeniu –
Sianów otrzymał podczas festiwalu miast
Cittaslow w Kaletach w dniach 20-21 maja.
A. SZeWCZyK

W drugiej części Zgromadzenia rozpoczęto Festiwal Cittaslow. Była to
8. edycja Festiwalu w Polsce. Miasta członkowskie i pretendenci promowali walory swoich gmin oraz lokalne produkty i wyroby. Sianów rozsmakował odwiedzających wędzonymi rybami SIAN-RYBu, słodkimi jabłkami rodzimego sadownika oraz rzepakowym miodem Piotra Koguta,
mistrza pszczelarstwa z pasieki sianowskiej. Lniane torby „Jestem
z Sianowa” zachwyciły gości, mieszkańców i włodarzy sąsiednich miast
Cittaslow. Idea budowania wspólnoty i poczucia tożsamości mieszkańców
z miejscem, w którym żyją i do którego chętnie wracają jest niezwykła
w swym przekazie i formie. Cieszymy się, że mogliśmy zainspirować inne
samorządy do propagowania wartości wspólnotowych, budowania spójności społecznej i promocji swoich gmin w Polsce i na świcie.
Były też emocje sportowe. Reprezentacja ruchu Cittaslow zmierzyła się
w meczu towarzyskim z drużyną samorządowców z Kalet, wygrywając
spotkanie z gospodarzami. Na scenie była prawdziwa uczta kulturowa:
goście i odwiedzający mieli szansę podziwiać występy zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”, a gwiazdą wieczoru była grupa Ira.
A. SZeWCZyK

W czołówce rankingu
„Perły Samorządu”!
Gmina Sianów zajęła wysokie
III miejsce w kraju w kategorii
gmin wiejsko-miejskich
w V edycji Ogólnopolskiego
Rankingu „Perły Samorządu”.
„Perły Samorządu” , organizowane przez
redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Deloitte Consulting S.A., przyznano po raz piąty.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
25 maja w Gdyni, w wyjątkowych wnętrzach
Muzeum Emigracji.
W tegorocznym rankingu, ideą przewodnią było wybranie najlepszych prezydentów,
burmistrzów i wójtów oraz gmin, wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Sprawdzano nie tylko
działania promocyjno-kulturalne, ale także
wzięto pod lupę działania gmin, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków unijnych w poprzednich latach.
Sianów to wyjątkowa i dynamicznie
rozwijająca się gmina, bogata w walory przyrodnicze, urozmaiconą ofertę kulturalną oraz

atrakcyjne tereny inwestycyjne. Strategiczna
wizja rozwoju gminy, sprawny sposób
zarządzania Urzędem, aktywna współpraca
ze społecznością lokalną i największe osiągnięcia w minionym roku, to dziedziny, które
przyczyniły się do wielkiego sukcesu i docenienia naszej Gminy przez organizatorów.

Z roku na rok, Gmina Sianów zajmuje
coraz wyższe miejsca w ogólnopolskich
rankingach. Niewątpliwie tego typu
wyróżnienia są zarówno powodem do radości, jak również motywują do dalszej pracy
i podejmowania kroków zmierzających do
efektywnego, spójnego rozwoju.
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Czy zapomnieć
o kulturze?

P

rzez ostatnich kilka lat
prezentowaliśmy i organizowaliśmy wiele ciekawych
wydarzeń w różnych dziedzinach,
w tym w kulturze. Udało się
poprzez wiele przedsięwzięć,
w tym też sportowych i rekreacyjnych, stworzyć markę o której jeszcze kilka lat temu trudno było
marzyć. „Sianów – gmina z zapałem” ma dziś moim zdaniem pełne
uzasadnienie w działaniach wielu
osób, ale też w efektach ich pracy.
I pewnie mógłbym tak pisać, ale
ostatnio kilka razy usłyszałem
stwierdzenia, że to bez sensu, że
niepotrzebnie wydajemy pieniądze na kulturę… i tę wielką i tę
małą. Oczywiście takie argumenty
i takie słowa trzeba przyjąć. Warto
się też zastanowić, dlaczego ktoś
to mówi. Różne odpowiedzi przychodzą mi do głowy, jak zwykle
i lepsze i gorsze. Na pewno każdy
w kwestiach samorządu, kultury,
sportu i polityki zna się na wszystkim. Ja nie, ale staram się słuchać
tych, którzy się znają. I wiele osób
nasze działania w sferze kultury
ocenia dobrze.
Myślę więc, że kierunek, który
obraliśmy jest ciekawy, sprawił, że
wiele osób mówi o naszym samorządzie dobrze, nawet nam
zazdrości. I w takiej tonacji zapraszam wszystkich na 30 Dni Ziemi
Sianowskiej w połowie czerwca.
Kolejny raz warto się spotkać na
sianowskim stadionie, świetnie
pobawić, może nawet być
wdzięcznym organizatorom
i osobom, które nam pomagają.
A jeżeli komuś nie pasuje takie
święto, cóż, każdy ma prawo
do swojego zdania.
Jednak tradycja zobowiązuje, a to
już 30 święto Ziemi Sianowskiej,
pamiętajmy o tym.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
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Dzieciaki
w wodzie,
jak ryby
315 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych bierze
udział w cotygodniowych zajęciach pływackich.

T

o dzięki aktywności
sianowskiego magistratu,
Stowarzyszenia Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie oraz
Klubu
Sportowego
Victoria
Sianów! Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie realizuje swój projekt pn. „Aqua edukacja” już od września ubiegłego
roku, a Klub Sportowy Victoria
Sianów zadanie „Umiem pływać”
od lutego bieżącego roku. Dzięki
środkom pozyskanym z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
dzieci mają zapewnioną opiekę

instruktorską,
wychowawczą,
transport, ubezpieczenie oraz catering w postaci kanapek, które przygotowywane są w ścisłej współpracy z poszczególnymi szkołami. Już
niebawem, bo 14 czerwca, nastąpi
finał programów, kiedy to dzieci
uczestniczące w zajęciach rywalizować będą w I Mistrzostwach
Gminy w Pływaniu. Beneficjanci
projektu, dopingowani przez pozostałych uczniów oraz rodziców,
przystąpią do rywalizacji w kategorii dziewcząt, chłopców oraz
sztafet.

Zajęcia odbywają się w Parku Wodnym w Koszalinie.

Fot. Archiwum

Warto podkreślić, iż na oba
projekty organizacje pozarządowe
pozyskały 300 tys. zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej.
TOMASZ TeSMeR

Jest dotacja na Dzienny Dom „Senior+”!
Z wielką radością informujemy że gmina Sianów
otrzymała 300 tys. złotych
dofinansowania w ramach
wieloletniego Programu
„Senior+” na lata 2015-2020!
Dzięki wsparciu, którego grantodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
gmina w najbliższym czasie
zrealizuje plany kompleksowej
adaptacji i wyposażenia parteru
budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej
33 w Sianowie. Powstanie w nim
placówka wspierająca osoby po
60. roku życia – Dzienny Dom

„Senior+”. Będzie to miejsce przyjazne i w pełni dostosowane do
potrzeb 30 osób w wieku senio-

ralnym, bogate w ofertę kulturalną, prozdrowotną, integracyjną
i opiekuńczą.

Dom będzie ósmą placówka
tego typu w województwie
zachodniopomorskim i trzecią
w regionie (obok istniejących
w Koszalinie i Darłowie). Naszym
celem jest ciągłe wspieranie seniorów, a także stwarzanie im warunków do godnego życia, aktywnego
i spełnionego. Liczymy, iż inwestycja Dziennego Domu „Senior +”
przyczyni się do ich spełnienia
i integracji pokoleniowej naszej
społeczności.
Niebawem rozpoczniemy prace
remontowe i adaptacyjne budynku. Termin ich zakończenia
i jednocześnie otwarcia placówki
planowany jest na druga połowę
roku.

Rozwiązanie na nudę? Akademia Seniora!
Ponad 120 seniorów
z gminy Sianów zakwalifikowało się do projektów
realizowanych przez
sianowskie organizacje
pozarządowe.
Zajęcia ćwiczeniowe, wykłady
tematyczne, spotkania integracyjne
oraz wycieczki finansuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej (program ASOS 2014
– 2020). W ramach ogólnopolskiego
konkursu grantowego do sianowskich seniorów trafiło blisko 400 tys.
złotych. Dysponentami środków są:

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska oraz Fundacja Jesteśmy
Razem.
Od marca bieżącego roku 123
seniorów podzielonych na 17 grup
ćwiczeniowych uczęszcza na cotygodniowe zajęcia, obejmujące m.in.
naukę obsługi urządzeń mobilnych
i komputera, język angielski, plastykę, florystykę, zielarstwo, zajęcia
kulinarne, plastyczne, rekreacyjne
i basenowe. Dodatkowo w ramach
programu „Sianowski Klub Seniora” beneficjenci projektu udali się

na trzydniowe wycieczki do Szklarskiej Poręby oraz Kotliny Kłodzkiej.
W kolejnych miesiącach w ramach
programu „Senior 60”, realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz
„Travel Senior”, prowadzonego
przez Fundację Jesteśmy Razem,
uczestnicy udadzą się na wycieczki
do Bydgoszczy oraz Poznania.

W planach są jeszcze wyjazdy do
Łodzi, Elbląga, Malborka, Wisły,
Istebnej, Szczyrku oraz w Bieszczady,
a także organizacja co najmniej trzech
kampanii społecznych, które w całości zostaną przeprowadzone przez
beneficjentów projektów. Sianowscy
seniorzy do końca roku z pewnością
nie będą się nudzić!

nego Programu Rewitalizacji
Gminy i Miasta Sianów” i wzięcia
udziału w spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca
o godz. 17 w kinie Zorza w Sianowie.
Tematyka będzie dotyczyć:
omówienia analizy wskaźnikowej

obszaru Gminy i Miasta Sianów,
projektów rewitalizacyjnych,
wyników badania ankietowego
oraz propozycji i przykładowych

działań na rewitalizację zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie badania ankietowego.
Serdecznie zapraszamy.

TOMASZ TeSMeR

w skrócie
Przyjdź! Twój głos
jest ważny!
Burmistrz gminy i miasta Sianów
zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne zainteresowane podmioty do włączenia się
w proces opracowywania „Lokal-
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Bo historia żyje... Edukacyjnie
o rewitalizacji

W gminie Sianów odbył się cykl spotkań z historią ożywioną i jej świadkami.

Młodzież słuchała wykładów w dużym skupieniu. Kiedy przyszedł czas na dyskusję, pytań nie brakowało. Fot. Waldemar Kosowski

W

Aleksander Kaczorowski był
członkiem powstańczego batalionu „Miłosz".
Fot. Waldemar Kosowski

ydarzenie
zostało
zorganizowane w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz
pamięci i tożsamości historycznej
mieszkańców Gminy Sianów”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
Dzieci i młodzież z sianowskich
szkół i Zespołu Szkół w Dąbrowie
uczestniczyli w lekcjach poświęconych wydarzeniom Powstania
Warszawskiego, jednego z największych bohaterskich zrywów II
wojny światowej oraz w spotkaniach z jedynym powstańcem, który
mieszka w gminie, jednocześnie
Honorowym Obywatelem Gminy
i Miasta Sianów – panem Aleksandrem Kaczorowskim. Po krótkim
wprowadzeniu do tematu Powstania z 1944 roku, Łukasz Gładysiak
ze Studia Historycznego Huzar
w barwny i interesujący sposób

odpowiadał na każde pytanie, zadane przez uczestników. Podczas
dyskusji, wysłuchano zarówno
ciekawych wspomnień z życia
przedwojennego, losów z czasów
okupacji, jak również perypetii
w „wolnej Polsce”. Przemyślane
i starannie dobrane pytania dzieci
i młodzieży, świadczące o ich zainteresowaniu historią II wojny światowej, cieszyły nie tylko naszych
gości, ale również organizatorów.
Kolejny cykl spotkań z historią
ożywioną odbył się w Zespole Szkół
w Dąbrowie i Gimnazjum Gminnym w Sianowie.
„Żywe lekcje historii” to nie jedyne przedsięwzięcie realizowane
w ramach projektu „Patriotyzm dnia
dzisiejszego – jako wyraz pamięci
i tożsamości historycznej mieszkańców Gminy Sianów”. Gimnazjaliści z naszej gminy mieli okazję
uczestniczyć w wycieczce do
Muzeum Powstania Warszawskiego, placówki edukacyjnej poświęconej dziejom powstania oraz historii
i działalności Polskiego Państwa
Podziemnego. Relacja z wycieczki
zamieszczona zostanie w kolejnym
wydaniu „Naszej Gminy”.
Bez wątpienia, tego typu przedsięwzięcia przyczynią się do trwałych zmian postaw młodzieży,
wartościowania przez nich dziejów historii, pielęgnowania ich
tradycji, symboliki i chwały bohaterów.
M. ZIelenKIeWICZ

Szukamy dobrych
rozwiązań! Sprawdziliśmy,
jakie pomysły
na rewitalizację mają inne
samorządy.
W dniach 10 – 12 maja przedstawiciele społeczności lokalnej i członkowie zespołu ds. rewitalizacji
gminy i miasta Sianów wzięli udział
w wizycie studyjnej, zrealizowanej
w ramach projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość: Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Sianów”.
W ciągu trzech dni mieli możliwość
osobistego zwizytowania i poznania modelowych praktyk miast
i wsi polskich, które w ostatnim
dwudziestoleciu
zainicjowały
i zrealizowały procesy rewitalizacji
w swoich samorządach. Były to
Chojnice, Bydgoszcz, Poznań,
Wrocław, wsie opolskie w gminie
Popielów i Gogolin – samorządy
uznane i wyróżnione w 2016 r.
przez Ministerstwo Rozwoju w publikacji pn. „Ludzie, przestrzeń,
zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”.
Wizyta miała wymiar edukacyjny i poznawczy. Spotkania z włodarzami, architektami miejskimi,
konserwatorami zabytków, innymi
zespołami ds. rewitalizacji przybliżyły sianowskiej delegacji procesy
planowania i wdrażania zmian
w innych częściach Polski. Spotka-

nia niezwykle cenne i potrzebne,
pozwoliły na wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie istoty
i celowości przeprowadzania rewitalizacji oraz analizy studiów przypadków w teorii i praktyce.
Dziękujemy uczestnikom za ich
zaangażowanie w kompleksowe
podejście do tematu rewitalizacji
i jego celowości, a włodarzom wizytowanych miast i wsi za cenne
doświadczenia i przykłady trudnych i mniej trudnych projektów,
zrealizowanych inwestycji i podjętych planów na rzecz ożywiania
swoich wspólnot.
A. SZeWCZyK

Prace
nad Programem
❚ Przypomnijmy: obecnie
Gmina Miasto Sianów jest w trakcie opracowywania Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Na stronie
www.sianow.pl w zakładce REWITALIZACJA zamieszczono analizę
wskaźnikową, która wyznaczyła
obszary Miasta i Gminy Sianów
nacechowane szczególnie niekorzystnymi zjawiskami społecznymi, wymagające podjęcia działań
rewitalizacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się
z dokumentem.

W wizycie udział wzięli radni miejscy, pracownicy samorządu, przedstawiciele
oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, a także sołtysi Kleszcz i Osiek – obszarów rewitalizacji.
Fot. Marcin Posmyk

Łukasz Gładysiak, doktor nauk humanistycznych, o historii opowiada równie
ciekawie, jak Bogusław Wołoszański.
Fot. Waldemar Kosowski

Weź torbę na wycieczkę!
Trwa druga edycja konkursu „Sianów kontra
Świat”. Żeby wziąć w nim
udział nie trzeba jechać
daleko!
W ubiegłym roku inicjatywa ta
cieszyła się ogromną popularnością.
Powstał fantastyczny, pozytywny
folder ze zdjęciami ludzi mniej lub
bardziej związanych z Sianowem.
Mieszkańców miasta i gminy, ale też
sympatyków Sianowa. Ich również nie
brakuje, co jest powodem do dumy!

Po raz drugi zapraszamy do
naszej zabawy! Do końca września
czekamy na państwa zdjęcia z torbą
„Jestem z Sianowa” – może być to
torba z edycji 2016 (niebieska) lub
nowa z edycji 2017 (żółta). Zdjęcia
należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej – promocja@sianow.pl,
przesłać pocztą w wersji papierowej
na adres Gmina Sianów – Referat
Rozwoju, ul. Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów lub przynieść osobiście do ratusza do pokoju nr 13, gdzie
można też odebrać torbę. Liczymy

na państwa kreatywność oraz pomysły! Konkurs rozstrzygnięty zostanie
w dwóch kategoriach – fotografia
z najdalej położonego od Sianowa
miejsca, a także najbardziej kreatywne zdjęcia.
Każde zdjęcie winno być opatrzone informacja dotyczącą autora, miejsca wykonania zdjęcia oraz danymi
umożliwiającymi kontakt z osoba
biorąca udział w konkursie.
Regulamin doSTęPny na
STRonie www.sianow.pl

Oto jedna z konkursowych fotografii – jej autorką jest Wanda Wawrzynowicz.
Fot. Wanda Wawrzynowicz
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II majówka z Historią w Szczeglinie
13 maja po raz drugi w Szczeglinie odbyła się „Majówka z Historią”, plenerowa impreza, której celem jest promowanie historii i kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy Sianów, a w szczególności najmłodszego pokolenia.

P

rogram
wydarzenia,
cieszącego się ogromną
popularnością
wśród
lokalnej społeczności, zakładał
zarówno prezentację broni i ubiorów różnych epok przez grupy
odtwórstwa historycznego, walki
rycerskie przygotowane przez Bractwo Rycerskie Bogusława V ze Słupska, jak również występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej ze
Szczeglina, Nacławia i Koszalina.
Organizatorzy
przewidzieli
szereg atrakcji, jak między innymi
przejażdżki motocyklami, wystawę
mundurów, multimedialną projekcję
o historii Szczeglina, strzelnicę ASG,
edukacyjne stanowisko Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina oraz stanowisko Wojskowej
Komendy Uzupełnień z Koszalina.
Wszystkim
zaangażowanym
w przygotowanie i przeprowadzenie
wydarzenia serdecznie dziękujemy,
a zainteresowanych mieszkańców
i pasjonatów historii zapraszamy na
kolejne wydarzenia plenerowe – i nie
tylko – w naszej gminie.
Na imprezę zaprosiła gmina
Sianów we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, Studiem Historycznym
„Huzar”, Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym „Odkrywcy”, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie oraz sołectwami Szczeglino
i Mokre. Wydarzenie współfinansowane było z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w ramach realizacji
projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego – jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców
Gminy Sianów”.

W mundurze, w okopach – oto
żywa lekcja historii.
Fot. Waldemar Kosowski

Jakie przysmaki gościły na średniowiecznych stołach? Można
było nie tylko o nich usłyszeć,
ale też ich spróbować.

Kulminacyjnym punktem programu majówki historycznej były widowiskowe walki
rycerskie.
Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski

Najmłodsi mieli mnóstwo okazji do zabawy.

Fot. Waldemar Kosowski

Przejażdżki motocyklami, wystawa mundurów milicyjnych z lat 1944-1990, stanowiska grup rekonstrukcyjnych – to tylko ułamek atrakcji imprezy.
Fot. Waldemar Kosowski

Patriotycznie

Piknik z flagą
2 maja w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie mieszkańcy celebrowali Święto Flagi Państwowej.
Piknik ubarwił występ teatru ulicznego Feta z Gdańska. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez
świetlice z terenu gminy i miasta Sianów. Na dzieci czekała
m.in. dmuchana zjeżdżalnia oraz kolejka. Rodziny mogły
wykazać się sprawnością w turnieju zorganizowanym przez
OSP z Sianowa, także Straż Miejska z Sianowa przeprowadziła
konkursy, który cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród dzieci. Służby mundurowe – Straż Graniczna oraz policja – zaprezentowały swoje służbowe pojazdy oraz sprzęt.
Dużym powodzeniem cieszyło się wspólne sadzenie białych
i czerwonych kwiatów, z których powstała flaga. Na każdego
uczestnika pikniku czekała pyszna grochówka przygotowana
przez Sebastiana Matyszczuka.
RenATA GROSIAK

To już mała sianowska tradycja – uczestnicy pikniku sadzą kwiatową flagę.
Fot. Waldemar Kosowski

Szczudlarze rozdawali falgietki i zapraszali do
wspólnej zabawy.
Fot. Waldemar Kosowski

Chętnych, by posłuchać patriotycznych pieśni, nie brakowało.
Zaśpiewały lokalne zespoły ludowe: Jaskółki i Bursztyny.

Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski
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Dzieło się!

Bieg Asterixa

W ramach Pikniku Sportowego im. Rydszarda
Targaszewskiego odbył się w Sianowie cykl
imprez: Inauguracja Pucharu Pomorza nordic
Walking, Bieg Asterix Kids oraz ekstremalny
Bieg Terenowy Asterix.

T

o kolejna impreza, zorganizowana w gminie po raz
pierwszy. 1 maja w Sianowie odbył się terenowy Bieg Asterixa. Najpierw wystartowały dzieci
młodsze i starsze w dwóch turach,
na dystansach 400 i 800 metrów
(trasa na stadionie). Następnie
na wymagającej trasie terenowej
zmagało się około stu zawodników.
Mieli do wyboru trzy dystanse: 3, 6
i 12 km. Start wytyczony był na
Stadionie Miejskim w Sianowie,
skąd trasa wiodła... w las i błoto.
Wszyscy, choć umorusani, byli
uśmiechnięci i zadowoleni.

Na dystansie 3 km wśród
mężczyzn wygrał Dawid Jaźwiński,
przed Jakubem Jaroszem i Jackiem
Wróblewskim, wśród kobiet najlepszą była Wiktoria Naczk z Lęborka.
Na dwóch pętlach najlepszymi
okazali się Kamil Orzechowski
przed Grzegorzem Szymajdą, a
wśród kobiet Iza Frontczak. Na
dystansie 12 km wygrał Arkadiusz
Kozak, zaś wśród kobiet najlepszą
była Ania Bielewicz ze Słupska.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

Start wytyczony był na stadionie. Można było wybrać trasę liczącą 1, 2
lub 4 pętle.
Fot. Waldemar Kosowski

Bieg w wodzie? Czemu nie!
Wyniki na stronie: wyniki.b4sport.pl

Zasłużona nagroda – medale dla najszybszych!

Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski

Trasa była ekstremalna!

Fot. Waldemar Kosowski

Rzeka oferuje wspaniały wypoczynek i piękne widoki.

Fot. Waldemar Kosowski

Wielkie emocje na wodzie
Za nami I Turystyczno-Przyrodniczy Maraton
Kajakowy unieść 2017.
Od kilku lat zastanawialiśmy się,
jak rozpocząć kajakowy sezon turystyczny. Stwierdziliśmy, że najlepiej
skorzystać ze sprawdzonych już
imprez – mówi Włodzimierz Zimnowłocki, instruktor kajakowy. I tak, na
wzór maratonów Turystyczno-Przyrodniczych, organizowanych na rzece
Drawie, a których pomysłodawcą jest
Andrzej Górski, 30 kwietnia zorganizowany został I Turystyczno-Przyrodniczy Maraton na rzece Unieść.
Organizatorami imprezy były osoby
zajmujące się na co dzień kajakarstwem: Włodzimierz Zimnowłocki
pełniący rolę Komandora Spływu
oraz członkowie Gminnej Organizacji
Turystycznej w Sianowie.
Honorowymi patronami imprezy zostali: starosta powiatowy
w Koszalinie, burmistrz gminy
i miasta w Sianowie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna w Szczecinie.
Zainteresowanie spływem kajakowym przeszło oczekiwania organizatorów. Początkowo zgłosiło się 88
osób. Zmienna pogoda sprawiła, że
w maratonie uczestniczyło 64 kajakarzy, którzy deklarowali się przepłynąć trasę na dystansie około 25 km

W maratonie udział wzięło 64 kajakarzy.

w czasie do 6 godzin. W rzeczywistości jednak zajęło to im średnio około
4 godzin. Spływ rozpoczął się z parkingu leśnego przy rzece Unieść w okolicy Maszkowa, a zakończył w Osiekach na przystani przy jeziorze Jamno.
Imprezę otworzył Marcin Posmyk,
zastępca burmistrza Sianowa.
Pamiątkowe statuetki burmistrza
gminy i miasta w Sianowie zostały
przyznane absolutnym rekordzistom maratonu – Natalii Kurzyńskiej i Markowi Sobolewskiemu,
którzy przepłynęli trasę w 2 godziny 36 min i 16 sek. Nagrodzony
został najmłodszy uczestnik maratonu – Kajetan Dymecki (12 lat).

Fot. Waldemar Kosowski

Statuetkę otrzymała też osadza,
która zebrała z rzeki najwięcej śmieci – Przemysław Szocik i Paweł Rak.
Przyznano również dodatkowe
wyróżnienie dla osady, która pokonała maraton mimo wielu wywrotek, które zdarzyły się im na trasie.
Byli to Edward Samert i Tomasz
Bojarowicz. Otrzymali oni specjalną
nalewkę komandora spływu.
Maraton zakończył się w Osiekach na przystani przy jeziorze
Jamno. Dla wszystkich przygotowano gorącą zupę i kiełbaski, które
pieczono nad ogniskiem. Była zabawa i śpiewy z gitarą.
WŁODZIMIeRZ ZIMnOWŁOCKI

Natalia Kurzyńska i Marek Sobolewski pokonali trasę spływu najszybciej.
Fot. Waldemar Kosowski
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nasza gościnna biblioteka
Do Sianowa bardzo chętnie przyjeżdżają pisarze i twórcy. Spotkania z czytelnikami biblioteki, słynące z doskonałej atmosfery,
są przyjemnością dla obu stron!

J

ak żyć mądrze, dobrze
i szczęśliwie? To kwestie,
które coraz częściej nurtują człowieka XXI wieku. Podobno
każdą można objąć stoicką refleksją. Przekonywał o tym Piotr Stankiewicz, autor książki „Sztuka
życia według stoików”, który 10
maja był gościem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Sianów. Piotr Stankiewicz
jest filozofem, poetą i astronomem.
Książkę „Sztuka życia według
stoików” napisał w duchu zasady,
że uczyć innych to najlepsza droga
by nauczyć siebie samego.
Podczas spotkania z czytelnikami
przyznał, że zasada działa, a on
stale staje się odrobinę lepszym
stoikiem. Przekonywał, że stoicki
sposób życia sprawi, że będziemy

Spotkanie z Piotrem Stankiewiczem zostało zorganizowane
w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
finansowano z środków Instytutu
Fot. Krystyna Jurgo
Książki.

Magdalena Omilianowicz swe
opowieści wzbogaciła galerią
zdjęć. Fotografie z podróży zapierały dech w piersiach.
Fot. Monika Olszak

szczęśliwi w każdej sytuacji
i w każdych możliwych okolicznościach. Kto wie, może warto
spróbować!
Z kolei 27 maja, w ramach
obchodów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich, gościliśmy w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów reporterkę i autorkę książek
Magdę Omilianowicz. Pisarka
opowiadała głównie o swojej
najnowszej książce oraz o swej wielkiej pasji, jaką jest podróżowanie.
Pierwszą część spotkania autorka
poświęciła opowieściom o „Wampirze z Bytowa”, czyli Leszku
Pękalskim, którego sprawa jest
największą tajemnicą powojennej
kryminalistyki.
Omilianowicz
pracowała nad tym tematem wiele

W obiektywie
Bajanie na dywanie

W krainie
Baśni i Bajki
13 maja w sianowskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu
„Nowa Grupa Kulturotwórcza Rodzinka”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich pt. „Bajanie na dywanie”. Miało ono charakter warsztatów. Dzieci
wysłuchały bajki „O rybaku i złotej rybce”, a następnie z zapałem wykonywały ilustracje,
Fot. Monika Olszak
z których powstała barwna tapeta z motywem morza.

Wyróżnienie dla biblioteki

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich
organizuje
Tydzień Bibliotek program promocji czytelnictwa i bibliotek. W tym
roku pod hasłem „Biblioteka. Oczy-

Na zakończenie imprezy maluchy
wysłuchały bajki „O kocie w buFot. Urszula Jackowska
tach”.

wiście!”. Sianowska biblioteka wraz
z filiami bibliotecznymi włączyła

lat temu. Powróciła do sprawy
i próbuje odpowiedzieć na pytania:
Skąd bierze się zło w człowieku?
Co dalej z Leszkiem Pękalskim,
który wychodzi na wolność w 2019
roku?
Autorka opowiadała również
o bohaterkach swoich zbiorów
reportaży „Przekraczające granice”
i „Przekraczające granice 2”.
O kobietach niezwykle różnych,
z bogatymi bagażami doświadczeń,
przeżyć i poglądów, odważnych,
oryginalnych, nietuzinkowych.
Zwieńczeniem spotkania była
opowieść autorki o pięknym zakątku świata – Lanzarote, hiszpańskiej
wyspie wulkanicznej należącej do
archipelagu Wysp Kanaryjskich.
Autorka spędziła na tej niewielkiej
wyspie kilka lat.
się do akcji. 11 i 12 maja zaprosiliśmy najmłodszych czytelników
z terenu gminy do udziału w grze
plenerowej „W krainie Baśni i Bajki”. Zaproszenie przyjęły szkoły
w Iwięcinie, Dąbrowie, SP nr 1 i 2
w Sianowie oraz przedszkole miejskie. W sumie w zabawie udział
wzięło 10 drużyn, których zadaniem było poruszanie się po magicznej krainie i zdobycie naklejek,
którymi wyklejano mapę podróży.
Powstało osiem dzielnic krainy:
Alicji w krainie czarów, Czerwonego Kapturka, Czarnoksiężnika
z Krainy Oz, Kubusia Puchatka,
Trzech świnek, Kota w butach,
Złotej rybki, Kopciuszka. W każdej
„gminie” na dzieci czekały przygotowane zadania, ruchowe, gry,
kolorowanki, zagadki i rebusy.

Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów znalazły się w gronie czterech bibliotek wyróżnionych w konkursie „Biblioteka Roku” na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. Ten ogromny sukces nie byłby
możliwy bez doświadczonej kadry. Ważna jest również ścisła współpraca ze wszystkimi
jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sołectwami
oraz stowarzyszeniami z całej gminy. Dziękujmy wszystkim za wsparcie naszych
działań, wspólne przedsięwzięcia oraz podejmowane wyzwania. Dziękujemy przede
wszystkim naszym Czytelnikom – bez Was nie byłoby naszego sukcesu.
Fot. Krystyna Jurgo

28 kwietnia w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta Sianów odbył się 49. Gminny Turniej Recytatorski „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”. Głównym
celem konkursu było poszerzanie
horyzontów myślowych dzieci
i młodzieży poprzez poszukiwanie
wartościowej literatury, propagowanie piękna i kultury języka
polskiego.
Turniej podzielony był na trzy
kategorie: „ptaszęta” (uczniowie klas
I –III), „ptaszki” (klasa IV-VI), „ptaki”
(uczniowie gimnazjum), nowością
w regulaminie było to, że wszyscy
recytowali jeden utwór – wiersz.
W czytelni biblioteki usłyszeć było
można miedzy innymi utwory Julia-

Tegoroczny turniej przebiegał na bardzo wysokim poziomie i komisja naprawdę
miała bardzo ciężką pracę, aby wyłonić laureatów.
Fot. Monika Olszak

na Tuwima, Jana Brzechwy, Doroty Gellner, Marii Konopnickiej.
W turnieju udział wzięło 28 dzieci. Po
burzliwych obradach komisja postanowiła nagrodzić: Zuzannę Szreder,

Weronikę Sterczyńską, Maję Siwielę,
Kacpra Brzózana, Julię Olejarz, Julię
Apanel i Aleksandrę Struzik. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody.

już tylko trzy miejsca!
W ramach kiermaszu odbędzie się
również II edycja konkursu na
najsmaczniejszy produkt Pomorza
Środkowego. Tym razem czekamy na
chleby domowego wypieku z dodatkami (np. konfiturą, pastą, sosem,
kremem itp.). Jeśli czujesz się na siłach,
by stanąć w szranki i zaprezentować
swój chleb – zapraszamy, czekają
atrakcyjne nagrody!
Pod patronatem Folk Film Festiwalu
odbędzie się konkurs krótkich
filmów o wsi – KOKOFY. Będzie to

już czwarta edycja konkursu, którego reguły są bardzo proste. Wystarczy uwolnić wyobraźnię, włączyć
kamerę, aparat fotograficzny lub
telefon komórkowy i zmierzyć się
z czasem. Prezentowany film nie
może trwać dłużej niż 60 sekund
i musi zawierać elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go
z kulturą wiejską. Udział w konkursie jest bezpłatny, a wygrać można
nawet 3 tys. zł! Nabór filmów do 16
czerwca. Więcej informacji na stronie www.folkfilm.pl

w skrócie
Kino Zorza nieczynne

Rekrutacja na warsztaty

Bądźcie z nami folkowo!

Otrzymaliśmy dotację z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej
na wymianę instalacji grzewczej
w budynku kina Zorza, dlatego
od maja seanse w Sianowie zostały
wstrzymane. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy! Na bieżąco
będziemy Państwa informować
o wznowieniu seansów (na stronie
internetowej www.sianow.pl,
www.cksianow.pl oraz
www.facebook.pl/cksianow).

1 czerwca rusza rekrutacja na
warsztaty wakacyjne w Centrum
Kultury – potrwa do 14 czerwca.
Zajęcia odbywać się będą od
26 czerwca do 11 sierpnia. W ofercie
m.in. kurs keyboardu i gitary, kurs
tańca, zajęcia kulinarne, artystyczne, kreatywne i wokalne.
Więcej informacji w biurze Centrum
Kultury, pod nr tel. 94 342 04 96 lub
na stronie internetowej www.cksianow.pl. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do skorzystania z oferty udziału w Kiermaszu Smaków,
organizowanym w ramach 4. Folk
Film Festiwalu w Sianowie. Festiwal odbędzie się 6-9 lipca. Kiermasz
czynny będzie 7-9 lipca (od piątku
do niedzieli) w godz. 10 – 20.
Gwarantujemy: miejsce na własne
stanowisko handlowe, stanowisko
za 10 zł. Jedynym warunkiem jest
zgłoszenie udziału do 16 czerwca
(tel. 94 342-04-96). Uwaga – zostały
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Tenis stołowy na poziomie
A dokładnie – na pierwszoligowym poziomie! Zaprezentowali go 20 maja w Sianowie tenisiści stołowi KS Darz Bór
Karnieszewice i OT logistics Kamix ATS „Małe Trójmiasto” Rumia.

S

tojące na bardzo wysokim
poziomie pierwsze cztery
gry indywidualne, zajęły
blisko dwie godziny! Najpierw
Marcin Marchlewski, przegrał 2:3,
a następnie Marcin Czerniawski,
wygrał 3:2. W dwóch kolejnych
grach indywidualnych: Witold
Skubiszewski, wygrał 3:2, a Tomasz
Tabor, przegrał 1:3. Przed grami
deblowymi było więc 2:2!
Następnie para: Marcin Marchlewski/Witold Skubiszewski przegrała 0:3, za to para Marcin Czerniawski/Tomasz Tabor wygrała 3:1.
Po grach deblowych było zatem 3:3!
Przyszła pora na kolejne gry indywidualne. W obu, znakomicie zaprezentowali się tenisiści stołowi KS
Darz Bór Karnieszewice. Najpierw
Marcin Marchlewski, wygrał 3:0,
wkrótce potem – z takim samym
rezultatem zakończył swój pojedynek – Marcin Czerniawski. W tym

Gospodynią rozgrywek była gościnna Hala Sportowo-Widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.
Fot. Waldemar Kosowski

momencie wiadome było, że gospodarze nie przegrają tego pojedynku.
Wyniki dwóch ostatnich gier
indywidualnych zakończyły się
remisem, bowiem wygrał swój poje-

dynek Witold Skubiszewski (3:1),
ale przegrał Tomasz Tabor (0:3).
Ostatecznie ten bardzo wyrównany i stojący na bardzo wysokim
poziomie pojedynek zakończył się

zwycięstwem tenisistów stołowych
KS Darz Bór Karnieszewice 6:4.
Najlepszym zawodnikiem meczu
został Marcin Czerniawski.
Prezes KS Darz Bór Karnieszewi-

ce – Zbigniew Kuszlewicz – dzieląc
się po meczu swoimi refleksjami
powiedział: – Kibice w liczbie około
100 osób, w tym ponad 70 wspomagających gospodarzy, przez prawie
4,5 godziny, byli świadkami widowiska sportowego, w którym
poziom emocji u wielu spowodował
zanik poczucia czasu. Znakomita gra
tenisistów obu drużyn, uczyniła
z hali sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Sianowie, arenę pełną wyjątkowych emocji, okraszonych częstymi wybuchami kibiców, co podkreśla
też rangę rozgrywanego meczu.
To historyczny wynik i historyczny sukces sianowskiego tenisa
stołowego mężczyzn. Sportu, od
którego zaczynało się życie sportowe mieszkańców Sianowa i okolic
po II wojnie światowej. Zaczynało
się od piłki nożnej, szachów i tenisa
stołowego właśnie!
RySZARD WąTROBA

Wieści z boisk
PIłkA nożnA

20 maja piłkarki UKS Victoria
SP2 Sianów, podopieczne Jędrzeja
Bieleckiego i Mariana Kuny, pokonały u siebie – ostatniego w tabeli
– Hattricka Kołobrzeg 17:0 (8:0).
Łupem bramkowym podzieliły się:
Malwina Grzelak – 8, Katarzyna
Pietras – 4, Klaudia Rogowicz – 2
oraz Oktawia Kaszewska, Karolina
Kawałek i Wiktoria Robakowska.
Grający w dziesiątkę zespół
gości pozostawił po sobie dobre
wrażenie. Mimo osłabienia i utraty

ośmiu bramek do przerwy – nie
szukał pretekstu do zdekompletowania drużyny. Ba! Prowadził
otwartą grę i to do ostatniej minuty
spotkania.
Z kolei podopieczni Krzysztofa
Borzyszkowskiego (trener) przegrali – po dobrej grze – w Wałczu,
z miejscowym Orłem 2:3, prowadząc
do przerwy 2:1. Bramki dla grającej
w Koszalińskiej Klasie Okręgowej
– Victorii, strzelili: Kamil Gutkin (10.)
i Dominik Surówka (11.). Zwycięska
bramka dla gospodarzy padła

Victoria przed wygranym meczem ze Spójnią Świdwin.

w ostatnich sekundach spotkania!
Także jedną bramką przegrały
A-klasowe: KS SKIBNO i KS Sieciemin. Podopieczni Mariana Kuny

(trener) przegrali w Barzkowicach
z miejscowym Darpolem 2:3 (1:1).
Z kolei podopieczni Leszka Rogali
(trener) ulegli w Siecieminie – lide-

Fot. Waldemar Kosowski

rowi Passatowi Bukowo Morskie 1:2
(1:1). Bramkę dla miejscowych strzelił Adam Nader.
RySZARD WąTROBA

Otwarcia sezonu rowerowego
Słoneczny, majowy dzień był
okazją do wspólnej wyprawy na
rowerach po okolicznych miejscowościach gminy Sianów. Na starcie,
w miejscowości Kłos, stawiło się 140
rowerzystów - zarówno dorośli, jak
i dzieci ze swoimi jednośladami.
Trasa rajdu biegła przez okoliczne
wioski, niektórym dobrze znane:
Kłos, Węgorzewo, Szczeglino, aż do
Mokrego. Dorośli mieli okazję nie
tylko podziwiać krajobrazy, ale
również nawiązać rozmowę z jadącym obok sąsiadem. Na mecie stawili się wszyscy, którzy wyjechali,
wprawdzie trochę zmęczeni, ale
w dobrych humorach i uśmiechnięci.
Zwieńczeniem
rowerowej
majówki było wspólne ognisko,
które przygotowano na terenie
boiska w Mokrem. Wszystkich,
którym nie udało się dołączyć do

rajdu oraz tych którzy czekają na
kolejny informujemy, że kolejne
spotkanie tym razem Mokre – Kłos
już jesienią 2017 r.
Bardzo dziękujemy wszystkim
za pomoc w organizacji rajdu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Nadleśnictwa Karnieszewice, sołtysa Mokrego, Zarządu Osiedla nr 1 w Sianowie.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi
w Sianowie – 94 34 29 675.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86,
94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664
432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, 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).

MIlenA SZCZePAńSKA-ZAKRZeWSKA

informator
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347
51 40.
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371.
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676.
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85
335.
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44
01, 94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880.
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24.

Pogotowie Energetyczne – 991, 94 348 37
71. Numer alarmowy z telefonu komórkowego –
112.
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
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.
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