III FOLK FILM FESTIWAL za nami

To był udany festiwal
Już po raz trzeci w Sianowie odbył się Festiwal Filmów o Wsi – FOLK FILM FESTIWAL
– impreza, która stała się elementem krajobrazu kulturalnego gminy Sianów.

F

5-7
SIERPNIA
Letni Mega Dance
na Stadionie Miejskim
w Sianowie

6SIERPNIA
Jarmark Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim

14
SIERPNIA
Sfera Kultury
w Parku im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie

27
SIERPNIA
Dożynki Gminne
– Ratajki

28
SIERPNIA
Latawcowe Mistrzostwa
Gminy Sianów
na zakończenie wakacji
na Stadionie Miejskim
w Sianowie
Zarząd Osiedla Nr 1 Stare Miasto wraz
z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie
zaprasza dzieci z gminy na imprezę, na
której odbędzie się podsumowanie
konkursu na najbardziej pomysłowo
zrobiony latawiec.

estiwal cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Niewątpliwie
ma na to wpływ jego wielowątkowość, bo łączy różne dziedziny sztuki – kino,
teatr, muzykę, sztukę malarską i rękodzielnictwo ludowe, a także sztukę kulinarną.
Założeniem Festiwalu jest promocja
polskiej kultury ludowej, pasji do kina, zainteresowania innymi dziedzinami sztuki. I jak
widać po frekwencji wizja organizatorów
została dobrze przyjęta przez widzów. Festiwal był okazją do spotkania mieszkańców
Pomorza Środkowego oraz turystów zwiedzających nasze piękne okolice z artystami
– lokalnymi, ale także tymi bardziej znanymi.
Program obfitował w liczne wydarzenia,
począwszy od wernisażu wystawy „65-lecia
Kina Zorza w Sianowie”, poprzez wydarzenia ściśle kulturalne: konkurs krótkich
filmów o wsi – KOKOFY, pokaz filmów
o wsi, gdzie można było zobaczyć m.in.
„Kołysankę” w reż. Juliusza Machulskiego,
„Dwa księżyce” w reż. Andrzeja Barańskiego, „Jańcio Wodnik” w reż. Jana Jakuba
Kolskiego, w hołdzie Andrzejowi Kondratiukowi „Cztery pory roku”, a także blok
filmów krótkometrażowych.
Na scenie sianowskiej pojawił się również
zespół „Czesław Śpiewa”, a w spektaklu
Teatru Capitol z Warszawy można było zobaczyć Joannę Kurowską, Annę Oberc, Piotra
Gąsowskiego oraz Pawła Królikowskiego.
Amatorzy występów teatrów ulicznych
mogli obejrzeć występy trup „Z głową
w chmurach” oraz „Na walizkach”, a miłośnicy muzyki ludowej uczestniczyli
w Sianowskim Przeglądzie Zespołów Ludowych. Nie zabrakło również wydarzeń
związanych z kulturą ludową – konkursu na
„Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”,
kiermaszu smaków i rękodzieła, a także zabawy ludowej z zespołem Akces.

– Chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim osobom, które tworzyły Folk Film
Festiwal – organizatorom, sponsorom,
pracownikom technicznym, wolontariuszom
bez których nie udałoby się zrealizować tak
wielkiego i pięknego przedsięwzięcia.
Wszystkim ludziom dobrej woli, których tak
licznie spotykamy podczas przygotowania

festiwalu i w czasie jego trwania. Bez
Państwa pomocy, zrozumienia i przyjaźni
Festiwal nie mógłby dojść do skutku. To
Państwa obecność i zainteresowanie inspirują nas i pokazują, że nasza praca jest potrzebna – podkreślała Aleksandra Kowalczyk,
dyrektor Centrum Kultury w Sianowie,
współorganizator imprezy.

#

#

#

Niezwykle istotne było także zaangażowanie
Andrzeja Binka – dyrektora Wydziału Rolnictwa
i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Macieja Berlickiego – burmistrza Gminy i Miasta Sianów,
Józefa Lewandowskiego i Jarosława Lewandowskiego – prezesów firmy Agrokom z Kłosu
oraz Adama Sulaka – dyrektora handlowego
New Holland. To dzięki Państwa obecności Festiwal staje się imprezą wysokiej rangi.

Dziękujemy instytucjom, które wsparły
Festiwal finansowo i merytorycznie: firma
Agrokom z Kłosu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo
Powiatowe z Koszalina, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podziękowania należą
się również Burmistrzowi Gminy i Miasta
Sianów za ufundowanie nagród w konkursie
krótkich filmów o wsi KOKOFY oraz konkursie
na „Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”.

Dziękujemy: Krzysztofowi Jurgielowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosławowi
Rzepie wicemarszałkowi województwa zachodniopomorskiego oraz Markowi Mutorowi
dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury.
Dziękujemy także tym, którzy tegoroczną
edycję FFF objęli patronatem medialny – TVP
Kultura, Telewizji Polskiej S.A. Odział Szczecin,
TV MAX, Radiu Plus, Radiu Koszalin, Głosowi
Koszalińskiemu oraz Tygodnikowi Miasto.

2

Lipiec 2016

Rok XV

nr 7 (244)

WyDARZEnIA

Z RATuSZA

Drogi
i chodniki

www.sianow.pl

b

Ranking Samorządów Rzeczpospolita 2016

Sianów kolejny raz wysoko

20 lipca opublikowano Ranking Samorządów 2016. Konkurs prowadzony od 12 lat przez gazetę
„Rzeczpospolita” uznawany za najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy.

G

K

ilka tygodni temu miałem
okazję trochę pojeździć
po Polsce. Oczywiście jest
w naszym kraju coraz więcej
autostrad, dróg ekspresowych.
Ale jest też wiele dróg lokalnych
i czasami warto (jeśli się ma
więcej czasu ;) ) wybrać takie
drogi. Z racji „naleciałości”
zawodowych oczywiście często
wtedy oceniam i porównuję.
Tym razem „ocenie” podlegało
wiele fragmentów drogi krajowej
nr 25 w woj. kujawsko-pomorskim wraz z drogami przyległymi niższych kategorii. Piszę to
również w kontekście ostatnich
rozmów z mieszkańcami kilku
wsi, w których niestety nie ma
jeszcze chodników. I muszę
przyznać, że są miejsca zadbane,
bezpieczne z chodnikami i bez
dziur w drogach. Ale widziałem
też wsie, gdzie przy dużym
ruchu samochodowym i gęstej
zabudowie nie ma chodników
a są rowy po dwóch stronach
jezdni – a to jest bardzo niebezpieczne. Często też bez lub
z bardzo ubogim oświetleniem
ulicznym.
I jak tak porównuję, to z jednej
strony mam świadomość są miejsca, które należy w naszej gminie
zmienić. Wiem jednak też, że
porównania akurat z tą częścią
Polski o której wspominam
wypadają dla nas korzystnie.
Mam świadomość, że robić
wszystko, aby nikt nawet nie
chciał nas porównywać do
miejsc bardziej zaniedbanych,
a stawiał nas za przykład przy
takich wycieczkach. Do tego
jednak potrzeba jeszcze trochę
czasu, dużo pracy i odrobiny
szczęścia.

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

mina Sianów w ogólnej
klasyfikacji, zdobyła 35
miejsce i jednocześnie
5 w województwie. Natomiast
w rankingu gmin najbardziej innowacyjnych – uplasowała się na
8 miejscu!
– To zaszczytne wyróżnienie,
podsumowujące zaangażowanie
i wkład pracy wszystkich pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych
oraz radnych sianowskiej Rady
Miejskiej na rzecz całej wspólnoty
samorządowej – ocenił burmistrz.
Dziennik „Rzeczpospolita” publikuje ranking najlepszych samorządów od 12 lat. Na najwyższych
pozycjach w zestawieniu znajdują się
te gminy, które uzyskują najlepsze
wyniki finansowe oraz w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta.
Kapituła pod przewodnictwem
byłego premiera Jerzego Buzka
sprawdza, w jaki sposób samorządowcy dbają o rozwój miast i wsi
oraz standard życia mieszkańców.
– Chcę powiedzieć, że jest to

ranking bardzo, bardzo obiektywny
– podkreślił Jerzy Buzek. – Co roku,
w maju, ustalamy listę pytań i punktacje za konkretne osiągnięcia
gospodarcze i społeczne i naprawdę

nie wiemy, co nam z tego wyjdzie,
kto okaże się najlepszy – dodał.
Do drugiego etapu rankingu
zakwalifikowano 565 samorządów,
w tym 250 gmin miejskich i miej-

sko-wiejskich. Z tego grona kapituła wybrała jednostki, które najlepiej
odpowiadały wyznaczonym przez
nią kryteriom. Oceniana była m.in.
dynamika wzrostu wydatków
majątkowych, wartość pozyskanych
środków unijnych, wskaźnik zadłużenia, dynamika wzrostu dochodów własnych, ochrona środowiska, jakość oferty edukacyjnej
i pracy administracyjnej.
Działalność samorządów wg
prowadzonego rankingu Rzeczpospolitej oceniana jest przez pryzmat
umiejętności pozyskiwania dochodów, prowadzoną politykę wydatkową, dyscyplinę budżetową, umiejętność zwiększania partycypacji
społecznej, edukacji, wspierania
rynku pracy, przedsiębiorczości
oraz jakości zarządzania administracją.
– To niewątpliwie ogromne
wyróżnienie, ale i motywacja do
dalszych prac na rzecz rozwoju
Gminy i polepszenia jakości życia
jego mieszkańców – ocenił wyniki
Maciej Berlicki.

Sianowskie organizacje pozarządowe dofinansowane

Małe granty rozdane
Cztery sianowskie organizacje pozarządowe otrzymały „małe granty” na realizację swoich projektów w ramach
konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Gminny i Miasta Sianów.
Na cztery projekty sianowski
samorząd przeznaczy 9 379 zł. Dotacje trafią do Stowarzyszenia Dobra
Wieś Mokre, Klubu Sportowego
Skibno, Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej oraz Stowarzyszenia

Sianowska Akademia Seniora.
W Mokrem powstanie nowa wiata
przy otwartym niedawno boisku,
w Skibnie mieszkańcy odnowią
ogrodzenie placu zabaw i uzupełnią
miejsce spotkań o nowe ławki,

w Wierciszewie 20-osobowa grupa
dzieci będzie uczyła się tańczyć,
a Akademia Seniora przygotuje
wspólnie z maluchami z przedszkola „ptasie stołówki” czyli karmniki,
które zawisną w sianowskich lasach.

Wszystkie wymienione działania
realizowane będą w ramach wolontariatu.
Gratulujemy pomysłodawcom
i życzymy powodzenia przy realizacji swoich przedsięwzięć.

Absolutorium dla burmistrza!
W ubiegłym roku wydaliśmy mniej, niż wpłynęło do kasy samorządu, zachowując bardzo wysoki poziomie
inwestycji sięgający prawie 12 mln złotych. Za tak racjonalne gospodarowanie radni jednogłośnie przyznali
burmistrzowi absolutorium.
Głosowanie w sprawie uchwały
o udzielenie absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów
odbyło się podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej! Jednomyślność
radnych w ocenie pracy burmistrza
jest zrozumiała, ponieważ w ubiegłym roku wydatki gminy
zamknęły się kwotą 49,32 mln zł,
a dochody 50,28 mln zł. Deficyt
został pokryty z wolnych środków
z roku 2013.
Najważniejszy element budżetu,
czyli wydatki majątkowe (inwestycje), to imponująca kwota 11,84 mln
zł. To od wielu lat jedyny budżet,
którego wynikiem jest nadwyżka
w wysokości 0,96 mln zł. W ramach

tych prawie 12 mln zł główne zadanie to „Kanalizacja Zachód”, jednak
realizowano również wiele mniejszych przedsięwzięć, w tym nowe
dokumentacje techniczne. Oczywiście nie zabrakło środków na
bieżącą działalność w oświacie,
kulturze, pomocy społecznej.
– Ważne jest to, że gmina Sianów
pozostaje w dobrej sytuacji finansowej w perspektywie lat następnych.
Pomimo trudnych czasów dla
samorządów możemy z umiarkowanym optymizmem patrzyć
w przyszłość, a to ważne z punktu
widzenia każdego mieszkańca
naszej gminy – podsumował Maciej
Berlicki.

Zaproszenia
Sfera Kultury
w Parku Miejskim
Zapraszamy wszystkich serdecznie
14 sierpnia do Parku Miejskiego
im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie na drugą już w te wakacje Sferę Kultury. W programie występ
Filharmonii Koszalińskiej „Klasycznie

z gitarą”. Zaplanowane są atrakcje dla
dzieci i wiele innych niespodzianek.

Dożynki Gminne
w Ratajkach
W tym roku Dożynki Gminne zorganizuje sołectwo w Ratajkach. Jak co

roku na dożynkach rozstrzygnięte zostaną
m.in. konkurs na Najpiękniejszy Wieniec
Dożynkowy, Najpiękniejszą Zagrodę Wiejską oraz Najpiękniejsze Gospodarstwo
Rolne. Nie zabraknie występów zespołów
ludowych tj. „Kwiat Paproci” z Wierciszewa, „Złoty Dukat” z Węgorzewa, „Bursztyny” z Sianowa oraz „Jaskółki” z Grabów-

ka. Odbędzie się również uhonorowanie
najlepszych rolników Gminy i Miasta
Sianów, a na koniec wszyscy będą się
mogli pobawić na zabawie plenerowej,
do późnych godzin nocnych. Dla maluchów również nie zabraknie atrakcji.
Zapraszamy serdecznie do Ratajek,
27 sierpnia od godziny 15.00.
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Wodna edukacja w Sianowie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie po raz kolejny będzie wspierało sianowskie szkoły podstawowe
w nauce pływania wśród najmłodszych. Otrzumało na to niebagatelne dofinansowanie 185 tys. zł.

S

towarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie napisało projekt „Aqua
edukacja” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Nastawiony jest on
na promocję powszechnej nauki
pływania wśród najmłodszych.
Pozytywne rozstrzygnięcie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i przyznanej dotacji w wysokości

185 500 zł pozwoli na przeprowadzenie programu, skierowanego do
150-osobowej grupy dzieci w wieku
7-9 lat. Zajęcia rozpoczną się od
września bieżącego roku.
W ramach projektu, który
potrwa do czerwca 2017 r., dzieci
aż 30 razy wyjadą na zajęcia basenowe prowadzone w koszalińskim
Parku Wodnym. Dzięki pozyskanym funduszom zapewniony

będzie także drobny catering
w postaci kanapek przygotowywanych w poszczególnych szkołach.
Pierwszy wyjazd na basen zaplanowany został już na 2 września,
wtedy to zajęcia rozpoczną uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie.
Organizatorzy tego przedsięwzięcia podkreślają, że nauka pływania
oddziałuje wszechstronnie na rozwój
dziecka. Powołują się na badania

naukowców australijskich, którzy
przez trzy lata systematycznie przepytywali rodziców siedmiu tysięcy
dzieci z Australii, Nowej Zelandii
i Stanów (maluchy miały wówczas
najwyżej pięć lat). Okazało się, że
dzieci, które od najmłodszych lat
uczestniczą w nauce pływania,
opanowują wiele umiejętności wcześniej, niż ich niepływający rówieśnicy. Pływające dzieci nie tylko szybciej

robiły ogólne postępy w rozwoju, ale
też wypadały lepiej w zadaniach
wymagających koordynacji ruchowo-wzrokowej, np. cięciu papieru,
kolorowaniu obrazków, przerysowywaniu linii i kształtów. Ich przewagę widać było też w wielu zadaniach wymagających sprawności
matematycznej. U większości dzieci
ćwiczących systematycznie pływanie
nie stwierdzono także wad postawy.

Spotkanie autorskie ze zbrodnią

Zwrot podatku
akcyzowego

7 lipca w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Joanną Krężelewską. Dziennikarka Głosu Koszalińskiego
jest autorką książki „Historia pisana zbrodnią”, będącej zbiorem reportaży ze spraw sądowych.

Drugi termin
dla rolników

Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
Czytelnicy, zainteresowani tematyką, której w swej książce dotyka
autorka, zadawali mnóstwo pytań.
„Czy nie jest tak, że czasem ma pani
ochotę walnąć pięścią w stół
i powiedzieć, że nie zgadza się pani
z wyrokiem?” – dopytywała się
jedna z uczestniczek spotkania.
„Cóż, zasada jest taka, że z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Ale
zdarza się, że konkretna sprawa
wzbudza tak duże oburzenie, tak
silne emocje, ze nawet najsurowszy,
przewidziany przez kodeks wyrok,

zdaje się być zbyt łagodnym dla
sprawcy” – odpowiada Joanna
Krężelewska.
Co ciekawe wśród publiczności
nie brakowało osób, które pamiętały
opisywane przez dziennikarkę historie, jakie wydarzyły się kilka dekad
temu właśnie na terenie gminy
Sianów. Była dyskusja o szczegółach
spraw, o tych ich aspektach, które
można odnieść do współczesności.
Książka Joanny Krężelewskiej
„Historia pisana zbrodnią” jest do
wypożyczenia w sianowskiej bibliotece oraz wszystkich filiach.

Od 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów wraz
z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego
do 31 lipca 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86,00 zł
przemnożona przez ilość hektarów
użytków rolnych rolnika.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 1,00 zł za
1 litr oleju.

TEKST: GK

Z szacunkiem dla złotówki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie opracował wygodny
i bezpieczny sposób finansowania świadczeń w oparciu o bezgotówkowe talony.
Od 1 czerwca są one realizowane w 15 sklepach na terenie miasta i gminy.
Realizacja wszystkich działań
wspierających z pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz ogromne
przedsięwzięcie jakim jest Program
„Rodzina 500+”, spowodowała
konieczność
wprowadzenia
nowych rozwiązań dystrybucji tych
świadczeń.
Takim rozwiązaniem jest właśnie
program „Z szacunkiem dla złotówki” – zbiór zasad, które przyczynią

się do ograniczenia procederu
marnotrawienia publicznych środków finansowych przeznaczonych
na wsparcie osób i rodzin, które
znalazły się w trudnej sytuacji
(wykluczenie wyrobów tytoniowych i alkoholi).
Zasady programu zostały stworzone z poszanowaniem praw 28
klientów MGOPS, z czego 5 to
osoby uprawnione do świadczenia
wychowawczego.

Taki sposób dystrybucji świadczeń znajduje unormowanie zarówno w ustawie o pomocy społecznej,
świadczeniach rodzinnych, jak
i w ustawie o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Biorąc
pod uwagę ogólną liczbę wydanych
decyzji (ponad tysiąc wniosków)
skala problemu jest minimalna
i może ulec zmianie, jeśli tylko sytuacja osobista wnioskodawców na to
pozwoli.

nowe boisko w Mokrym

9 lipca uroczyście
otwarto boisko
w Mokrym

Rowerzyści na policji
Właściciele rowerów skorzystali
z zaproszenia i odwiedzili policjantów oraz strażników prowadzących
akcję „Nie daj szansy złodziejowi
– oznakuj swój rower”. Do siedziby
Policji i Straży Miejskiej przy ul.
Łużyckiej 27A w ciągu dwóch
godzin zgłosiło się kilkunastu
mieszkańców Sianowa, którym
funkcjonariuszki nieodpłatnie oznakowały rowery. W czasie tej akcji
strażnicy wręczali rowerzystom
kamizelki odblaskowe przypominając, że ich codzienne stosowanie
odgrywa ważną rolę w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Posiadaczy rowerów, którzy nie
zdążyli skorzystać z akcji znakowania pojazdów w Sianowie informujemy, że mogą to zrobić w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie
w każdy wtorek od godz. 14 do 18.

W
otwarciu
uczestniczyli
burmistrz Maciej Berlicki oraz jego
zastępca Marcin Posmyk, radny
powiatu Tomasz Tesmer, sołtys
Szczeglina Jan Grzybowski, ksiądz
proboszcz Dariusz Szyba oraz prezes
byłego klubu sportowego Start Iskra
Mokre Marta Ważny, która wraz
z sołtysem Mokrego Danielem Kalickim przecięła wstęgę.
Burmistrz przekazał siatki do

bramek, proboszcz poświęcił
boisko, a mieszkańcy z sołtysem na
czele rozegrali pierwszy mecz. Przygotowano festyn, który obfitował
w konkursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wytrwali bawili się do
białego rana.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które zaangażowały się w powstanie boiska.
SOŁTYS ORAZ RADA SOŁECKA
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3. Festiwal Filmów o
– FOLK FILM FESTI

To wydarzenie kulturalne stało się elementem krajobrazu Gminy i Miasta Sian
opłaciły się, bowiem z roku na rok festiwal cieszy się coraz większym zaintere

Założenia Festiwalu, czyli promocja polskiej kultury ludowej, pasji do kina, zainteresow
spełniają oczekiwania społeczeństwa. Festiwal był okazją do spotkania się mieszkańców Pom
zwiedzających nasze piękne okolice z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki.

Kiermasz Smaków
Po raz pierwszy na Folk Film Festiwal w Sianowie odbył się Kiermasz Smaków, w ramach
którego odbył się konkurs na „Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”. Do konkursu zgłoszono aż 30 pierogów. Dlatego też jury konkursowe nie miało łatwego zadania. Kulinarne zdolności oceniał Artur Barciś, Maciej Berlicki, Jan Kupczak oraz Elżbieta Biliczak. Jury oceniało
smak, jakość ciasta oraz wykonanie potrawy w skali od 0 do 5. Po degustacji i podliczeniu
punktów jury postanowiło przyznać następujące nagrody I miejsce – Pani Katarzyna Łucka,
II miejsce – Pani Zofia Olejarz, III miejsce – Pani Bogumiła Ozimek.
Tego popołudnia można było kupić różnego rodzaju smakołyki i wyroby z rękodzieła. Na stoiskach w ofercie były produkty żywnościowe domowego wyrobu m.in. wędliny, sery, chleb,
smalec, a jako nowość można było nabyć produkty wykonane z konopi jadalnej.

65 lat
Kina Zorza

Aktor w kilku aktach
Podczas Folk Film Festiwal przy pełnej sali, gromkich oklaskach i pełnym śmiechu
miało miejsce spotkanie z jednym z największych i najznakomitszych polskich aktorów
Arturem Barcisiem. Spotkanie odbyło się 8 lipca w hali namiotowej przy kinie Zorza
w Sianowie.
Aktor bardzo szybko nawiązał kontakt z sianowską publicznością, opowiadał m.in. o pracy
w teatrze i na planie filmowym, anegdoty ze swojego życia aktorskiego oraz o różnego
rodzaju wpadkach na planie filmowym. Artur Barciś poćwiczył również z sianowską publicznością dykcję, dzięki której pokazał, jak ważna dla aktora i nie tylko jest prawidłowa
wymowa. Następnie Artur Barciś zaprezentował się w inscenizacji na najlepsze i najszybsze lepienie pierogów. Na koniec spotkania aktor rozmawiał ze swoimi fanami,
chętnie rozdając autografy i robiąc wspólne zdjęcia.

7 lipca odbył się wernisaż wystawy prezentującej 65 lat Kina Zorza w Sianowie.
Wernisaż był jednym z wydarzeń interdyscyplinarnego 3. Folk Film Festiwal
– Festiwalu Filmów Wiejskie w Sianowie.
Frekwencja dopisała i nie trzeba było zachęcać do wzięcia udziału w bogatej
ofercie przygotowanej w tym roku.

Czesław
nam
śpiewał
Koncert popularnego i wyjątkowego
zespołu „Czesław
Śpiewa” był zabawną opowieścią
o patriotyzmie, emigracji i ojczyźnie,
a także o codziennym
życiu artysty. Zespół należy do niekwestionowanych ulubieńców publiczności, która docenia nie tylko
brzmienia i dźwięki, ale też oryginalną konferansjerkę w wykonaniu Czesława Mozila. Każda piosenka przy wykonaniu zespołu została podniesiona do rangi muzycznego spektaklu. Sianowska publiczność wypełniła
hale namiotową po brzegi i doskonale bawiła się na koncercie.

Biskup Krzysztof Wlodarczyk w sianowsk
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KOKOFy'2016
Przyznaniu nagród w ogólnopolskim konkursie krótkich filmów o wsi KOKOFY 2016 towarzyszyły burzliwe narady jury. Ostatecznie I miejsce za film pt. „Szczęście” przypadło
Michałowi Klimczakowi z Łodzi, II miejsce –zdobył Bogusław Zdanowski z Grójca za film
„Dwa światy”, a III miejsce – Antoni Małecki ze Szczecinka za film „Od świtu do
zmierzchu”. Jury konkursowe postanowiło również wyróżnić trzy filmy niosące w swej
treści opowiadanie i były to filmy pod tytułem „Kuchnia kaflowa” Państwa Anny i Krzysztofa Burzyńskich z Koszalina, praca Karoliny Chęcińskiej z Gliwic pod tytułem „Uroki wsi”
i obraz Arkadiusza Rechnio z Wielgolasu pod tytułem „Tu jest moje miejsce”.

wania innymi dziedzinami sztuki,
morza Środkowego oraz turystów

im Kinie Zorza.

na scenie i za kulisami

Teatr wychodzi na ulicę
Magicznie i bajkowo, zrobiło się w niedzielne popołudnie, które rozpoczęliśmy teatrem
ulicznym „Z głową w chmurach” niesamowity pokaz szczudlarzy i akrobatów zachwycił sianowską widownię. Piękne widowisko, postaci, niesamowite ruchy, makijaże i kostiumy w połączeniu z pokazem ognia tworzyły magiczną aurę wydarzenia. Wszystko to wyrwało duże wrażenie na widzach.
Z ogromnym zainteresowaniem cieszył spotkał się spektakl teatru „Na walizkach”, pt.
„Beczka śmiechu” jak już sama nazwa wskazuje to była wybuchowa mieszanka komediowych
wątków. Aktorzy wyciągali mnóstwo niecodziennych rekwizytów, widzowie nie do końca wiedzieli czym zostaną zaskoczeni. Spektakl miał bardzo przewrotną fabułę, zarówno widzowie
stawali się aktorami, jak i aktorzy widzami.

Spotkaniu z aktorami polskiej sceny teatralnej i filmowej Piotrem Gąsowskim i Anną Oberc
towarzyszył pogodny nastrój. Aktorzy w ciekawy sposób opowiadali o swojej drodze do
aktorstwa, o zabawnych sytuacjach na planie filmowym lub podczas spektaklu. Zdradzili
również kilka ciekawostek na temat spektaklu, który mieliśmy później okazję oglądać
w wypełnionym po brzegi kinie Zorza w Sianowie. Spektakl Teatru Capitol, pt. „Lunch
o północy”. Reżyserem przedstawienia jest Jakub Przebindowski, aktor, kompozytor,
autor sztuk teatralnych.
Jednym z bohaterów spektaklu jest Roman, który w szesnastą rocznicę ślubu zaprasza do
swojego jeszcze niewykończonego domu poznaną przez internetowy portal parę. Chce
urządzić wspólne frywolne party, które ma być niespodzianką i prezentem rocznicowym
dla jego żony Barbary. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich nowego lokum
trafiają niewłaściwi ludzie. Omyłkowe spotkanie staje się pretekstem do opowieści o małżeńskich związkach, miłości i marzeniach, głęboko skrywanych w naszej podświadomości.
W obsadzie komedii znaleźli się Joanna Kurowska („Graczykowie”, „Badziewiakowie”),
Piotr Gąsowski („Daleko od noszy”, „Szpital na perypetiach”), Paweł Królikowski
(„Ranczo”, „To nie koniec świata!”) i Anna Oberc („Singielka”, „Fenomen”).
Znani i lubiani aktorzy za rewelacyjny spektakl zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
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W obiektywie
Pływamy po łąkach
Po lipcowych deszczach poziom wody w rzeczce Unieść podniósł się na tyle, że woda
pozalewała okoliczne łąki. To spowodowało, że dodatkową atrakcją spływów kajakowych było pływanie między snopami siana.
INSTRUKTOR KAJAKOWY
WŁODZIMIERZ ZIMNOWŁOCKI

b

Wileńskie
spotkanie
uczestnicy wycieczki na Litwę, zorganizowanej przez Zarząd Osiedla
nr 1 w Sianowie, zaprezentowali plon swoich wojaży w Sianowskim
Inkubatorze Organizacji Pozarządowych.

u

Przez Sianów na ŚDM
Angela i Diana na Światowe Dni Młodzieży przybyły z dalekiej Bogoty, stolicy Kolumbii.
Trafiły w gościnne progi domu państwa Jesionowskich w Sianowie skąd pojechały na
Światowe dni Młodzieży do Krakowa.
Fot. Waldemar Kosowski

czestnicy wyjazdu, który
odbył się od 15 do 20
czerwca,
opowiadali
o przygodach jakie ich spotkały.
Trasa podróży wiodła przez
Augustów, gdzie udało się odwiedzić miejsce przypominające o „Obławie Augustowskiej” – operacja
przeprowadzona w lipcu 1945 roku
przez oddziały 50 Armii radzieckiej
i wojska NKWD oraz wydzielone
oddziały LWP i UB.
W Wilnie, które jest głównym
ośrodkiem polskiej kultury i nauki
na Litwie zobaczyli Górę Trzech
Krzyży, polski Cmentarz na Rosie,
sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.
Dotarli także do poprzedniej
stolica Litwy (do XIV wieku), wsi
Stare Troki, która leży około 5 km
na południowy wschód od Trok.
Tam trafili do zamku, który jest
położony na jeziorze Galwe. Obiekt
jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku.

W Świętej Lipce, gdzie znajduje
się jedno z najbardziej znanych
w Polsce sanktuariów maryjnych,
obejrzeli bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Zebrani mieli okazję opowie-

dzieć o swoich osobistych wrażeniach. Kolejna wycieczka organizowana przez Zarząd Osiedla nr 1
zaplanowano za rok. Miejsce na
razie pozostaje tajemnicą.
KAZIMIERZ GRZYWACZ

„Jaskółki” mają wsparcie
Trzyosobowa grupa kobiet
postanowiła zrealizować swój
pomysł korzystając z szansy jaką
daje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wzięły udział w projekcie
„Mikrodotacje – Małe Inicjatywy
Lokalne”. Grupę stanowią mieszkanki sołectwa Dąbrowa; Anna
Poznańska, Lidia Domaser – Pasierbek oraz Elżbieta Jabs. Dzięki temu
ludowy
zespół
śpiewaczy
„Jaskółki” uzyskał dofinansowanie
5000 złotych na przygotowanie
jednolitych strojów ludowych oraz
wyposażenie w pulpity (stojaki) na
nuty.
Działania zaproponowane
w ramach projektu pozwoli na ustabilizowany się zespołu pod wzglę-

Budowa chodnika w Dąbrowie

dem liczby osób. Zespół będzie
teraz liczyć 10 – 12 osób. Instruktorem muzycznym zespołu i akompaniatorem jest znany w regionie

akordeonista, autor i popularyzator
piosenek ludowych – Kazimierz
Dulat z Koszalina.
KAZIMIERZ SALIK

Sianów kontra świat
Zamieszczamy kolejne zdjęcie zgłoszone do konkursu „SIAnÓW KOnTRA ŚWIAT”.
Konkurs trwa do końca wakacji,
torby nadal można odbierać
w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów,

Trwa budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Dąbrowie.
Wyłoniony w drodze przetargu
wykonawca w ciągu 40 dni ma
wykonać blisko 700-metrowy

odcinek chodnika. Oczekiwany
przez mieszkańców chodnik
poprawi
przede
wszystkim
bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi.

Referat Rozwoju, pokój nr 13.
Zdjęcia należy przesyłać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Sianów, ul.

Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
lub na adres poczty elektronicznej:
promocja@sianow.pl
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WAKACJE

Wakacyjne zajęcia w CK

nie ma czasu na nudę

Wakacje to najlepszy czas na rozwijanie pasji, na które nie zawsze ma się czas w roku szkolnym. Dla chętnych CK
przygotowało szeroki wachlarz zajęć.

P

ierwsza grupa uczestników letnich kursów gitarowych odkrywa świat
muzyki pod okiem uznanego gitarzysty Grzegorza Wypycha. Małe,
trzy osobowe grupy, z dostosowanym poziomem zaawansowania
uczestników, wysokiej klasy gitary
to nasza recepta na odkrywanie
młodych talentów.
Uśmiechnięte buzie, piękne
prace i radość tworzenia na wakacyjnych kursach plastycznych w CK
Sianów. Autorski program instruktor Ani Wojcieszek pt. „Abstrakcje
– Fascynacje” sprawiły, że frekwencja dopisuje, a mali artyści tworzą
z zapałem.
Można było również rozwijać
talenty taneczne i teatralne pod
okiem Elżbiety Maleczewskiej-Giemzy i Dawida Tokarczyka.
A wakacje bez piosenki? To niemożliwe, więc zapraszamy na zajęcia
wokalne. Wakacyjny kurs śpiewu
to oferta na naukę wokalu na najwyższym poziomie pod kierunkiem
Małgorzaty Ostrowskiej.
Cudowne aromaty, przepyszne

potrawy powstają pod okiem Olgi
Biliczak, dzieci poczuły już czekolady smak, przed nimi jeszcze tajniki
bajkowej kuchni oraz smaków
włoskich i francuskich.
Czy można być kreatywnym
latem, oczywiście pod okiem Grażyny Myszko powstają niepowtarzal-

ne prace rękodzielnicze, a wszystko
to wyczarowywane jest za pomocą
maszyny do szycia i zwinnych rąk
małych adeptów sztuki.
Przed nami jeszcze nauka gry
na keyboardzie. Zapraszamy do CK
w Sianowie.
CKiBPGiM SIANÓW

Bajeczne i bezpieczne wakacje w bibliotekach
Wakacje w pełni. Trwają zajęcia warsztatowe organizowane w filiach bibliotecznych na terenie gminy Sianów. Zajęcia organizowane są
w godzinach od 11 do 15 od poniedziałku do piątku. nie ma czasu na nudę.
W Siecieminie...
... dzieci swój wolny czas spędzają bardzo aktywnie na zajęciach
plastycznych i kreatywnych. Powstały na nich letnie krajobrazy, zwierzęta z rolek po papierze toaletowym, balony z papieru robione
metodą origami oraz piękne kolorowe gwiazdy i książeczki składanki.
Wiele zabaw odbywało się na świeżym powietrzu, gdzie grano w piłkę
nożną, szukano wyjścia z labiryntu
w grze terenowej oraz bawiono się
w różnego rodzaju zabawy sportowe.
Zmęczeni zabawą z przyjemnością
dzieci oglądały bajki i filmy. Przed
nami następne dni pełne atrakcji, na
które mamy już wiele pomysłów.

W Węgorzewie...
... w piękne słoneczne dni uczest-

waniem „burzy w słoiku” oraz
„wybuchami wulkanów”. Na
zajęciach kulinarnych piekli przepyszne gofry z dowolnie dobieranymi dodatkami.

nicy warsztatów są bardzo aktywni,
spotkać ich można na boisku, gdzie
grają w koszykówkę, piłkę nożną
i „zbijaka”. Spacerują do swoich
ulubionych miejsc – strumyka
w środku lasu, a po drodze zbierają
jagody, a nawet grzyby. Najmłodsi
uczestnicy warsztatów zgłębiają
tajniki pięknych bajek Doroty Gellner z książki „Zamkowe Bajeczki”.

W Wierciszewie...
... dzieci korzystając ze słonecznej pogody spędzają czas na boisku
i placu zabaw. Chodzą również na
spacery, gdzie zbierają zioła i kwiatki z których powstanie piękny pachnący zielnik-wspomnienie wakacji.

W Osiekach...
... dzieci włączyły się do akcji
„Bezpieczne wakacje”. Uczestniczyły w pouczającej pogadance o tym,
co może zagrażać im w czasie wakacji. Korzystając z pięknej pogody
wyruszają nad jezioro, grają w kosza
na boisku. A na zajęciach plastycznych powstały „wakacyjne krajobrazy”, oraz wakacyjna biżuteria.

Fot. CKiBPGiM

W Sierakowie...
... uczestnicy warsztatów na
zajęciach plastycznych wykonali
włóczkowe-ciasteczkowe stworki.
W atmosferze śmiechu i radości

... w świetlicy dzieci rysują,
malują, grają w gry planszowe
i ruchowe. Wychodzą na wycieczki
do kina w Sianowie. Odwiedziły też
Park Wodny w Koszalinie.
CKiBPGiM

W skrócie

Odjazdowy
Bibliotekarz
25 czerwca barwne, wyróżniające się pomarańczowym logiem
rajdu, korowody rowerzystów
wyruszyły ze swoich miejscowości,
aby spotkać się na parkingu leśnym
w Przytoku. W gminie zagościł
Odjazdowy Bibliotekarz.
Historia akcji Odjazdowego
Bibliotekarza sięga 2010 roku, kiedy
odbył się pierwszy tego typu rajd
w Łodzi. Z roku na rok idea promowania czytelnictwa i bibliotek na
rowerach się rozwijała i docierała do
najdalszych zakątków Polski, a także
świata. W Edycji 2016 wzięli udział
miłośnicy książek z Filii Bibliotecznych z Wierciszewa, Karnieszewic

z liści i farbek wyczarowywano
ładne, kolorowe, abstrakcyjne
kompozycje. Uczestnicy przeprowadzili szereg doświadczeń i eksperymentów związanych z powsta-

W Skibnie...

Kreatywne
świetlice

Fot. Irena Zagulak-Jankowska

i Sieciemina. Jest to już czwarta taka
akcja z naszym udziałem.
W Przytoku zostało zorganizowane ognisko, a uczestnicy mogli wykazać się w rozwiązywaniu zagadek,
biorąc udział w konkursach i zabawach. Nie zabrakło również stoiska

z książkami, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mimo upału wszyscy zadowoleni powrócili z wyprawy.
Nikt chyba nie ma wątpliwości,
że biblioteka to miejsce, w którym
można spędzić ciekawie czas.
IRENA ZAGULAK-JANKOWSKA

na terenie gminy Sianów wakacyjne warsztaty trwają również
w świetlicach. Dzieciaki ze świetlicy
wiejskiej w Maszkowie razem uczciły
pierwszy dzień lata. Było trochę mokrych
zabaw z balonami napełnionymi wodą:
wyścigi z balonami na łyżce, rzucanie do
siebie balonem, zabawy z chustą animacyjną oraz ognisko.
Emocje Mistrzostw Europy w piłce
nożnej udzieliły się także świetlicowym
dzieciom. Zrobiliśmy strefę kibica – tablicę o naszej reprezentacji. Chodziliśmy na
boisko, gdzie odbywały się treningi
piłkarskie oraz oglądaliśmy powtórki
meczów.
W deszczowy dzień bawiliśmy się w foto
kącik. Najpierw powycinaliśmy szablony

wąsów i ust, a później zrobiliśmy sobie
małą sesję zdjęciową.
Na koniec tygodnia kreatywne zajęcia:
budowle z drewnianych klocków.

Roboty Finch
w bibliotece
Biblioteka w Sianowie na okres
wakacji otrzymała 5 robotów Finch.
Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież
na warsztaty kodowania w języku
Scratch z wykorzystaniem robotów Finch.
Podczas warsztatów będziemy układać
komputerowe puzzle, nauczymy roboty
wykonywania naszych poleceń, a na
zakończenie warsztatów rozegramy
wyścig samodzielnie zakodowanymi
robotami. Zapisy w bibliotece, liczba
miejsc ograniczona.

8

Lipiec 2016

SPORT

Rok XV

nr 7 (244)

www.sianow.pl

b

Po raz 22. zagrali dla Mirka
2 kwietnia 2015 r. minęło dwadzieścia jeden lat od tragicznej śmierci piłkarza Mirosława Wiącka. Jego koledzy do roku
spotykają się na boisku, aby podczas rywalizacji sportowej oddać hołd koledze.

S

kromnym dowodem trwania w ich pamięci, był
rozegrany po raz 19. jako
turniej, a 22. jako memoriał
– niedzielny turniej w Sianowie
z udziałem: Boiskowych Kolegów
Mirosława Wiącka, III-ligowej
Gwardii Koszalin i występującej
w Koszalińskiej Klasie Okręgowej
– Victorii Sianów.
Przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, Ryszard Wątroba
– jako przedstawiciel organizatorów – przypomniał sylwetkę
utalentowanego
bramkarza,
wychowanka koszalińskiej Gwardii i historię dotychczasowych
memoriałowych zmagań. Następnie:
Arkadiusz
Dobrzański
i Dariusz Majewski z Boiskowych
Kolegów Mirosława Wiącka,
Maciej Stańczyk i Tadeusz Żakieta z Gwardii oraz Grzegorz Duda
i Grzegorz Grygiel z Victorii
– jako przedstawiciele klubów
uczestniczących w imprezie, zapalili symboliczny znicz za jedną
z bramek, której strzegł przed laty
patron tego turnieju!
W pierwszym spotkaniu Boiskowi Koledzy Mirosława Wiącka,
przegrali z Gwardią 4:9 (0:7).
W drugim meczu Gwardia pokona-

Tragedia
2 kwietnia 1995 r. w niedzielę,
wracając z derbowego meczu
piłkarskiego Kotwicy Kołobrzeg
z Gwardią Koszalin, zginął w wypadku drogowym Mirosław Wiącek
– bo o nim mowa – miał niespełna
25 lat. Drugi z pasażerów
– 45-letni Stanisław Pochwała
– zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kierowca passata, który spowodował zderzenie z fiatem 126p,
którym jechali M. Wiącek i St.
Pochwała, prowadził samochód
w stanie nietrzeźwym. Miał we krwi
przeszło 1 promil alkoholu.

Fot. Ryszard Wątroba

ła Victorię 3:2 (1:0). W trzecim
spotkaniu Boiskowi Koledzy Mirosława Wiącka pokonali Victorię 6:3
(3:2). Najlepsi na boisku okazali się
zawodnicy Gwardii Koszalin, po
nich byli Boiskowi Koledzy Mirosława Wiącka i zespół Victorii
Sianów.
Spotkaniom przyglądali się
między innymi: żona Mirosława

– Janina oraz Maria i Stanisław
Bogusławscy – teściowie.
Puchar Prezesa Koszalińskiego
Związku Piłki Nożnej w Koszalinie
wręczyli przedstawiciele rodziny
Mirosława Wiącka oraz prezesi
Gwardii i Victorii.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
wyróżnienia indywidualne ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta

w Sianowie. W trakcie turnieju były
zimne i ciepłe napoje zabezpieczone
staraniem organizatorów imprezy.
Była też kiełbasa z grilla.
Prowadzący wszystkie dotychczasowe memoriały – Ryszard
Wątroba oraz współorganizatorzy:
Grzegorz Grygiel i Dariusz Majewski, serdecznie dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do przygoto-

wania i sprawnego przeprowadzenia tegorocznej imprezy. Oprócz już
wyżej wymienionych, także: Leszkowi Froni, Wiesławowi Krokowi,
Jadwidze Satkowskiej-Onoszko,
Tomaszowi Tesmerowi i Edwardowi Wojtasikowi. Osobne podziękowania kierują w stronę Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Koszalinie oraz Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie.
Za rok 20. Jubileuszowy turniej
i 23. Memoriał!
RYSZARD WĄTROBA

Sportowo w Skibnie
i Dąbrowie
Klub Sportowy Skibno prowadzi od początku wakacji zajęcia sportowe
dla 40-osobowej grupy dzieci ze Skibna i Dąbrowy.
Klub pozyskał aż 51 900 zł
z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, w którym znaleziono pieniądze na przedsięwzięcie
„Sport to zdrowie”. To był pomysł
działaczy stowarzyszenia ze Skibna
na promocję aktywności fizycznej
wśród najmłodszych.

Dzięki pozyskanym funduszom do końca roku ma zostać
przeprowadzonych aż 240 godzin
zajęć sportowych. Dodatkowo
uczestnicy projektu otrzymają
niezbędny sprzęt sportowy, wyjadą na basen oraz wezmą udział
w 5 imprezach ogólnorozwojo-

wych zorganizowanych na terenie
Gminy Sianów.
Zaproponowane zajęcia mają
przede wszystkim wpłynąć na
wzrost koordynacji ruchowej dzieci,
ale także odciągnąć od codziennego
marazmu i zagospodarować ich
czas wolny.

Olimpijski prezent na imieniny!
Paweł Spisak otrzymał nominację do kadry olimpijskiej i pojedzie do Rio.
O tym, że Paweł Spisak
z Jeździeckiego Klubu Sportowego
Dako Galant Skibno ma szansę
na udział w zawodach olimpijskich
w Rio de Janeiro, wiadomo było od
dawna. Plasował się bowiem na
pierwszym miejscu na liście rezerwowej.
– Im dłużej trwał okres oczekiwania, tym większe było zniecierpliwienie – mówił 30 czerwca,

najlepszy polski WKKW-ista XXI
wieku, na łamach „Głosu Koszalińskiego”.
W dniu imienin Paweł dowiedział się oficjalnie, że jedzie do Rio
de Janeiro i będzie reprezentował
Polskę – po raz czwarty z rzędu – na
Igrzyskach we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego!
Po Atenach (2004 r.), Pekinie,
a praktycznie Hongkongu (2008 r.)

i Londynie (2012 r.) przyszedł czas
na Brazylię!
Parze: Paweł Spisak i debiutującemu w igrzyskach Banderasowi
serdecznie gratulujemy, życząc
udanego występu w Rio de Janeiro!
Gratulujemy wszystkim, którzy
byli i są z Pawłem od początku Jego
sportowej kariery!
RYSZARD WĄTROBA

Zabiegali o pamięć w Suchej Koszalińskiej
Grupa mieszkańców wsi Sucha
Koszalińska wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska promuje aktywność
fizyczną wśród swoich sąsiadów.
Dzięki projektowi „Zabiegaj o pamięć” zorganizowano dwa biegi
w parku wiejskim, w którym udział
wzięło 160 osób!
Projekt „Zabiegaj o pamięć” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pomysłodawcy chcieli
wpłynąć na wzrost wiedzy z zakre-

su historii i tradycji regionu oraz
kraju wśród mieszkańców wsi
Sucha Koszalińska poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych i kulturowych. Zorganizowane w parku wiejskim dwa biegi
przyciągnęły oraz festyn spełniły
oczekiwania zarówno organizatorów, jak i samych mieszkańców. Już
dziś planuje się kontynuację
podjętych działań, podczas obchodów Święta Niepodległości, kiedy
to mieszkańcy biegać będą „dla
biało – czerwonej”.

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.

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).

