W folkowym
klimacie
Folk Film Festiwal, czyli impreza, która łączy wiele dziedzin sztuki – z filmową na czele, już
za nami. Wydarzenie na stałe wpisało się już w krajobraz gminy i miasta Sianów

5
SIERPNIA
18. Jarmark Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim

13
SIERPNIA
Sfera Kultury w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

Na festiwalowej scenie mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć gwiazdy muzyczne i teatralne

P

o raz czwarty plac przy kinie Zorza
w Sianowie zamienił się w festiwalowe miasteczko filmowe. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zgromadzić w nim bardzo liczną publiczność oraz
gościć wyjątkowych artystów i aktorów
z całej Polski. Długotrwałe przygotowania
opłaciły się. Co ważne, zauważamy też, że
z roku na rok festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Folk Film Festiwal był wspaniałą okazją
do poznania takich dziedzin sztuki jak kino,

Fot. Waldemar Kosowski

teatr, muzyka, sztuka malarska, fotograficzna i kulinarna oraz rękodzieło ludowe.
Organizatorzy zachęcili do udziału
w imprezie poprzez liczne wydarzenia,
począwszy od wernisażu wystawy fotograficznej „Fotografia według aktorów”
z udziałem fotografa Sergiusza Sachno,
spotkania z reżyserem Kubą Czekajem,
z aktorami – Antonim Pawlickim, Piotrem
Nowakiem oraz Michałem Pielą, po kiermasz smaków i rękodzieła. Zainteresowaniem cieszył się konkurs krótkich filmów

o wsi KOKOFY, a także konkurs na najlepszy produkt Pomorza Środkowego – chleb.
Nie brakowało chętnych by oglądać filmy,
a także, by bawić się na koncercie Anity
Lipnickiej, która do Sianowa przyjechała
wraz z zespołem. Na deskach Zorzy wystawiony został spektakl „Pierwszy do raju”
z udziałem Antoniego Pawlickiego, Piotra
Nowaka oraz Michała Pieli. Całości dopełniły występy teatrów ulicznych – Teatru
Snów oraz A3Teatru oraz Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych.

Pobierz ją!

19
SIERPNIA
Koncert Organowy
w Szczeglinie

19-20
SIERPNIA
Ogólnopolski Turniej
Piłkarski im. Anny Bocian

26
SIERPNIA
Bieg „Sianowska 5.”
na zakończenie wakacji

Klikasz i wiesz o gminie
jeszcze więcej
Turystyczna aplikacja
mobilna gminy Sianów
jest już w zasięgu Twojej
ręki.
Turyści, którzy przyjeżdżają do
gminy Sianów z zamiarem zwiedzania samego miasta i pięknych zakątków okolicznych miejscowości, mogą
skorzystać z ułatwienia – bezpłatnej
aplikacji na smartfony.
Jest ona dostępna dla dwóch systemów operacyjnych IOS oraz Androida. Działa w oparciu o nawigację GPS,
również w trybie offline. Zawiera przystępny opis atrakcji turystycznych oraz
szlaków turystycznych. Aplikacja
to wygodny sposób na zwiedzanie,
z łatwością poprowadzi do wybranych
zabytków czy agroturystyki itp.
Turyści mogą też skorzystać z tzw.
planera i stworzyć własną trasę do zwiedzania.
Aplikację można pobrać na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego albo
bezpośrednio pod linkiem w sklepie
GOOGLE bądź IOS.

Adresy

Aplikacja ANDROID do pobrania W SKLEPIE GOOGLE
Aplikacja IOS do pobrania W SKLEPIE APPLE

Aplikacja
mobilna
To ogólna nazwa
dla oprogramowania działającego na
urządzeniach przenośnych, takich jak
telefony komórkowe, smartfony,
palmtopy czy tablety.
To samodzielny program użytkowy lub
element pakietu
oprogramowania,
który nie jest zaliczany do oprogramowania systemowego
lub programów usługowych.

2

Lipiec 2017

Rok XVI

nr 7 (256)

WyDArzeNIA

z rATuSzA

Inwestycyjne
trudności

www.sianow.pl

Trzy kościoły, trzy koncerty
Na terenie Gminy Sianów trwały intensywne prace związane z wyznaczaniem i oznakowaniem 18 km szlaku turystycznego: „Droga między trzema wieżami”.

N

O

d jakiegoś czasu pojawiają
się informacje o skuteczności gminy Sianów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
i dużych nakładach finansowych
przeznaczanych na inwestycje.
To wszystko prawda i należy się
z tego cieszyć. Porównując nas do
wielu podobnych samorządów nie
mamy się czego wstydzić, myślę
nawet, że na tle Polski samorządowej wyróżniamy się. Jednak, żeby
nie wyglądało to tak różowo, pojawiają się problemy.
W czerwcu ogłosiliśmy przetargi
na ścieżki rowerowe, na plac zabaw
w Sianowie, na kolejne drogi z płyt
YOMB i okazało się, że pomimo
ogromnych środków finansowych
(łącznie prawie 6 mln zł na te zadania), musieliśmy unieważnić
i ponowić wszystkie zamówienia.
W kilku przypadkach znacznie
przekraczaliśmy kwoty na poszczególne zadania, a w kilku w ogóle
nie znalazł się chętny do prac.
Okazuje się, że w chwili obecnej na
rynku jest coraz trudniej o firmy
świadczące usługi budowlane, jest
coraz mniejsza konkurencja, a
zadań publicznych realizowanych
za publiczne pieniądze bardzo
dużo. I pojawia się taki dualizm
myślowy – wszyscy cieszymy się
z inwestycji, z planów, z rozwoju
(tak lokalnie jak i krajowo),
a jednocześnie zaczynamy mieć
obawy o to, kto może nam to
wszystko zrealizować. A dodam,
że w przypadku naszej gminy na
inwestycje planujemy w tym roku
ponad 13 mln zł, czyli najwięcej
w naszej historii!
Oczywiście będziemy robić
wszystko, żeby każde z zaplanowanych zadań zrealizować, ale
piszę to też dlatego, żeby pokazać
jakie nowe wyzwania stoją przed
urzędnikami – już nie tylko zaplanować, zaprojektować, znaleźć
finansowanie, ale przede wszystkim obecnie dotrzeć do dobrych,
solidnych wykonawców.

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

b

a trasie szlaku znajdują się
miejscowości
Sucha
Koszalińska,
Iwięcino
i Osieki, w których zobaczyć można
trzy strzeliste wieże kościelne.
Widoczne już z daleka zapraszają
mieszkańców, turystów i pielgrzymów do swoich zabytkowych
wnętrz, słynącym z unikatowego,
gotyckiego stylu. Szlak stanowi fragment Pomorskiej Drogi Świętego
Jakuba, przecina inne szlaki kulturowo-pielgrzymkowe tj. Kamienie
Młyńskie, Pomorski Szlak Cysterski.
Zaprasza do zatrzymania się w biegu
życia i refleksji nad mijającym czasem.
Zachęcamy do wyruszenia w drogę, która będzie wakacyjną przygodą
albo odpoczynkiem po pracy w ciągu

roku. Każdy wędrowiec szlaku
otrzyma kartę pielgrzyma, z którą
będzie przemierzać wyznaczoną
drogę oraz pieczęcie, symbolizujące
dziedzictwo każdej świątyni.
Zapraszamy też na cykl koncertów kulturowych pn. „Adoratorium
Osieckie czyli rozmowy z Barankiem” w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Vesper na
podstawie tekstów ks. Henryka
Romanika – proboszcza parafii pw.
św. Antoniego Padewskiego. Oprawę muzyczną zapewni Rafał Kowalewski, pianista, kompozytor
i aranżer. Będzie to uczta dla duszy
i umysłu, połączona z gawędą
o historii świątyń i modlitwą.

Terminy
11.08 – kościół
w Iwięcinie, godz. 19
25.08 – kościół
w Suchej Koszalińskiej, godz. 19
15.09 – kościół
w Osiekach, godz. 19

Powstający szlak stanowi niewielki fragment szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba,
leży na styku Pomorskiego Szlaku Cysterskiego – wzbogacając oba swoim dziedzictwem.
Fot. Waldemar Kosowski

A. SzeWczyK

Inwestycje

Przejeżdżając przez Suchą Koszalińską nie sposób nie zauważyć pięknej podstawówki.
Fot. Waldemar Kosowski

Oświata zmienia oblicze
W ramach realizacji projektu
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Związku Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin

sąsiednich” w porozumieniu ze
Związkiem Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty zakończono termomodernizację budynku szkoły w Suchej
Koszalińskiej. Zakres prac obejmo-

Konsultacje

Wyraź swoje zdanie
Burmistrz gminy i miasta Sianów
zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do
udziału w konsultacjach projektu
uchwały dotyczącej określenia
trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Sianowie.
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie
gminy i miasta Sianów w dniach
1 – 7 sierpnia do zapoznania się
z treścią projektu uchwały i składania uwag w formie imiennej ankiety dostępnej na stronie internetowej

Urzędu Gminy i Miasta Sianów,
BIP i tym samym włączenia się
w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu.
Wypełnione ankiety należy składać w Referacie Rozwoju w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie (pokój
nr 7), przesyłać drogą listowną
na adres: Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76004 Sianów lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: rozwoj@sianow.pl
Jednocześnie zapraszamy do
wzięcia udziału w spotkaniu
konsultacyjnym, które odbędzie się
8 sierpnia o godz. 9 w Sianowskim

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie.
Fot. Waldemar Kosowski

wał częściową wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, montaż zaworów grzejnikowych, docieplenie
ścian i wykonanie elewacji obiektu.
Prace przebiegały sprawnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem
robót. To kolejny obiekt w gminie
Sianów poddany termomoderniza-

cji, co w konsekwencji spowoduje
oszczędności w ogrzewaniu i utrzymaniu obiektu.
Z kolei w Szkole Podstawowej
nr 1 w Sianowie trwają prace
remontowe, których celem jest przygotowanie obiektu do przyjęcia
grupy przedszkolaków.

Inkubatorze Organizacji Pozarządowych przy ul. Armii Polskiej
23 w Sianowie.
* * *
Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów zarządził konsultacje
społeczne z mieszkańcami gminy
w sprawie projektu „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
i Miasta Sianów na lata 2017-2023”.
Zapraszamy
mieszkańców
Gminy i Miasta Sianów do zapoznania się z treścią dokumentu,
wypełnienia ankiety (dostępna na
www i BIP UGiM w dniach
14-21.08.2017 r.) i włączenia się

w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia programu. Wypełnione formularze należy składać
w UGiM w Sianowie, przesyłać
drogą listowną na adres: Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie,
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
lub elektronicznie na adres e-mail:
rozwoj@sianow.pl
Jednocześnie informujemy, iż
w dniu 21.08.2017 r o godz. 10.00
w SIOP odbędzie się spotkanie
konsultacyjne z Zespołem ds. rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów.
Na Państwa opinie i wnioski
czekamy do 21.08.2017 r.

w skrócie
Sfera Kultury w parku
Na 13 sierpnia w Parku Miejskim
im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie zaplanownao Sferę
Kultury. W programie występ zespołu
gitarowego pod przewodnictwem
Grzegorza Wypycha oraz występ
teatru Lalek ze Słupska ze spektaklem „Cztery mile za piec”. Dla dzieci
wiele atrakcji, gier i zabaw oraz
dmuchane zabawki. Zapraszamy!

Dożynki Gminne
w Mokrem
W tym roku Dożynki Gminne zorga-

nizuje sołectwo Mokre. Jak co roku
na dożynkach rozstrzygnięte zostaną
konkursy m.in. na Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy, Najpiękniejszą
Zagrodę Wiejską oraz Najpiękniejsze
Gospodarstwo Rolne. Nie zabraknie
również występów zespołów ludowych
– będą z nami Kwiat Paproci w Wierciszewa, Złoty Dukat z Węgorzewa,
Bursztyny z Sianowa oraz Jaskółki
z Grabówka. Uhonorowani zostaną
najlepsi rolnicy gminy i miasta
Sianów, a na koniec wszyscy będą
mogli się pobawić na zabawie plenerowej. Dla maluchów również nie
zabraknie atrakcji. Zapraszamy
2 września do Mokrego!

Drugi termin zwrotu
podatku
Każdy rolnik może odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy, używany do produkcji rolnej.
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego, należy w terminie
od 1 do 31 sierpnia złożyć wniosek
do burmistrza gminy i miasta
Sianów wraz z fakturami VAT lub ich
kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego do 31 lipca bieżącego
roku. Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– Budynek B, pok. nr 1, stanowisko

ds. rolnictwa (w godzinach otwarcia
Urzędu).

„Rodzina 500+”
– złóż wniosek
1 października rozpocznie się nowy
okres świadczeniowy. Aby nadal
otrzymać świadczenie „Rodzina
500+", złóż wniosek. Możesz to zrobić
już od 1 sierpnia. Wniosek złożysz
bezpośrednio w gminie lub przez
internet. Komunikaty o wnioskach
i zmianach w sposobie obsługi interesantów zostaną podane do wiadomości na stronach www.sianow.pl
i www.mgops.sianow.pl.
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Nasi seniorzy
zwiedzają kraj
Dzięki projektom Fundacji Jesteśmy razem i Stowarzyszeniu Na rzecz
rozwoju Wsi Sucha Koszalińska nasi seniorzy zwiedzają kraj.

S

towarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska oraz Fundacja Jesteśmy Razem realizują projekty finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego
Programu ASOS 2014 – 2020. Obie
inicjatywy dają m.in. możliwość
zwiedzania kraju dzięki wycieczkom organizowanym w okresie
wakacyjnym.
Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
realizuje projekt „Senior 60+”, który

skierowany jest do grupy 51 osób
w wieku 60+. Zakłada on m.in. integrację seniorów poprzez organizację
cotygodniowych zajęć z obsługi
urządzeń mobilnych, warsztatów
plastycznych, językowych, basenowych i rekreacyjnych. Beneficjenci
projektu mają możliwość wyjazdu
w ramach zadania na wycieczki do
Poznania, Wisły i Szczyrku, a także
Białegostoku. Uczestnicy zajęć
w terminie 22-23 czerwca brali
udział w wycieczce do Poznania.
Na kolejne wyprawy zostaną zaproszeni do końca wakacji.

Fundacja Jesteśmy Razem realizuje projekt „Travel senior”, który
zakłada promocję krajoznawstwa
wśród 45 osób w wieku 60+.
W projekcie, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku przedsięwzięcia
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska, zaplanowano
m.in. wycieczki. Seniorzy zwiedzili
już Szczecin, Świnoujście i region
Kaszub. Kolejne wyprawy zaplanowano do Ustronia – Istebnej,
Gdańska i Słowiańskiego Parku
Narodowego, Elbląga i Malborka
oraz w Bieszczady.

Śmieciarze w oku kamery

W obiektywie
Wybraliśmy nowe panie sołtys

Podrzucanie odpadów nie
jest bezkarne. Strażnicy
miejscy nie stosują taryf
ulgowych!
17 lipca podczas obsługi monitoringu wizyjnego pracownicy straży miejskiej zauważyli pojazd
zaparkowany obok śmietnika przy
ul. Słowackiego. Kierowca wyrzucał
z auta worki z gruzem. Na miejsce
został skierowany patrol Straży
Miejskiej. Mundurowi ustalili, że
gruz pochodzi z remontowanego
mieszkania w... Koszalinie. W toku
czynności, ustalono sprawcę, którego ukarano mandatem karnym oraz
zobligowano do uprzątnięcia
i wywiezienia odpadów na wysypisko śmieci.
Straż Miejska przypomina, że
wszelkiego rodzaju odpady, które
ze względu na duże rozmiary lub

W tym przypadku podrzucanie śmieci skończyło się mandatem.

wagę nie mieszczą się do pojemnika
na śmieci, mogą być utylizowane
jako odpady wielkogabarytowe. Są
to na przykład stoły, szafy, krzesła,
sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, gruz itp.
Od 1 maja Punkt Selektywnej Zbiór-

Inwestycje

remont kina zorza

W całym budynku kina Zorza zmieniona została instalacja grzewcza oraz grzejniki.
Fot. Urszula Krawiecka

Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
zakończyły prace inwestycyjne
w kinie Zorza w Sianowie, które
odbyły się w ramach konkursu PO
Rozwój Kin Sesja 1/2017 i dotacji
otrzymanej z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w kwocie 80 tys.
zł. Inwestycja polegała na wymianie
systemu ogrzewania. W efekcie
powstała kotłownia z ogrzewaniem

gazowym, dwie profesjonalne
garderoby dla artystów i aktorów,
toalety wraz z prysznicem. Inwestycja kosztowała łącznie 199 tys.
500 zł. Mamy nadzieję, że zakończona inwestycja podniesie jakość
świadczonych usług kina i przybędzie nam zadowolonych widzów.
Już niedługo rozpoczynamy cyfryzację kina – będziemy grać nowości!
urSzulA KrAWIecKA

Z każdej z wypraw seniorom pozostaną nie tylko piękne wspomnienia, ale i pamiątkowe fotografie.
Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

ki Odpadów Komunalnych znajduje się przy Regionalnym Zakładzie
Odzysku Odpadów w Sianowie,
ul. Łubuszan 80. Punkt czynny jest
w każdy poniedziałek i czwartek
w godz. 8 – 16 oraz w soboty
w godz. 10 – 16.

13 lipca mieszkańcy sołectwa Sowno wybrali nowego sołtysa – została nim Joanna Zielewska (na zdjęciu z zastępcą burmistrza Marcinem Posmykiem). Kilka dni później, na
zebraniu w dniu 25 lipca, również mieszkańcy sołectwa Karnieszewice wybrali sołtysa.
Sołtysem została Kazimiera Szatkowska. Obu paniom gratulujemy i życzymy dobrej
współpracy z mieszkańcami sołectw i gminą Sianów.
Fot. Krystyna Sobczyńska

Wyjeżdżasz? Nie zapomnij o torbie!
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 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 powinno być opatrzone informacją dotyczącą autora, miejsca wykonania
zdjęcia oraz danymi umożliwiającymi kontakt
z osobą biorącą udział w konkursie.
Regulamin dostępny na stronie www.sianow.pl

Oto jedna z konkursowych fotografii – jej autorem jest Paweł Gurdak.
Fot. Paweł Gurdak
Torbę zabrał do Małopolski.
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Folk Film Fes

– przeżyjmy to jesz
Dzień pierwszy
Festiwal rozpoczęły obrady jury w składzie Kuba Czekaj, przewodniczący
komisji konkursowej, reżyser i scenarzysta filmowy, Marek Jackowski,
kurator Konkursu Krótkich Filmów o Wsi – KOKOFY w Sianowie, Paweł
Tybuszewski, kierownik działu technicznego, realizator programów Telewizji
MAX, Piotr Pawłowski, dyrektor programowy Folk Film Festiwalu, Łukasz
Waberski, projektant graficzny, Sergiusz Sachno, artysta fotograf. Po projekcji
wszystkich filmów konkursowych komisja konkursowa jednogłośnie przyznała trzy nagrody. Tajemnicą pozostawało, kto wygrał...
Po południu w Galerii Zorza odbył się wernisaż wystawy „Fotografia według
aktorów”, na której zobaczyliśmy fotografie artystów, który na co dzień sami
występują w roli fotografowanych. Dzięki ekspozycji dowiedzieliśmy się, jak
postrzegają świat i jak go artystycznie przetwarzają. W swoich pracach dzielili się wrażeniami, emocjami, myślami.
Po wernisażu odbyło się spotkanie z reżyserem Kubą Czekajem, który opowiadał o swoich osiągnięciach, nagrodach, jakie uzyskał oraz o tym, jak wpływają
one na jego dalszy rozwój zawodowy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,
jak powstaje cały proces realizacji filmowych. Reżyser opowiedział o Szkole
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, do której uczęszczał i o przygotowaniach
do premiery nowego filmu pt. „Królewicz Olch”, która odbędzie się 18 sierpnia. Dzień zakończyła projekcja filmu pt. „Disco polo” w reż. Macieja Bochniaka.

Dzień trzeci
Festiwalową sobotę rozpoczął Kiermasz Smaków. Wystawcy w swojej ofercie
mieli produkty żywnościowe domowego wyrobu, m.in. wędliny, sery, chleb,
smalec, ogórki, pierogi oraz przysmaki z konopi jadalnej. Można było także
kupić rękodzieło artystyczne.
Po południu przyjmowane były zgłoszenia do konkursu na najlepszy produkt
Pomorza Środkowego – domowej roboty chleb z dodatkami.
Werdykt jury: I miejsce – Olga Biliczak, II miejsce – Katarzyna Rybak,
III – Jadwiga Dubaniewicz. Następnie w kinie Zorza Jan Kuroń opowiadał
o swojej kulinarnej pasji i doświadczeniach związanych z występami w telewizji. Wieczorem rozstrzygnięty został konkurs KOKOFY.
Werdykt jury: nagroda główna i 3000 zł – film „Czwarty” Agnieszki Janik
z Lublina; II miejsce i 1000 zł – film „W kontakcie” Adama Żądło z Pcimia,
III miejsce i 500 zł – film „Babcia” Grzegorza Piotrowskiego z Wojaszówki.
Nagrody ufundowane zostały przez burmistrza gminy
i miasta Sianów. Po ich rozdaniu widzowie zobaczyli konkursowe produkcje.
Wielkim finałem był koncert Anity Lipnickiej, która wystąpiła wraz
z zespołem. Publiczności przypomniała swoje stare przeboje oraz zaprezentowała nowe utwory.
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stiwal

zcze raz!
Dzień drugi
W piątek, 7 lipca, odbyło się spotkanie z aktorami Antonim Pawlickim,
Piotrem Nowakiem oraz Michałem Pielą, którzy opowiadali o swojej drodze
do aktorstwa oraz o swej popularności. Piotr Nowak mówił o tym, w jaki
sposób dobiera aktorów do swoich sztuk teatralnych. Artyści przekonywali,
że nie czują się celebrytami i wolą kiedy widzowie interesują się ich pracą,
a nie życiem osobistym. Nie obyło się również bez anegdot.
Po spotkaniu widzowie zobaczyli spektakl teatralny „Pierwszy do raju”
w reżyserii Piotra Nowaka. Był to wyjątkowy moment, ponieważ 8 dni
po ogólnopolskiej premierze, aktorzy po raz drugi zaprezentowali się
właśnie na deskach kina Zorza w Sianowie. „Pierwszy do raju”
to doskonały spektakl dla tych, którzy cenią dobry humor i solidny
warsztat twórczy. Trzech aktorów dynamicznie prowadziło widzów
przez swoje absurdalne problemy, a pełne humoru dialogi śmieszyły przez
cały spektakl, gwarantując świetną rozrywkę dla uczestników.

Dzień czwarty
W niedzielę było zabawnie, ludowo i teatralnie. Występy rozpoczął teatr
uliczny A3Teatr ze spektaklem „Punch i Judy”. Następnie odbył się 5.
Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych, w ramach którego na scenie
zaprezentowało swój dorobek artystyczny jedenaście zespołów
folklorystycznych: Słoneczko z Niemicy, Ostrowianie z Ostrowca,
Złoty Łan z Wiekowic, Jantarowy Kwiat z osiedla Jamno - Koszalin, Radość
z Tychowa, Lipka z Kobylanki, Jarzębiny ze Świeszyna, Kwiat Paproci
z Wierciszewa, Bursztyny z Sianowa, Złoty Dukat z Węgorzewa oraz Jaskółki
z Grabówka. Barwne i rozśpiewane zespoły wirowały na scenie
w kolorowych strojach regionalnych i wykonywały znane ludowe piosenki,
włączając do wspólnej zabawy liczną publiczność.
Festiwal zakończył występ teatru ulicznego Teatr Snów ze spektaklem
„Pokój”. Muzyka i plastyka ruchów aktorów zbudowały niepowtarzalną
atmosferę, o której będziemy długo pamiętać.
urSzulA KrAWIecKA

Fot. Waldemar Kosowski

Podziękowania
Dziękujemy za udział oraz zaangażowanie Maciejowi Berlickiemu,
burmistrzowi gminy i miasta
Sianów, Józefowi Lewandowskiemu, prezesowi firmy Agrokom z
Kłosu, Jarosławowi Lewandowskiemu, prezesowi firmy Agrokom z
Kłosu, Andrzejowi Bince, dyrektorowi Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
Dziękujemy też instytucjom, które wsparły Festiwal finansowo i merytorycznie. To Firma Agrokom z Kłosu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe z Koszalina, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając
swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękujemy ministrowi rolnictwa
i rozwoju wsi Krzysztofowi Jurgielowi, wicemarszałkowi województwa Jarosławowi Rzepie oraz
dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury Rafałowi Wiśniewskiemu.
Dziękujemy także tym patronom medialnym, sponsorom, pracownikom technicznym oraz
wolontariuszom. To wasza obecność, zaangażowanie i zainteresowanie inspirują nas i pokazują,
że nasza praca jest potrzebna.
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lato? W Sianowie bez nudy!
Wakacje są czasem wypoczynku i zabawy, ale również poszukiwania nowego hobby. Dzieci i młodzież swe pasje realizują
w centrum Kultury

M

inął już pierwszy miesiąc wakacyjnej laby.
W tym czasie w Centrum Kultury odbywały się warsztaty taneczne, artystyczne, wokalne, kulinarne oraz nauka gry na
keyboardzie.
Uczestnicy zajęć wokalnych pod
okiem instruktor Leny Charkiewicz
bawili się, wykonywali specjalnie
przygotowane dla nich ćwiczenia
muzyczne, oddechowe i dykcyjne,
a także uczyli się wybranych piosenek.
Nie obyło się również bez muzyki i tańca podczas warsztatów
tanecznych z Dawidem Tokarczykiem. Tam dzieci mogły oddać
swoją energie i przy tym świetnie
się bawić!
Na warsztatach kulinarnych jak
zawsze było pysznie. Instruktor

Odmierzanie, lepienie, zagniatanie, cięcie i formowanie
– przyszłe gwiazdy sztuki kulinarnej przygotowywały na zajęciach małe i duże przekąski, desery, sałatki i ciasteczka.

Oprócz nauki gry i kształcenia słuchu muzycznego, dzieci
rozwijały twórcze umiejętności, jak harmonizowanie, aranżowanie utworów oraz improwizacja.

Fot. Urszula Krawiecka

Fot. Urszula Krawiecka

Olga Biliczak pokazała dzieciom
kuchnię od podstaw. Młodzi kucharze przygotowywali proste, ale

W obiektywie
Niepełnosprawni witali słońce

22 czerwca odbyła się doroczna impreza dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy
i miasta Sianów pn. „Powitanie Lata”. Po raz kolejny zorganizowana w plenerze
– na terenie Centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego „FALA 1” w Łazach. Była
zumba, sporo konkurencji sportowych, taniec country, ognisko i puszczanie na morskich falach wianków, symbolizujących zwyczaje „nocy świętojańskiej”.
Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób
Fot. Anna Zając
Niepełnosprawnych.

różnorodne dania. Zajęcia przybliżyły im techniki kulinarne, takie jak
smażenie, gotowanie i pieczenie.

Dzieci wspólnie dbały o estetykę
i wartości dań.
Uśmiechy z buzi nie znikały na

warsztatach artystycznych prowadzonych przez instruktor Annę
Wojcieszek, podczas których dzieci
mogły rozwijać swoje malarskie
umiejętności. Malowały, jak chciały
i gdzie chciały – kredą na chodniku,
a nawet farbami po ścianie i podłodze.
Na warsztatach gry na keyboardzie było pełne skupienie, dzieci
poznawały instrument, technikę
muzyczną oraz dźwięki.
Przed nami jeszcze warsztaty gry
na gitarze, warsztaty kreatywne
oraz dalszy ciąg warsztatów kulinarnych.
Realizacja zadania odbyła się
w ramach programu pn. „Bezpieczne wakacje 2017 z AA dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy i Miasta
Sianów”.
urSzulA KrAWIecKA

Młodzi podróżnicy zwiedzają Polskę
Odwiedzają najpiękniejsze zakątki w województwach śląskim,
dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim.
A to wszystko w ramach Klubu Młodego Podróżnika. Przedsięwzięcie
realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska, w ramach dotacji z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Założeniem projektu jest promocja krajoznawstwa wśród 60 dzieci
w wieku 10-17 lat z terenu gminy Sianów.
Każda z czterech 15-osobowych grup udała się już
na sześciodniowe kolonie „szlakiem najpiękniejszych
zamków polskich”, które zostały połączone z trzydniowym pobytem w Krakowie w ramach odkrywania
„dziedzictwa UNESCO”. Zaangażowana w projekt
młodzież miała okazję poznać uroki kraju oraz zebrać
niezbędny materiał do opracowania publikacji przedstawiającej atrakcje poszczególnych województw.
Po krótkiej przerwie uczestnicy zadania spotkają się

Z wizytą w Szklarskiej Porębie.

Fot. Archiwum

na warsztatach dziennikarskich, gdzie opracują opis
poszczególnych województw i przygotują prezentację
na planowane we wrześniu „Forum turystyczne”.

Są małżeństwem już od pół wieku

Teresa i Władysław Kucowie z Grabówka

Wyjątkowe jubileusze obchodzili państwo Teresa i Władysław
Kucowie z Grabówka oraz Zofia
i Stanisław Skuzowie z Bielkowa.
„Świadomy praw i obowiązków… i przyrzekam, że uczynię
wszystko, aby nasze małżeństwo
było zgodne, szczęśliwe i trwałe”

– takie słowa wypowiadali Złoci
Jubilaci w dniu, w którym składali
sobie uroczystą przysięgę przed 50
laty. Wspólne 50 lat to dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego, to wzór
i piękny przykład dla młodych
pokoleń, wstępujących w związki

Fot. Archiwum

Zofia i Stanisław Skuzowie z Bielkowa

małżeńskie. 50 lat to piękny okres,
ale to nie tylko cudowne chwile, ale
też trudne momenty, przez które
trzeba było razem przejść.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla
dobra rodziny założonej przed pół
wieku, jubilaci zostali odznaczeni

przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medalami. Aktu dekoracji
dokonał burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki, życząc jubilatom zdrowia oraz dalszych wspólnie przeżytych dni. Do życzeń
dołączyła się kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Mirosława Kapu-

Fot. Archiwum

ścińska oraz licznie przybyłe rodziny
jubilatów. Spotkania odbyły się
w przesympatycznej atmosferze.
Były gratulacje i pamiątkowe dyplomy, upominki, kwiaty i oczywiście
toast wzniesiony lampką szampana
za zdrowie Jubilatów na dalsze
szczęśliwe lata wspólnego pożycia.
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ciekawie w bibliotece
We wszystkich filiach bibliotecznych trwają wakacyjne zajęcia warsztatowe dla dzieci. Wszystkie
łączy jedno – nie ma tu miejsca na nudę!

z

W ramach Film Folk Festiwal młodzi czytelnicy ze wszystkich bibliotek gminy Sianów wzięli udział w warsztatach literackich
z pisarką Małgorzatą Karoliną Piekarską. Tworzyli fabułę do komiksu związanego z historią pomnika Fryderyka Wilhelma. Zajęcia
te miały na celu promocję twórczości A. Szklarskiego w 105. rocznicę jego urodzin.
Fot. CKiBPGiM Sianów

W Wierciszewie zajęcia rozpoczęły się od pogadanki „Jak
bezpiecznie spędzić wakacje nad

wodą”. Na zajęciach plastycznych
z kolei powstają piękne kolorowe
motyle.

7

W filii w Osiekach dzieci grają
w kosza i zbijaka. Na zajęciach
plastycznych tworzą letnie obrazy,

W Sianowie
Na zajęcia zapraszamy również
do biblioteki w Sianowie, gdzie co
środę w godz. 12-14, prowadzone
są warsztaty dla pasjonatów
programowania i zabawy z robotami Finch.
W piątki w godz. 14-16 można
wziąć udział w zajęciach
pt. „Kreatywna biblioteka”.
Ich uczestnicy wybrali się już
w podróż w poszukiwaniu skarbów piratów, tworzyli piękne
prace plastyczne oraz poznawali
tajniki origami.

na manualnych powstają cuda
z papieru.
W Węgorzewie organizowane są
zabawy integracyjne, zajęcia artystyczne, głośne czytanie wybranych
baśni i bajek, zabawy muzycznoruchowe. Są też zagadki i rebusy.
W bibliotece w Skibnie milusińscy mogą wziąć udział w warsztatach komputerowych, artystycznych, grach i zabawach na boisku
wiejskim. W połowie lipca grupa
dzieci wybrała się na wycieczkę do
Parku Wodnego w Koszalinie.
Z kolei podopieczni filii bibliotecznych w Sierakowie, Karnieszewicach i Siecieminie pojechali do
Parku zabaw Pomerania koło Kołobrzegu. Kolejki, dmuchane tory
przeszkód i zjeżdżalnie, karuzele,
gokarty, duży plac zabaw
z „małpim gajem” oraz wielka hala
zabaw – wszystkie buzie były roześmiane!

Przyjdź i poznaj roboty,
które... uczą!

Projekt

Bajanie na dywanie
To wydarzenie realizowane
przez fundację „Dom Twórczych
Zmian” w ramach projektu „Kulturotwórcza Rodzinka”, finansowanego ze środków FIO. Spotkania
odbywają się co drugą sobotę miesiąca w godz. 12-14. Na sześciu z nich
dzieci i rodzice poznali bajki i baśnie
oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową z całego świata. Między innymi książki z superpodróżniczką
Nelą, bohaterskiego Clifforda.
W ramach spotkań uczestnicy programu przygotowują barwne ilustracje,
które odwzorowują przeczytane
książki. Ilustracje te wykorzystywane
są w teatrzyku Kamishibai.
W ramach projektu odbyło się już
spotkanie z psychologiem Małgorzatą Szyszką, która poprowadziła
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ajęcia prowadzone są
w godz. 11-15 od poniedziałku do piątku, a biblioteki czynne są w godz. 9-17.
W filii bibliotecznej w Karnieszewicach dzieci uczestniczą
w zajęciach plastycznych, na
których rozwijają swoje umiejętności i poznają nowe sztuki plastyczne. Ćwiczą swoją kreatywność
i doskonalą wiedzę czytelniczą.
W Sierakowie, wakacje upływają pod hasłem eksperymentów.
Dzieci obserwują „wędrującą
wodę”, odpowiadają na pytania,
czy barwniki rozpuszczają się
w tłuszczach. Podczas spotkań
każde dziecko samo przygotowało
„coś z niczego”, czyli piankolinę
z mąki ziemniaczanej, pianki do
golenia i płynu do naczyń oraz
sprytną plastelinę z kleju i płynu do
prania, którą można rozciągać, rwać
i odbijać.
W filii bibliotecznej w Siecieminie dzieci w formie zabawy, zgadywanek, rozsypanek literowych
poznają zasady bezpiecznego odpoczynku. Chętnie też wykonują prace
plastyczno – kreatywne. Powstały
już wesołe klauny oraz mnóstwo
zwierzątek z papierowych talerzyków.

Rok XVI

Od 12 lipca w sianowskiej
bibliotece można wziąć
udział w warsztatach
z programowania.

Kulturotwórcza rodzinkę tworzy 70 członków, 40 rodziców i 30 dzieci. Fot. CKiBP

warsztaty biblioterapeutyczne pt.
„Spotkanie z Dziwierzem”. Warsztat
teatralny Dziwierz, zainspirowany
został wierszem Kalinowe dwory

Juliana Tuwima, zachęcił on uczestników do poszukiwania swojego
wewnętrznego Dziwierza.
MONIKA OlSzAK

W świetlicach

Lato pełne atrakcji
W świetlicy wiejskiej w Maszkowie dzieci spędzają
czas aktywnie, twórczo, a przede wszystkim wesoło.
Mają za sobą różne zajęcia plastyczne i plener malarski.
Widelec, zakrętka, kubek, paluszki, stopy – jak się
okazało malować można wszystkim! Powstały też
delfinki z masy solnej. Kiedy pogoda nie sprzyja, zabawa przenosi się pod dach świetlicy. Dzieci poznały tajniki pracy detektywa: zbierały odciski i rozszyfrowywały wiadomości. Były też wycieczki – na plażę w Łazach,
rajd rowerowy po Sianowskiej Piątce, spacer Aleją
Mrówek w Kościernicy, wizyta w Arboretum w Karnieszewicach
W świetlicy w Rzepkowie dzieci tworzą motylki
z papieru, metodą decupage udekorowały stolik czytelnika. Stworzyły też przepiękną kolorową mapę Polski
w 3D z... korków od butelek. Kiedy pada deszcz, zaczyna się... karaoke! W czasie pogody odbywają się wędrówki – do Osiek na zabawy przy ognisku i moczeniu nóg
w jeziorze; do stadniny koni w Rzepkowie; do Arboretum.

Biblioteka w Sianowie przystąpiła do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, realizowanego przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft
w ramach inicjatywy YouthSpark.
Dzięki temu na okres wakacji pozyskała pięć robotów Finch. W bibliotece powstał kolejny Klub
Kodowania w ramach, którego,
uczestnicy warsztatów układają
komputerowe puzzle, sami programują gry. 19 lipca roboty Finch
przybrały barwy ochronne, zostały
przemienione w rekina, Alladyna,
Pikachu, owada i magiczną dłoń.
Następnie dzieci przygotowały
takie programy, aby roboty zwinnie

Na koniec warsztatów w takt muzyki z Gwiezdnych Wojen odbyły
się zawody, który robot jest najzwinniejszy. Fot. Monika Olszak

i szybko poruszały się po wyznaczonym obszarze.
Zapraszamy do biblioteki!
MONIKA OlSzAK

Finch
Roboty Finch to niewielkie urządzenia przypominające kształtem mysz komputerową. Służą przede wszystkim do nauki programowania. Z pomocą Fincha
można opanować podstawy programowania w różnych językach i środowiskach
programistycznych, a przede wszystkim uczyć się myśleć logicznie i kreatywnie,
znakomicie się przy tym bawiąc.

w skrócie
Na warsztatach plastycznych dzieci przekonały się, że
malować można dosłownie wszystkim.
Fot. CK i BPGiM Sianów

O bezpieczeństwo Tygrysków dba nie tylko opiekunka,
ale i zapraszani strażnicy miejscy z Sianowa, którzy uczą
dzieci, jak bezpiecznie spędzać wakacyjny czas.

Wakacyjny repertuar
Kina Zorza
1 sierpnia (wtorek) – godz. 11 – Zaczarowana, od 4 lat
3 sierpnia (czwartek) – godz. 11 – Mój
przyjaciel smok, od 7 lat
8 sierpnia (wtorek) – godz. 11 – Gdzie
jest Dory?, bez ograniczeń

10 sierpnia (czwartek) – godz. 11 – RIO
2, od 5 lat

Niania dla malucha
Drodzy rodzice, informujemy, iż
w sierpniu nie będzie funkcjonował
klub „Niania dla malucha”. Zapraszamy ponownie od września.
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Wielki sukces Pawła Spisaka
Paweł Spisak (Jeździecki Klub Sportowy Dako Galant Skibno), startujący na koniu Banderasie, po raz szósty w swojej bogatej karierze został Mistrzem Polski Seniorów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego!

N

ie ukrywam, że jechaliśmy na te zawody (Festiwal Jeździecki Baborówko – przyp. Ryszard Wątroba) z
dużym apetytem na sukces – przyznał Paweł Spisak red. Krzysztofowi Marczykowi na łamach „Głosu
Koszalińskiego” z 5 lipca. –
Wiedziałem, w jakiej formie jest
Banderas, jak świetnie był przygotowany. Wiedziałem, że mogę z nim
powalczyć o najwyższe cele. Ale
okazało się, że Festiwal był dla nas
wielką huśtawką nastrojów, nie
tylko przez deszczową pogodę.
Pierwszy dzień mocno namieszał
nam w głowach. Spisaliśmy się
poniżej naszych oczekiwań, poniżej
możliwości. Banderas to pobudliwy, emocjonalny koń więc ekstremalne, deszczowe warunki atmosferyczne mocno na niego wpłynęły.
Na szczęście w kolejnych dniach
zawodów obyło się bez przykrych
niespodzianek. Koń świetnie galo-

Bez błędów!
Swoją formę Paweł Spisak
i Banderas potwierdzili w próbie
skoków przez przeszkody, pokonując parkur jako jedyni wśród
reprezentantów Polski bez żadnego błędu.

pował i skakał, czego efektem był
tytuł
mistrzowski.
Banderas
potwierdził, że w tym sezonie jest w
bardzo dobrej formie. Oby jego
galopy i skoki wyglądały podobnie
podczas kolejnych zawodów we
Francji oraz najważniejszych startów, podczas Mistrzostw Europy
WKKW w dniach 16-20 sierpnia w
Strzegomiu – posumował Paweł
Spisak.
Gratulujemy! Życzymy powodzenia w kolejnych zawodach!

W swojej karierze Paweł Spisak sięgnął po tytuł Mistrza Polski w latach 2005, 2006, 2007, 2011, 2015 oraz w tym roku.

rySzArD WąTrOBA

Aktywnie

Biegiem i marszem
po zdrowie
„Sport to zdrowie” – pod takim
hasłem Klub Sportowy Skibno realizuje
projekt dofinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Dzięki
pozyskanym środkom grupa 30 osób
bierze udział w cyklicznych rajdach
nordic
walking,
biegach rekreacyjnych i wyjściach na
basen. Realizatorzy
zadania zapraszają
mieszkańców do
aktywnego udziału
w
cyklicznych
spotkaniach, które
są otwarte dla
wszystkich chętnych. Zachęcamy
także do cotygodniowych biegów
rekreacyjnych, które
Udział w biegu na finał wakacji jest bezpłatny. Na najodbywają się przez
lepszych czekają nagrody!
Fot. Waldemar Kosowski
okres wakacyjny na
trasie „Sianowskiej
5”. Start w każdą
sobotę o godzinie 9, a 26 sierpnia
zachęcamy do udziału w wyścigu
Sianowska 5. – na zakończenie
wakacji.

Fot. Waldemar Kosowski

Sianowianie tryumfują
Historyczny występ
sianowskich zawodników
na Mistrzostwach Polski
Seniorów w Badmintonie.
Turniej odbył się w Zielonce,
koło Warszawy, w dniach 9-11
czerwca 2017 r. W zawodach wzięło
udział prawie 230 zawodników
z całej Polski. Sianowscy zawodnicy
wywalczyli łącznie 7 medali, w tym
4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy.
W grze pojedynczej kobiet 35+ złoto
wywalczyła Dorota Grzejdak. Swój
wynik powtórzyła w grze mieszanej
45+ w parze z Mariuszem Michniewiczem z Białegostoku. W grze
pojedynczej mężczyzn 40+ pierwsze miejsce zdobył Robert Kowalczyk, który w parze z Krzysztofem
Maślanką w kat. 35+ w finale debla
pokonał parę z Sianowa Marcin
Grzywacz / Marcin Puciato. Rzadko zdarza się, żeby w finale spotkały się 3 osoby reprezentujące to
samo miasto!!! Brązowy medal
dorzucił Marcin Grzywacz w grze
mieszanej 30+ w parze z zawodniczką z Katowic Beatą Białek.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów.
W głosowaniu na najlepszy
Turniej Badmintona Seniorów
w sezonie 2016/2017 podczas
Mistrzostw Polski zawodnicy zadecydowali, że sianowski Turniej
„Zdążyć przed lotką” został laureatem. Serdeczne podziękowania dla

wszystkich, którzy zagłosowali na
nasz turniej. To dla nas mega
wyróżnienie i sygnał, że warto
poświęcić się i pracować dla takich
chwil, tym bardziej, że był to dopiero 3 turniej w Sianowie. Wielkie
podziękowania dla Magdaleny
Grzywacz za pomoc i wsparcie. Jej
perfekcja, dokładność i pomysły
powodują, że wszystko jest zawsze
„dopięte na ostatni guzik”. Osobne
podziękowania dla wszystkich
sponsorów i osób zaangażowanych
w turniej i dodatkowe atrakcje.

Dodatkowo Rada Seniorów
oficjalnie ogłosiła, że przyszłoroczne
Mistrzostwa Polski odbędą się
w Sianowie. Nasza oferta została
najwyżej oceniona. Przed nami
wielkie wyzwanie. Po raz pierwszy
w Sianowie odbędzie się impreza
sportowa tej rangi. Wszystkich,
którzy pragną zobaczyć najlepszych
zawodników w Polsce zapraszamy
w dniach 15-17 czerwca 2018 r. do
hali sportowej przy SP 2 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).

MArcIN GrzyWAcz

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.

