
4 sierpnia
XIX Jarmark Hobbitów 
w Sierakowie Sławieńskim

4sierpnia
Koncert Organowy 
w Szczeglinie

5sierpnia
Sfera Kultury w Parku
Miejskim im. Powstańców
Warszawskich

15 sierpnia
Turniej Pamięci Mirosława
Wiącka

25 sierpnia
Dożynki Działkowe ROD
Słoneczny w Sianowie

8 września
Dożynki Gminne 
w Karnieszewicach

Folk Film Festiwal 
– cztery dni ze sztuką
I to sztuką najwyższych lotów. Piątą edycja Folk Film Festiwalu była okazją do dotknięcia nie tylko
filmu krótko- i długometrażowego, ale też teatru, muzyki, fotografii i rękodzieła. Jak zawsze
było też bardzo smacznie! 

W pierwszy dzień
festiwalu 
– w czwartek, 

5 lipca, odbył się konkurs Krót-
kich Filmów o Wsi KOKOF-y.
Jury przewodniczył reżyser
Marcin Bortkiewicz. Zwycięzcą
konkursu został Jarosław
Piskozub z Bydgoszczy, autor
filmu pt. „Brzeg – Wiosna”.
Na drugim miejscu na podium
uplasował się film pt. „Złodziej
Kur” Michała Drabika, a na
trzecim – „Dach” w reżyserii
Szymona Jarząbka. Tego same-
go dnia można było uczestni-
czyć w wernisażu wystawy
fotograficznej nieżyjącej już
niesamowitej fotografki Zofii
Rydet. Zdjęcia przedstawiały
polską wieś, jaką część z nas
pamięta z dzieciństwa.

Drugiego dnia zaprosili-
śmy mieszkańców, gości 
z regionu i turystów na spotka-
nie z aktorami Piotrem Polkiem
i Piotrem Szwedesem. Wieczo-
rem na deskach sceny kina
Zorza artyści zagrali spektakl
pt. „Pół na pół” w reżyserii
Wojciecha Malajkata. 
Publiczność nagrodziła akto-
rów gromkimi brawami, a orga-
nizatorów nic nie mogło ucie-
szyć bardziej, niż nadkomplet
na widowni!

W sobotę, 7 lipca, odbył się
konkurs kulinarny pod prze-
wodnictwem Mariusza Szweda,
finalisty trzeciej edycji progra-
mu telewizyjnego pt. Master
Chef. Temat przewodni 
– najpyszniejsze naleśniki.
Zgłoszono wiele pysznych dań
– naleśników z nadzieniem
słodkim, słonym czy serwowa-
nych na ostro. Niestety, podium
ma tylko trzy miejsca... 
Na pierwszym stanęła Jadwiga
Dubaniewicz, drugie miejsce
zajęła Elżbieta Nawrot, a trzecie
Daniel Gajewski. Wielkie gratu-
lacje dla wszystkich uczestni-
ków!

Co ciekawe, również goście
z zaprzyjaźnionych firm 
– partnerów głównych festiwa-
lu, czyli Agrokomu – pan
Radek i KOWRU – pani Natalia
wraz z burmistrzem Maciejem
Berlickim mogli wykazać się 
w scenicznej kuchni. Dla przy-
byłych gości usmażyli pyszne
naleśniki

Tego dnia nie zabrakło
również uczty dla ducha. Przy-
jaciele Sianowa z partnerskiej
gminy z południa Polski 
– z Białego Dunajca, przywieźli
góry nad morze. Tańce, śpiewy
i piękne stroje góralskie można
było obejrzeć tego dnia na
scenie miasteczka festiwalowe-
go. Ich występu udowodniły
nieprzekonanym, że folk jest 
w nas. A potwierdziła to Megit-
za, której występ zakończył
festiwalową sobotę.

Ostatniego dnia od rana
nie brakowało atrakcji. Dzień
zaczął się od spotkania 
z dwoma teatrami ulicznymi.
„Trójkąt” z wielką uwagą 

i zaciekawieniem oglądali
najmłodsi, a „Gliniada” zabrała
nas w niezwykłą podróż, poka-
zując, że każdy może być
częścią pięknego spektaklu
dzięki swojej wyjątkowości! 

Kto dał się porwać chwili,
chociaż przez chwilę znowu
poczuł się jak dziecko. Brudni
w glinie, ale z uśmiechami na
twarzy mieszkańcy i goście
Folk Film Festiwalu uczestni-

czyli w niesamowitym spekta-
klu i korowodzie, który prze-
szedł ulicami Sianowa. 
W końcu... wszyscy jesteśmy 
z tej samej gliny!

Dla młodszej części
widowni odbył się konkurs
plastyczny pn. „Moje spotkanie
z teatrem ulicznym”. Jak można
było zauważyć po frekwencji 
i zainteresowaniu najmłod-
szych, im również się podobało.
Prac było bardzo dużo, jedne
kolorowe, drugie tylko szkico-
wane, ale wszystkie piękne. 

Na zakończenie cztero-
dniowego spotkania z kulturą
wystąpiły zespoły ludowe 
z naszego regionu.

Dziękujemy wszystkim
uczestnikom 5. Folk Film Festi-
walu i zapraszamy za rok.
Dziękujemy też wszystkim,
którzy zaangażowali się 
w tworzenie tego przedsię-
wzięcia. Podziękowania dla
partnerów, sponsorów, 
mediów, przybyłych gości, ale
przede wszystkim dla uczestni-
ków wydarzenia.

AGnieSzkA MAdej

Laureaci konkursu
plastycznego 

„Moje spotkanie 
z teatrem ulicznym”

Kategoria dzieci starsze:
I miejsce – Wiktoria

Szczerbiak
II miejsce – Nadia Madej

III miejsce – Sandra 
Hejnowska

Kategoria dzieci młodsze:
I miejsce – Michał Ryful

II miejsce – Kamil Turalski
III miejsce – Zosia Gileta

Teatr „Gliniada” zjednoczył wszystkich pod hasłem „wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny”. Fot. Waldemar KosoWsKi

Białodunajczanie dali dwa koncerty. Przyjaciół z południa Polski zobaczyliśmy
też w pokazie strojów ludowych, który towarzyszył wykładowi Stanisławy Try-
buni Staszel. Fot. Waldemar KosoWsKi
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K
ilka dni temu GUS podał dane
statystyczne dotyczące 
bogactwa gmin w przeliczeniu

na mieszkańca. Nie wypadamy za
dobrze, na prawie 2500 podanych
gmin jesteśmy na 1698 miejsce 
z dochodem na osobę 4.035,72 zł za
2017 rok. Jak przyjrzeć się dokład-
nym danym okaże się, że większość
gmin ma dochody niższe niż 5000 zł
na osobę, więc jakiejś tam tragicz-
nej sytuacji z tego nie ma.

Moim zdaniem jest wręcz
odwrotnie. Bo od kilku ładnych lat
gmina Sianów jest postrzegana jako
samorząd dość zasobny, samorząd
w którym wiele się dzieje, w którym
na wiele zadań czy przedsięwzięć
nas stać. Skąd takie opinie, skoro
statystyki mówią coś zupełnie 
innego? I skąd taka nasza pozycja,
bo wiem, że każdy chciałbym być
pierwszy?

Odpowiadając na pierwsze
pytanie, od kilku już ładnych lat
pilnujemy finansów gminy, nie
przeciekają nam pieniądze przez
palce. Na wszystkie zadania czy
wydarzenia staramy się pozyskiwać
środki zewnętrzne. To powoduje, 
że dzięki ciężkiej codziennej pracy
wizerunkowo jesteśmy postrzegani
dobrze i bogato. Wygrywa na tym
opinia o naszej gminie, ale myślę, 
że to też powoduje zadowolenie
mieszkańców. Bo w wielu miejscach
widzą nowe inwestycje, bo uczestni-
czą w wielu ciekawych wydarze-
niach. To również zasługa aktyw-
nych członków organizacji
pozarządowych.

A skąd taka nasza pozycja?
Po prostu jesteśmy zwyczajną
gminą, w dużym stopniu rolnicza, 
z dużą powierzchnia lasów. Z tego
nie ma za dużych dochodów podat-
kowych. Poza tym bliskość Koszali-
na ma wpływ na rozwój, duży
zawsze może więcej. Nie można też
zapomnieć, że z różnych powodów
przepadły nam ogromne dochody
choćby z powodu protestów doty-
czących budowy farm wiatrowych,
a do morza też dostępu nie mamy. 

Jak więc widać jesteśmy
zwykłym, dość skromnym samo-
rządem. jednak dzięki pracy wielu
osób widać nas w wielu miejscach,
dobrze się nas ocenia w różnych
rankingach. Warto o tym pamiętać.

Statystyki…
z ratusza

W Sianowie trwają prace doty-
czące rozbudowy ujęcia wody wraz
ze stacją uzdatniania.

Wykonawcą wybranym w po-
stępowaniu przetargowym jest
EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina,
który zaproponował najkorzystniej-
sze warunki kontraktu. Wartość
przedsięwzięcia, zgodnie z zawartą
umową, została określona na kwotę
brutto 4 mln 329 tys. 600 zł. Nadzór
inwestorski sprawuje firma Betis 
z Koszalina – również wybrana 
w postępowaniu przetargowym.

Z punktu widzenia technolo-

gicznego podstawowymi obiektami
nowej instalacji będą: kompletny
ciąg technologiczny uzdatniania
wody oraz dwie pompownie II
stopnia. Wybudowany został nowy
naziemny zbiornik magazynowy
wody uzdatnionej. Na terenie stacji
montowane są rurociągi wody
uzdatnionej do dystrybucji, wody
surowej ze studni głębinowych,
tłoczny wody uzdatnionej z budyn-
ku SUW, kanał odwodnienia zbior-
nika wody czystej oraz odcinki
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Projekt zakłada całkowitą wymianę
istniejącego układu technologiczne-
go uzdatniania wody. 

Ponadto realizowane jest zago-
spodarowanie terenu (układ komu-
nikacyjny, elementy małej architek-
tury, zieleń, ogrodzenie).

Planowany termin zakończenia
inwestycji to przełom sierpnia 
i września bieżącego roku.

Inwestycja
w jakość
wody

zbiornik magazynowy wody uzdatnionej ma pojemność 350 metrów sześciennych. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

To innowacyjny projekt, które-
go partnerem w realizacji jest
sianowski samorząd. Ma ponad-
gminny charakter i otwartą formu-
łę, zapraszającą przedstawicieli
organizacji pozarządowych (klu-
bów sportowych, OSP, fundacji 
i stowarzyszeń) do wspólnych
wydarzeń, szkoleń i promocji III
sektora w powiecie koszalińskim.

W jednym czasie w trzech
gminach będą realizowane działa-
nia aktywizujące mieszkańców 
i organizacje pozarządowe. Powo-
łane zostaną zespoły robocze,

których celem będzie analiza istnie-
jących aktów prawnych w zakresie
współpracy z samorządami oraz
działania wprowadzające nowe 
i ulepszone rozwiązania prawne. 

Wszystkie NGO’s otrzymają
wsparcie szkoleniowe i doradcze
m.in. z pozyskiwania środków ze-
wnętrznych i tworzenia ofert, wdroże-
nia przepisów RODO, usług w za-

kresie księgowości, rozliczania pro-
jektów oraz działań promocyjnych.

Na terenie Sianowa utworzono
Powiatowe Centrum Organizacji
Pozarządowych. To miejsce przyja-
zne NGOs i grupom inicjatywnym,
funkcjonujące od poniedziałku do
piątku w godzinach popołudnio-
wych, otwarte dla NGOs z terenu
trzech gmin. 

Zaplanowano również wiele
wydarzeń integrujących NGOs oraz
promujących w świadomości miesz-
kańców podejmowane przez nie
inicjatywy. Najważniejsze z nich to:
Powiatowe Targi Organizacji Poza-
rządowych oraz album stanowiący
wizytówkę III sektora w powiecie
koszalińskim, poświęcony działa-
niom i potencjałom NGOs. 

Informacje dotyczące projektu
dostępne są na stronie www.funda-
cja-roefs.pl oraz na profilu FB
Fundacji ROEFS, a także w Refera-
cie Rozwoju UGiM Sianów.

Wszystkie zainteresowane
NGOs zapraszamy do kontaktu 
i współpracy!

Samorząd jeszcze mocniej
wspiera organizacje pozarządowe
Gmina Sianów wspólnie z gminami Manowo i Będzino rozpoczęły realizację przedsię-
wzięcia pt. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”.

Trwają prace związane z budo-
wą drugiego etapu chodnika we wsi
Węgorzewo. Zgodnie z przeprowa-
dzonym postępowaniem przetargo-
wym wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Projektowo
Wykonawcze Tebra G. Kowalczyk 
z Koszalina. Obecnie trwają roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe 

i ziemne. Powstanie kolejny etap
chodnika przebiegający od budyn-
ku biblioteki do posesji nr 11 (od
działki nr 156/3 – zaczynając od
wjazdu do działki 371 – włącznie 
z wjazdem). Koszt zadania wynosi
ponad 207 tys. złotych.

AneTTA OrdAk

W Węgorzewie

Piesi będą bezpieczniejsi!

Termin zakończenia inwestycji to sierpień bieżącego roku. Fot. Waldemar KosoWsKi

W ramach zadania „Rozbu-
dowa sieci dróg rowero-
wych na terenie gminy 

i miasta Sianów” powstały ścieżki
rowerowe w miejscowości Skibno,
na odcinku Kleszcze – Sucha Kosza-
lińska, w Skwierzynce, na odcinku
Osieki – Kleszcze oraz w Suchej
Koszalińskiej. Nowe ścieżki rowero-
we umożliwiają bezpieczny prze-
jazd. A komfort jazdy zapewnia
nawierzchnia z kostki polbruk oraz
bitumiczna.

Dla rowerzystów mamy kolej-
ne dobre wiadomości – w trakcie
realizacji jest jeszcze ścieżka przez
miejscowość Wierciszewo, połączo-
na ze ścieżką przy drodze nr 203
Koszalin-Darłowo.

Z kolei w ramach zadania
„Budowa sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego – Trasa

Nadmorska” podpisaliśmy z samo-
rządem województwa zachodnio-
pomorskiego umowę partnerską 
w celu realizacji kolejnych ścieżek
rowerowych (w imieniu wojewódz-
twa działa Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich). 
W ramach zadania realizowana jest
ścieżka rowerowa Łazy-Osieki, na
którą dokumentację opracowała
gmina Sianów. Projekt został prze-
kazany do realizacji. Dalszy prze-
bieg ścieżki to trasa Osieki – Rzep-
kowo i dalej do Iwięcina do drogi 
nr 203. To zadanie gmina Sianów
współfinansuje jako partner przed-
sięwzięcia.

Planowane zakończenie tego
zadania to przełom sierpnia-wrze-
śnia bieżącego roku.

AneTTA OrdAk

Komfort i bezpieczeństwo dla rowerzystów
Liczba ścieżek rowerowych w naszej gminie i łączna długość tras wciąż rośnie!

W tym roku przejazd z gm. Sianów nad morze, dzięki kolejnym odcinkom ścieżki ro-
werowej, jest bezpieczniejszy. Fot. Waldemar KosoWsKi



t o ważne, że w gminie
Sianów pracuje się 
w zgodzie, o czym

świadczą takie, jak ta, sytuacje
– podkreślił burmistrz Maciej
Berlicki.

A jak w największym
ogóle wyglądał budżet za 2017
rok?

Dochody – 55,67 mln zł
(w tym bieżące to 53,63 mln
zł).

Wydatki – 56,17 mln zł 
(w tym bieżące – 47,61 mln zł).

– Zeszły rok zamknął się
ogromną nadwyżką operacyj-
ną w kwocie ok. 8 mln zł 
– informuje Maciej Berlicki. 
– Na inwestycje wydano 8,56
mln zł, a główne zadania to
kolejne drogi wybudowane na
terenach wiejskich z płyt
YOMB, powiatowa droga do
Sierakowa Sławieńskiego,
chodniki na terenach wiejskich,
inwestycje oświatowe, w tym
termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Suchej Koszalińskiej. 
W obiekcie po Szkole Podstawowej
nr 1 powstał Dom Seniora, zmoder-
nizowaliśmy kino Zorza, rozpo-
częliśmy budowy ścieżek rowero-

wych oraz ujęcia wody w Sianowie
wraz ze stacją uzdatniania wody,
uszczelnianie kanalizacji sanitarnej.
Powstały też nowe dokumentacje
techniczne dla przyszłych inwesty-
cji – wylicza burmistrz.

To był dobry wstęp do ogrom-
nych wydatków na zadania inwe-

stycyjne w tym roku, które
wspierane są potężnymi środ-
kami pozyskanymi ze źródeł
zewnętrznych (tak zresztą
było i w roku 2017). – Samo-
rząd to jednak nie tylko inwe-
stycje, więc w budżecie były
zadania związane z kulturą 
– w tym wiele ciekawych
wydarzeń o skali nawet regio-
nalnej, sportem, rocznicami
ważnych wydarzeń patrio-
tycznych. Największe środki
jednak jak zwykle przeznacza-
ne są na oświatę i pomoc
społeczną, w tym zadanie
500+ – mówi Maciej Berlicki 
i dodaje, że budżet jest stabil-
ny, bezpieczny, zadłużenie na
tle wielu samorządów stosun-
kowo niskie, natomiast
nadwyżka pomiędzy docho-
dami i wydatkami bieżącymi
pokazuje, że dalej możemy

rozwijać się dynamicznie. – Ważne
jest również to, że możemy mówić 
o kolejnym roku stabilnej, bezpiecz-
nej, prorozwojowej polityce sianow-
skiego samorządu. A za realizację
budżetu dziękuję wszystkim, którzy
mieli na niego wpływ! – akcentuje
na koniec. Sianowska torba w Arabii Saudyjskiej. Fot. J.a. leWandoWscy

Fundacja Jesteśmy Razem
wspólnie z samorządem pozyskała
środki finansowe z Narodowego
Instytutu Wolności na organizację
wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży pod hasłem „Klub
Młodego Podróżnika”. 

Program „Klub Młodego
Podróżnika” zakłada promocję
krajoznawstwa wśród 60 dzieci 
w wieku 10-17 lat. Do współpracy 
w tym zakresie zaproszone zostały
Szkoły Podstawowe nr 1 w Siano-
wie, nr 2 w Sianowie, w Suchej
Koszalińskiej oraz w Dąbrowie.
Udział w akcjach społecznościo-
wych i konkursie promującym
walory turystyczne regionu pozwo-
lił wyłonić 60 osób, które podczas
wakacji wyjadą na wycieczki „szla-
kiem najpiękniejszych zamków”
oraz „dziedzictwo UNESCO”.
Każda z czterech grup podzielo-
nych na 15 osób, pod opieką kadry

pedagogicznej zwiedzi jedno 
z wybranych województw: śląskie,
dolnośląskie, małopolskie, święto-
krzyskie. Dodatkowo w ramach
zapoznania się z dziedzictwem
UNESCO w naszym kraju młodzież
uda się do Torunia. 

Pierwsza grupa dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Sianowie

wyjechała do województwa śląskie-
go, a uczniowie z Suchej Koszaliń-
skiej pojechali do województwa
świętokrzyskiego. 

Organizacja wakacyjnego
projektu możliwa jest dzięki środ-
kom pozyskanym przez Fundację
Jesteśmy Razem z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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Trwa gruntowny remont
sianowskiej świątyni. Zakończone
zostało równanie podłoża po
pracach i badaniach archeologicz-
nych, ucichł wibrujący szum zagęsz-
czarki. Firma POK BRUK z Male-
chowa zajmuje się utwardzaniem
podłoża poprzez układanie warstwy
zaprawy wapienno-piaskowej, tak
w prezbiterium, jak i na pozostałej
powierzchni, łącznie z kruchtą głów-
nego wejścia. Pracownicy na kola-
nach ściągają zaprawę listwami.

W lewej części nawy głównej,
ponad powierzchnię podłogi wysta-
ją świadkowie zmian i wydarzeń 

z przestrzeni wieków – są to kamie-
nie będące elementami wcześniej-
szego fundamentu kościoła. Pewnie
tak my, jak i nasi następcy, odczują
ich obecność przemieszczając się 
w kierunku ołtarza czy ławek.

Dziękujemy realizatorom zada-
nia za kolejny etap. Teraz kolejny
wykonawca, firma Monitor z Kosza-
lina, układa okablowanie instalacji
antywłamaniowej, przeciwpożarowej
oraz nagłośnienia. Jednocześnie para-
fianin Jan Socha uzupełnił drobne
elementy w instalacji elektrycznej, by
zasilanie funkcjonowało bez uwag.

W minionym tygodniu wywie-

ziono gruz oraz elementy starej
posadzki za co dziękujemy Leszko-
wi Guraździe. Niebawem planuje-
my położenie na ścianach nawy 
i prezbiterium mineralnej gładzi.
Zostanie również przeprowadzone
czyszczenie starych powłok farb
olejnych w kruchcie.

Parafialna Rada Duszpasterska
nieustannie dziękuje za ofiarność,
tak finansową, jak i modlitewną,
parafianom i każdemu, kto to zada-
nie wspiera, często z bardzo odle-
głych zakątków kraju. Otwartość
serc, pozwala realizować to przed-
sięwzięcie. Czekamy na transport

zamówieniowej cegły posadzkowej
oraz na płytki ceramiczne do prezbi-
terium i zakrystii. 

rySzArd SOBczyńSki

kS. PrOB. zBiGnieW WASzkieWicz

Postęp prac w sianowskiej świątyni
Kolejny pracowity miesiąc przy ul. Kościelnej 1.

remont zabytkowego kościoła w Sianowie wkracza w kolejna fazę. 
Fot. ryszard sobczyńsKi

Bezpieczniej na drodze

To doskonałą informacja dla kierowców. zakończyły się prace nad
usprawnieniem komunikacji lewoskrętnej z Sianowa do miejscowości
kłos. Wyznaczony został pas ruchu dla osób, które z krajowej szóstki
chcą skręcić w lewo – dojechać do kłosu bądź do koszalina starą
trasą. Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie Klub podróżnika już w drodze 

4 lipca pierwsza 15-osobowa grupa młodzieży wyruszyła w podróż szlakiem 
najpiękniejszych zamków województwa śląskiego. Fot. archiWum Klubu

Trwa konkurs „Sianów vs
Świat”. Otrzymujemy kolejne prace.
Tym razem prezentujemy zdjęcie
zrobione przez Jarosława i Alicję
Lewandowskich w Arabii Saudyj-
skiej. 

Przypominamy, że trzeba prze-
słać lub przynieś nam zdjęcie wyjaz-
dowe, na którym jest torba z grafiką
„Jestem z Sianowa”. Autorzy
najbardziej kreatywnych zdjęć lub

tych z najdalszych zakątków świata
zostaną nagrodzeni. Zdjęcia można
wysyłać do końca września. Jeżeli
chcecie wziąć udział w konkursie
zapraszamy, do Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie po torbę (pokój
nr 13). Zdjęcia można przesyłać 
na adres poczty elektronicznej
promocja@sianow.pl lub wysłać 
na adres Urzędu. Nie zapomnijcie
zabrać torby na wakacje!

Konkurs

Z torbą na wyprawę!Burmistrz z absolutorium
Radni Rady Miejskiej w Sianowie, przy jednym głosie wstrzymującym, udzie-
lili Maciejowi Berlickiemu, burmistrzowi gminy i miasta Sianów, absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 
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i mpreza jest wydarzeniem
interdyscyplinarnym – łączy
kino, muzykę, teatr, fotogra-

fię, taniec. Program czterech festi-
walowych dni był w tym roku
bardzo bogaty, a imprezie towarzy-
szyły konkursy, w tym najważniej-
szy – na jednominutowy film o wsi.
W tym roku jurorzy zobaczyli 79
filmów. Przewodniczącym jury był
reżyser Marcin Bortkiewicz, a z nim
filmy oceniali: Piotr Pawłowski,
Marek Jackowski, Łukasz Waberski,
Joanna Krężelewska i Paweł Tybu-
szewski. Laureaci otrzymali nagro-
dy finansowe – od 3 do 1 tys. zł, 
a ich filmy można zobaczyć na stro-
nie www.folkfilm.pl.

Folk Film Festiwal to również
filmy pełnometrażowe – kawał
dobrego kina za darmo. Organiza-
torzy wyselekcjonowali dla widzów
cztery tytuły – było to filmy „Cicha

Noc”, „Atak paniki”, „Volta” 
i „Ptaki śpiewają Kigali”.

Kto podczas oglądania zgłod-
niał, mógł zaopatrzyć się w przy-
smaki na Kiermaszu Smaków. 
A później posilić się strawą dla
ducha. Kameralny klimat koncertu
Megitzy – Małgorzaty Babiarz
uwypuklił amerykańską szkołę 

i góralski charakter artystki, która
łączy nowoczesne brzmienia 
z tradycyjną folkową muzyką.
Góralskie pieśni zabrzmiały
podczas dwóch koncertów zespołu
Białodunajczanie. Artystki z forma-
cji zaprezentowały też tradycyjne
stroje ludowe.

Festiwal się zakończył, 
folkowy klimat pozostał
A to dlatego, że folk żyje w nas! Folk Film Festiwal po raz piąty pokazał, czego
mieszkańcy dużych miast mogą nam zazdrościć. Pokazał ogromny potencjał
naszej gminy, mniejszych miasteczek i każdej wsi.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy firmie Agrokom za  wieloletnią współpracę
przy organizacji Folk Film Festiwalu. Firma jest z nami od samego

początku - od 5 lat. Jako pierwsza uwierzyła w sukces przedsię-
wzięcia i wyciągnęła do nas partnerską dłoń. W festiwalowym

miasteczku firma prezentuje swoje produkty – w tym roku były to 
ciągniki Zetor. Co ciekawe, pracownicy zorganizowali i poprowa-

dzili dla dzieci konkurs. Dziękujemy!
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BaRDzO KulTuRalnIe POD cHMuRKą

22 lipca w Parku Miejskim im. Powstańców
Wielkopolskich odbyło się spotkanie 
w ramach znanego już mieszkańcom i bardzo
lubianego cyklu „Sfera Kultury ”.
Jak zawsze atrakcji nie brakowało. Bibliotekar-

ki z Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sianów
oraz Filii Bibliotecznych umilały dzieciom czas
przygotowanymi przez siebie zabawami,
warsztatami plastycznymi i zajęciami

kreatywnymi. Największe zainteresowanie
jednak wzbudził iluzjonista Pan Magiczny.
Wyciągnął królika z kapelusza, pokazał lewitu-
jący stolik i wiele, wiele innych zaskakujących
sztuczek.

Na kolejne spotkanie z cyklu „Sfera kultury”
zapraszamy już 5 sierpnia!

AGnieSzkA MAdej

Foto: Waldemar KosoWsKi



Dzienny Dom „Senior+” 
w Sianowie jest przestrzenią, gdzie
seniorzy mają swoje przyjazne miej-
sce i wyjątkową rolę. Dom jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 7-15. Na seniorów czekają
opiekunowie i animatorzy, starający
się zapewnić nie tylko niezbędne
wsparcie, ale również zagospoda-
rować czas uczestnikom zajęć w jak
najpełniejszy i najciekawszy sposób.
W przystosowanych i przestron-
nych pomieszczeniach prowadzone
są spotkania aktywizujące społecz-
nie, towarzyskie, międzypokolenio-
we, edukacyjne wykłady, zajęcia
manualne, kulinarne i plastyczne.

Obecnie w gminie prowadzona
jest rekrutacja 30 chętnych uczestni-
ków. Do korzystania z usług Dzien-
nego Domu „Senior+” w Sianowie

uprawnieni są mieszkańcy gminy,
którzy ukończyli 60. rok życia i są
nieaktywni zawodowo.

Nie jesteś sam! Przyjdź do nas!

życie w gminie
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złote Gody Lubomiry i Stanisława Mrozków
uroczystość odbyła
się 28 czerwca 
w urzędzie Stanu 
cywilnego w Sia-
nowie. „złota Para”
została uhonorowana 
Medalami za długo-
letnie Pożycie 
Małżeńskie. Aktu 
dekoracji w imieniu
prezydenta rP do-
konał burmistrz gminy
i miasta Sianów 
Maciej Berlicki. jubi-
laci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy jubile-
uszowe, upominki, 
a całości dopełniły 
piękne kwiaty i słowa
życzeń.

Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

„Szansa” 
na Górze 
chełmskiej

4 lipca podopieczni
Sdś „Szansa” podzi-
wiali panoramę okolic
koszalina wraz z je-
ziorem jamno i Bałty-
kiem z wieży wido-
kowej na Górze
chełmskiej. Wyprawę
połączono z pikni-
kiem. kilkoro z uczest-
ników po raz pierwszy
było w tym gościnnym
i atrakcyjnym tury-
stycznie miejscu.
Pieszy powrót ścieżką
rowerową dopełnił
wrażeń. 

Fot. dorota ŚluboWsKa

świetlica w sołectwie Mokre

W pewnych sołectwach niemożliwe staje się możliwe! W sołectwie
Mokre dzięki mieszkańcom i aktywności sołtysa z niewielkim wsparciem
samorządu powstaje... świetlica! Fot. milena szczepańsKa zaKrzeWsKa 

Zapraszamy osoby pełnoletnie
do wzięcia udziału w projekcie 
„E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘT-
NOŚCI CYFROWE”. W ramach
projektu zaplanowane są darmowe
szkolenia dla mieszkańców gminy
w zakresie następujących umiejęt-
ności cyfrowych: 

– Obsługa komputera i Inter-
netu e-integracja osób dotychczas
niekorzystających z Internetu oraz
komputera

– E-usługi publiczne – nauka
korzystania z elektronicznych usług
publicznych (o zasięgu krajowym 
i lokalnym)

– Edukacja: uczę się przez
Internet

– Odpoczynek i hobby: zape-

łniam wolny czas i rozwijam swoje
hobby

– Finanse: zarządzam swoimi
finansami, kupuję taniej

– Praca i rozwój zawodowy:
znajduję pracę i podnoszę kwalifi-
kacje zawodowe

– Relacje z bliskimi: utrzymuję
stosunki towarzyskie.

Formularze rekrutacyjne można
pozyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30
pok. nr 7. 
Więcej o projekcie na 
www.eobywatel.kig.pl

Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

ReKRutacja
NA SZKOleNIA KOMPUTeROWe Tradycyjnie uroczystość rozpo-

częła msza święta w Kościele Matki
Boskiej Różańcowej w Sierakowie
Sławieńskim. Następnym punktem
programu było oficjalne wręczenie
sztandaru i przybijanie gwoździ
sztandarowych. Wydarzenie to
odbyło się na Placu Wioski Hobbi-
tów.

Spotkanie zakończyło się
poczęstunkiem. Uroczystość OSP
była jednocześnie okazją do uczcze-
nia kolejnego ważnego jubileuszu 
– 750-lecia Sierakowa Sławieńskie-
go.

Warto przypomnieć, że już 
4 sierpnia właśnie w Sierakowie
Sławieńskim odbędzie się XIX
Jarmark Hobbitów. Początek 
o godz. 12. Imprezę zakończy zaba-
wa taneczna.

60-lecie OSP 
30 czerwca Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie Sławieńskim obchodził 
uroczystość 60-lecia jednostki OSP.

Podczas uroczystości rocznicowych jednostka otrzymała sztandar. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

a ż 17 tysięcy złotych spra-
wi, że marzenie Adama 
o nowym, elektrycznym

wózku inwalidzkim nareszcie się
spełni! – Przyznamy, że nie liczyli-
śmy aż na taką kwotę! – mówią
organizatorzy akcji z Fundacji Jeste-
śmy Razem. I dodają: – Nie ma
słów, by opisać jak bardzo dumni
jesteśmy, że mieszkamy wśród tak
wspaniałej społeczności. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wsparli
zbiórkę finansowo, przekazali
produkty na sprzedaż lub licytację.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie
oraz najlepszym wolontariuszom na
świecie. Bez Was ta zbiórka nie
miałaby takiego zasięgu! 

Historia i trudna sytuacja
życiowa Adama bardzo wszystkich
poruszyły. – Obecnie czekamy na
odpowiedź z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sianowie oraz decyzji z PFRON
w sprawie dofinansowania. Wiemy,
że na zakupie wózka inwalidzkiego
się nie skończy! Planujemy pomoc
w znacznie szerszym zakresie typu
finansowanie środków pielęgnacyj-
nych, turnus rehabilitacyjny czy
przystosowanie mieszkania dla
osoby niepełnosprawnej, bo mamy
nadzieję że na to pozwolą zbierane
cały czas pieniądze – zapowiadają

członkowie Sianowskiej Fundacji
Jesteśmy Razem.

W dalszym ciągu zbierane są
pieniądze z przeznaczeniem na
Adama – podczas licytacji vouche-
rów i nagród rzeczowych na stronie
FB Fundacji. Zachęcamy również do
wpłat na konto Fundacji: 29 1140
2004 0000 3802 7519 4463 z dopi-
skiem „dla Adama”.

Z dumą przedstawiamy boha-
terów zbiórki dla Adama: kilka tysię-
cy ludzi obecnych podczas 31. Dni
Ziemi Sianowskiej, które wsparły
zbiórkę, Irena Kępa, która zainicjo-
wała całą akcję, Stanisław Kępa,
Halina Waraksa, Halina Materko,
Barbara Pyczek, Jerzy Lewandow-
ski, Anna Motyl Jarotek, Renata
Grosiak, Sebastian Grosiak, Zuzan-
na Jaroszewicz, Laura Lichmańska,
Dawid Pawelec, Łukasz Pawelec,
Wiktoria Gurdzielewska, Bartek
Gębka, Wiktoria Ilcewicz, Piotr

Małyj, Wiktor Atłas, Marzena
Wilant, Paulina Ewa Pietras,
Kordian Horajski, Dagmara Merker,
Zuzanna Żukowska, Asia Dąbrow-
ska, Aleksandra Darnowska, Rafał
Grzelak, Dawid Kalinowski, Paweł
Horajski, Małgorzata Klimsiak,
Kazimiera Maria Szczerba, Elżbieta
Piasecka, Miasto i Gmina Sianów,
Waldemar Kosowski, Gminna
Organizacja Turystyczna w Siano-
wie, Elżbieta Ałtyn i Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sianowie, Nadleśnictwo Karnie-
szewice, Lasy Państwowe, Stowa-
rzyszenie Sianowska Akademia
Seniora. Firmy: 4MEN, ARKA Sp. 
z o.o. sp k, Bellezza Aleksandra
Parol, Sala Zabaw Bingo-Bongo,
Centrum Fala 1, Fajerwerki Koszalin
Firemax, Fotografia Artur Gawli-
kowski, Instytut Kosmetologii 
i Medycyny Estetycznej Dermalogi-
ca Koszalin, KFC, Konopiejka.pl,
Minibrowar Kowal, Lasermania, La
Vita Restauracja, Motylek handma-
de, Office Point Koszalin, Dekoracje
Partypro.pl, Salon fryzjerski
„Oliwia”, Skodex Krotoski-Cichy
Koszalin, Wędzarnia Ryb SIAN-RYB.

Jeszcze raz bardzo wszystkim
dziękujemy za pomoc!

SiAnOWSkA FundAcjA 

 jeSTeśMy rAzeM

Mamy cudowne wieści
Zbiórka na wózek inwalidzki dla Adama została zakończona, a my w dalszym ciągu sami nie
możemy uwierzyć w ogrom sumy, którą z radością przekażemy podopiecznemu Fundacji
Jesteśmy Razem!



W Sierakowie dzieci po
raz kolejny rozwijały
swoją wyobraźnię

rysując i grając w gry zespołowe.
Na zajęciach plastycznych dzieci
wykonywały balonowe gniotki do
zabawy, barwiły sól, którą później
przesypywały do słoiczków,
tworząc piękną dekorację. Na
spotkaniu pt. „Kolaż ze starych
gazet” z wycinków gazet i rysun-
ków tworzyły barwne kolaże. 

„Tydzień małych rozbójników”
to hasło kolejnego tygodnia zajęć
wakacyjnych w bibliotece w Skib-
nie. Dzieci mogły uczestniczyć 
w zajęciach bibliotecznych i literac-
kich, grach i zabawach na świeżym
powietrzu oraz zajęciach plastycz-
nych, inspirowanych bajkami 
o Rozbójniku Rumcajsie. 

Na warsztatach plastycznych 
i kreatywnych w Siecieminie powsta-
ły motyle, biedronki i żuczki (origa-
mi). Piękne stworzenia wylądowały
na letniej łące. Dzieci robiły też
Minionki, miały też czas, aby poczy-
tać książki – ostatnio czytaliśmy
Ernesta i „Wierszyki domowe”
Michała Rusinka. Oprócz tego grają
w zbijaka, piłkę nożną, lepią 
z ciastoliny i oglądają bajki i filmy.

W Filii Bibliotecznej w Wierci-
szewie organizowane są zajęcia 
pod hasłem ,,Wakacje bez nudy”.

W pierwszym dniu odbyła się poga-
danka na temat, jak bezpiecznie
spędzić wakacje nad morzem. Na

zajęciach plastycznych powstają
piękne prace m.in. kolorowe moty-
le i kartki wakacyjne. Korzystając

ze słonecznego lata dzieci dużo
czasu spędzają na grach i zabawach
na placu zabaw oraz boisku sporto-
wym. W czasie wakacji nie zapomi-
nają o głośnym czytaniu bajek.

W Osiekach dzieci biorą udział
w zajęciach plastycznych, grach
planszowych i komputerowych
oraz kulinarnych. Korzystając ze
słonecznej pogody wychodzą na
wycieczki piesze po okolicy, uczest-
niczą w grach i zabawach na świe-
żym powietrzu. Tematem malowa-
nia kredą na chodniku było ,,Lato 
w Osiekach”.

W Filii Bibliotecznej w Karnie-
szewicach trwają wakacyjne warsz-
taty rozmaitości, w trakcie których
uczestnicy wykorzystują wolny czas
na zabawę w gronie rówieśników.
Do ulubionych zajęć należy zabawa
w podchody literackie i sprawno-
ściowe. Po za tym panie bibliote-
karki wykorzystują w zabawach
intelektualnych książki, dużo czyta-
ją. Dzieci opowiadają historyjki
obrazkowe, malują, wyklejają tema-
tyczne ilustracje, a wszystko to robi-
my w nawiązaniu do utworów lite-
rackich. Nie brakuje także zabaw
ruchowych.

W Filii Bibliotecznej w Węgo-
rzewie odbywa się m.in. głośne
czytanie wybranych baśni, są zaba-
wy muzyczno-ruchowe, zajęcia
plastyczne, wycieczki nad strumyk.
– Odwiedzili nas dzieci ze świetlicy
w Maszkowie, mieliśmy wspólne
ognisko oraz zabawę. Oprawę
muzyczną zapewnił nam pan Adam
Maciejewski – relacjonują uczestni-
cy wydarzenia.

Do Sianowa przyjechał Nauko-
bus Centrum Nauki Kopernik.
Przez dwa dni dzieci, młodzież ale 
i dorośli, odwiedzający Gimnazjum
Gminne, mogli się przekonać, że
matematyka i fizyka może być
świetną zabawą.

Spotkanie z nauką w wakacje?
Tak to możliwe! Do Sianowa przy-
jechał Naukobus z Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. Chętni
mogli zobaczyć między innymi
wnętrze ludzkiego organizmu,
dowiedzieć się jak powstaje film 
lub przy pomocy kuli plazmowej
niemal dotknąć pioruna. Było też
sporo logicznych łamigłówek.

Wystawa, która w Naukobusie
podróżuje po całej Polsce, to
Centrum Nauki Kopernik w pigułce
– najciekawsze eksponaty z galerii,
dzięki czemu dzieciaki mogą zoba-
czyć to, co później czeka na nie 
w CNK w formie rozszerzonej.

nauka poprzez eksperymenty i zabawę
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Wakacje w centrum kultury trwają!

dzieci uczęszczające na warsztaty o godz. 10 pojawiają się w salach 
z szerokimi uśmiechami na twarzach. Tegoroczna oferta centrum kul-
tury jest zróżnicowana i pozwala rozwijać się na wielu płaszczyznach.
dzieci mogą się uczyć języka hiszpańskiego, uczęszczają na zajęcia ku-
linarne, zajęcia artystyczne i manualne oraz karaoke po angielsku,
podczas którego poznają różne oblicza muzyki. i to są wakacje bez nudy!

Fot. cK sianóW

w obiektywie

Wydawało się, że w internecie
nic już nas nie zaskoczy. I wtedy
pojawiła się ona. Śmieszna gęba,
która mówi mądrze o życiu. Prosto,
zwięźle, szczerze i bez owijania 
w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez
pouczania. Mówi o show-biznesie,
celebrytach, współczesnych snobi-
zmach, fobiach i modach. Tylko
kilka zdań, a jest w tym ciepło,
doświadczenie i życiowa mądrość. 

„A ja żem jej powiedziała,
Kaśka, szczęścia nie poudajesz” 
– mówi Nosowska.

Katarzyna Nosowska jest

szczerą, dojrzałą i oryginalną obser-
watorką rzeczywistości. Mimo
sławy i spektakularnej kariery pozo-
stała skromna. I ma to, czego braku-
je teraz wszystkim – dystans do
samej siebie. Ani przez chwilę niko-
go nie udaje. Z perspektywy dojrza-
łej kobiety mówi o konsekwencjach
tłumienia swojego głosu wewnętrz-
nego, konieczności polerowania
intuicji złotą łyżeczką i potyczkach 
z wewnętrznym krytykiem,
zwanym przez nią „puczystą”.

Nieoczywiste, głębokie, błysko-
tliwe, świetnie napisane i bawiące
do łez. Ta książka zabije cię miło-
ścią. 

Książka jest dostępna we
wszystkich bibliotekach gminy
Sianów w wersji ebooka Legimi.

Polecamy!

Kącik bibliofila

„a ja żem jej powiedziała...” 
KataRZyNa NOSOWSKa

Podróżująca w Naukobusie wystawa jest prezentowana od 12 lat. Fot. Waldemar KosoWsKi

TySIąc PRZyGód Z KSIążKą
We wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gminy Sianów trwają wakacyjne zajęcia warsztatowe
dla dzieci – w godzinach 11 -15 od poniedziałku do piątku, a biblioteki są czynne w godzinach 9-17.

Wakacje w Bibliotece to wakacje udane! zapraszamy na kolejne spotkania! Fot. cK sianóW

Ogłoszenie

Wycieczka 
do Doliny
Charlotty

Zachęcamy osoby niepełno-
sprawne wraz z opiekunami do
udziału w zaplanowanej na 30
sierpnia wycieczce do Doliny
Charlotty koło Słupska. W progra-
mie: fokarium (karmienie fok),
zoo, kraina bajek, wodne safari,
obiad.

Koszt dla osoby posiadającej
ważne orzeczenie o stopniu niepe-
łnosprawności 50 zł, dla opiekuna
100 zł.

Zapisy do 10 sierpnia prowa-
dzi Monika Grzywacz-Żukowska.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje tel. 94
318 55 12 w. 47 i 94 318 55 12 w. 33.



Szkoła, to miejsce gdzie młodzi
ludzie budują swoją tożsamość 
i odkrywają własną pasje. Jedną 
z nich jest sport. Kształtuje on poczu-
cie braterstwa, uczciwości oraz
szacunku wobec innych. Nauczycie-
le edukują nie tylko w piłce nożnej
powszechniej znanej, ale rozwijają
młodych ludzi w unihokeju, koszy-
kówce, piłce ręcznej i biegach prze-
łajowych. Dają możliwość udziału 
w zawodach, podczas których
uczniowie zajmują czołowe miejsca:

– III miejsce w Biegach Powia-
towych w ramach IMS chłopców 
i dziewcząt.

– I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w ramach IMS w piłce
nożnej chłopców

– III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w ramach IMS w tenisie
stołowym chłopców

– III miejsce w Mistrzostwach
Regionu w ramach IMS w tenisie
stołowym dziewcząt

– III miejsce w Mistrzostwach
Regionu w ramach IMS w unihoke-
ju dziewcząt i chłopców

– II miejsce w Finale Woje-
wódzkim w ramach IMS w Badmin-
tonie Drużynowym

– II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w ramach IMS w koszy-
kówce dziewcząt i chłopców

– III miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w ramach IMS w piłce
ręcznej dziewcząt

– III miejsce w Mistrzostwach
Regionu w ramach IMS w piłce
ręcznej chłopców.

Z kolei profil „turystyka”
gwarantuje poznanie wielu cieka-
wych miejsc w powiecie Koszaliń-
skim, zapewnia niezapomniane
przygody, a także daje możliwość
zdobycia przyjaciół wśród uczest-

ników rajdów dziennych i noc-
nych.

Podziękowania za możliwość
utworzenia klasy sportowej z ele-
mentami turystyki dla burmistrza
Macieja Berlickiego, jego zastępcy
Marcina Posmyka oraz dyrektora
Gimnazjum Gminnego Krzysztofa
Sosnowskiego. Osiągnięcia naszych
uczniów pokazują, że warto, gdyż
propagując zdrowy styl życia kszta-
łcimy niesamowitych ludzi.

TOMASz WOźniAk, WychOWAWcA 

i Trener kLASy SPOrTOWej 

z eLeMenTAMi TurySTyki

Sport i turystyka również w szkole
Klasa sportowa z elementami turystyki umożliwia rozwój młodym amatorom i w oparciu
o zasady dobrego współzawodnictwa kreuje przyszłych sportowców.

G mina Sianów wraz z sia-
nowskimi organizacjami
pozarządowymi – Funda-

cją Jesteśmy Razem oraz Stowarzy-
szeniem Victoria Sianów postano-
wili pomóc kolejnej osobie, która
walczy o życie – Izie Karpie, mamie
dwójki dzieci (18 i 11 lat). 

28 lipca na Stadionie Miejskim
w Sianowie zorganizowały Turniej
Charytatywny „Gramy dla Izy”, 
z którego cały dochód przeznaczo-
ny zostanie na jej leczenie. 

8 listopada 2012 roku u Izy
Karpa zdiagnozowano guz wy-
pełniający lewy kąt mostowo-
móżdżkowy. Niestety okazało się
wówczas, że oponiak jest w części
nieoperacyjny, ze względu na jego
umiejscowienie. Jedynym sposobem
zapanowania nad chorobą okazało
się ograniczenie rozmiarów guza.
Po otrzymaniu diagnozy Iza odbyła

liczne konsultacje i poddała się
zabiegowi w 2013 r., który na
tamten czas zakończył się sukcesem.
Niestety, w kwietniu 2018 roku,
została poddana badaniu rezonan-
sem magnetycznym. Wynik bada-
nia pokazał progresję guza. Najlep-
szym rozwiązaniem proponowa-
nym przez specjalistów jest zabieg
embolizacji. 

Niestety, zabieg ten wykony-
wany jest wyłącznie za granicą.
Instytut w Hanowerze, który zade-
klarował możliwość przeprowa-
dzenia zabiegu, wycenił go na 
30 tys. euro. Kwota ta znacząco prze-
rasta możliwości finansowe rodzi-
ny. W związku z powyższym rodzi-
ce dzieci, nauczyciele, środowisko
kościelne i pedagogiczne podjęły się
wyzwania zebrania niezbędnej
kwoty. W tym celu do współpracy
zaproszono także Fundację Pokolo-

ruj Świat, która rozpoczęła zbiórkę
niezbędnych środków. Najważniej-
szy dla Izy Karpy jest czas. Przyrost
guza może w każdej chwili spowo-
dować utratę słuchu, wzroku, 
a w najczarniejszym scenariuszu
śmierć. Proponowany przez Insty-
tut w Hanowerze zabieg należy
przeprowadzić jak najszybciej, aby
dać szansę na życie Izie Karpie. 

28 lipca br. na Stadionie Miej-

skim w Sianowie zorganizowały
Turniej Charytatywny „Gramy dla
Izy”, z którego cały dochód prze-
znaczony zostanie na jej leczenie. 

Podczas turnieju zagrali:
1 miejsce – Drużyna 8.Półku

Przeciwlotniczego w Koszalinie 
2 miejsce – Drużyna Oldboy

Victoria Sianów 
3 miejsce – Drużyna Oldboys

Koszalin
4 miejsce – Drużyna Arka

Sianów 
Pozostali:
– Drużyna Dega Karnieszewice 
– Drużyna Jeronimo Martins
– Drużyna Lepszy Koszalin 
– Drużyna Oldboy Darłowo 
– Drużyna Oldboys Bałtyk
– Koszalin
– Drużyna Świry 
– Drużyna Młode Wilki 
– Drużyna Dajar
– Drużyna Tomala Mobile
– Drużyna Urzędnicy Sianów.
Wszystkim zaangażowanym 

i obecnym na turnieju wielkie słowa
uznania i podziękowania na zaan-
gażowanie. 

Graliśmy dla IZy
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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.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzi-
nach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Poste-
runku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 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).

informator

Sukces wychowanków jkS skiBnO

złoty medal OOM w kategorii „kuce” zdobyty. Wielkie brawa dla julii
Skierawskiej na klaczy intuicja koński Gaj. Gratulujemy również zosi
Łękowskiej, która w swoim debiucie zajęła 11 miejsce na Serafinie.
Brawo dziewczyny! 

w obiektywie

klasa sportowo-turystyczna rocznik 2015-2018. Fot. Waldemar KosoWsKi

Zabraliśmy 12 061,76 zł 
i 30 euro centów. 

czekamy jeszcze na kilka
wpłat.


