Folk FilM FeSTiwal:
bo liczy się sztuka!
Za nami szósta edycja Folk Film Festiwalu. impreza pokazuje kulturę ludową, czyli to, czego
„miastowi” zazdroszczą mieszkańcom małych miejscowości i wsi, ale nie tylko – łączy wiele dziedzin sztuki. Sztuki na najwyższym poziomie!
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1SierPNia
75. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego

3SierPNia
XX Jarmark Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim

17SierPNia
XXI Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej
Kobiet im. Anny Bocian

18SierPNia
Turniej Pamięci
Mirosława Wiącka
w Sianowie

24SierPNia
Dożynki Działkowe ROD
Słoneczny w Sianowie

31SierPNia
Dożynki Gminne
w Sierakowie Sławieńskim

olk Film Festiwal dał się już
poznać, jako wydarzenie
interdyscyplinarne. Łączy
kino, muzykę, teatr, fotografię,
a nawet doskonałą kuchnię. Co w tym
roku czekało na mieszkańców
i coraz liczniejszych gości z regionu?
4 lipca, w pierwszy dzień festiwalu, odbył się konkurs Krótkich
Filmów o Wsi KOKOFy. Jednominutowe obrazy oceniało jury pod przewodnictwem reżyserki i scenarzystki Kingi Dębskiej. Zwyciężył film pt.
„ Żniwiarz” Bartosza Łukasika
z Warszawy. Na drugim miejscu
uplasował się film pt. „ Obrządek”
Łukasza Stryjewskiego również
z Warszawy, a na trzecim miejscu
„Pieśń weselna” w reżyserii Bożeny
Paluch z Poznania. Tego samego dnia
można było uczestniczyć w spotkaniu z Kingą Dębską i obejrzeć film
w jej reżyserii pt. „Zabawa, zabawa.”
5 lipca otwarty został wernisaż
prac naszego fotografa Waldemara
Kosowskiego, dokumentujący pięć
lat Folk Film Festiwalu. Wystawa
przyciągnęła tłum oglądających
i wielu dziennikarzy. Po wernisażu
rozpoczęła się gala rozdania nagród
KOKOFY i koncert Joli Tubielewicz
z zespołem ON-OFF „ Hit za hitem”.
W sobotę, 6 lipca, na placu
przed kinem Zorza mnóstwo osób
wzięło udział w gotowaniu bigosu
na wielkiej patelni, a setki w jego
degustacji. Było pachnąco i smacznie! Po południu aktorzy Bartłomiej
Topa, Waldemar Błaszczyk, Piotr

tradycji stało się zadość – występ teatru ulicznego zakończył się korowodem ulicami Sianowa.
Nowak i Andrzej Deskur spotkali
się z widzami i udzielili wywiadu
Piotrowi Pawłowskiemu. Zaraz po
nim mogliśmy obejrzeć artystów na
scenie sianowskiego kina w pełnym
humoru spektaklu pt.: „Triathlon
story, czyli chłopaki z żelaza”
w reżyserii Piotra Nowaka.
Wieczorem wystąpił Sidney
Polak. Wszyscy wspaniale się bawili
i nie mieli ochoty wracać do domu.
Ostatniego dnia z Folkiem,

w niedzielę, już od rana nie brakowało atrakcji. Dzień zaczął się od spotkania z teatrem ulicznym Avatar,
który z wielką uwagą i zaciekawieniem oglądali najmłodsi widzowie.
Dla młodszej części widowni
odbył się konkurs plastyczny pn.
„Moje spotkanie z teatrem ulicznym”. Prac było wiele, jedne kolorowe, drugie tylko szkicowane, ale
wszystkie piękne.
Wielkim finałem czterodnio-

FOt. WalDemaR KOsOWsKi

wego spotkania z kulturą był
występ zespołów ludowych z naszego regionu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 6. Folk Film Festiwalu
i zapraszamy za rok! Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się
w to przedsięwzięcie – partnerom,
sponsorom, mediom, i Wam, drodzy
mieszkańcy – jesteście sensem
naszych działań!
AgnieszkA MAdej

Centrum Nauki w centrum Sianowa
8 lipca Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów,
podpisał z Tomaszem Sobierajem,
wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego,
umowę na rewitalizację śródmieścia Sianowa i utworzenie
innowacyjnego w skali regionu
Pomorza Zachodniego – Centrum Nauki.

Warto Wiedzieć
Umowa podpisana została
w ramach Działania 9.3
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020.

ędzie to nowoczesny
obiekt, w którym zaaranżoB
wane zostaną: strefa odkrywania
wiedzy aktywnej i laboratoria
tematyczne. Koncepcja jego funkcjonowania wzorowana będzie na
warszawskim Centrum Nauki
Kopernik oraz gdyńskim Eksperymencie, jednakże z zachowaniem

5,1

– Sianowski projekt łączy w sobie kilka istotnych funkcji. Kładzie nacisk na modernizację terenów, ale zarazem dba o kwestie edukacyjno-kulturalne.
z jednej strony wypięknieje ważna część miasta, z drugiej powstanie ciekawa
przestrzeń dla mieszkańców – podkreślił wicemarszałek województwa tomasz
Sobieraj, podpisując umowę z burmistrzem Sianowa Maciejem Berlickim.
Fot. Waldemar KosoWsKi

mln zł
na tyle szacowana jest
wartość inwestycji,
z czego dofinansowanie z RPO WZ
to ponad 2,6 mln zł.

skali wielkości w odniesieniu do
lokalnych potrzeb i środków finansowych samorządu. Celem działania obiektu będzie popularyzowanie nauki, głównie z dziedzin
matematycznych i przyrodniczych,
inspirowanie do obserwacji
i doświadczeń, organizowanie inte-

raktywnych pokazów, a przede
wszystkim stworzenie nowoczesnej
oferty łączącej edukację z zabawą.
Centrum Nauki we wniosku
o dofinansowanie zostało opisane
w formie programu funkcjonalnoużytkowego w formule „zaprojektuj
i wybuduj”. Docelowo, będzie formą

rewitalizacji architektonicznej
miasta, zamknie przestrzeń Placu
pod Lipami i powstanie w miejscu
obecnego pomnika Dziewczynki
z zapałkami – sam pomnik zostanie
przeniesiony w inne miejsce.
Poza głównym budynkiem,
przeprojektowana zostanie również
przestrzeń przy Placu pod Lipami,
a istniejący parking obok Kina
Zorza oraz Biblioteki Publicznej
i Centrum Kultury w Sianowie
będzie pełnił wiele funkcji uzupełniających dzisiejszą infrastrukturę,
jak scena plenerowa, kiermasz, plac
piknikowy itp.
Planowany termin realizacji to
IX 2019 r. – XII 2021 r.
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020.
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wydarzenia
z ratusza

Woda
i odpady

C

zasem w tej rubryce piszę coś
tylko łatwego i przyjemnego, ale
czasem warto tu poruszyć tematy poważniejsze, a przede wszystkim
trudniejsze. Tym razem będzie
o wodzie i odpadach.
Woda, choć czasem nie zdajemy
sobie z tego sprawy, jest w Polsce
towarem o ograniczonych zasobach.
Niektórzy hydrolodzy mówią nawet,
że jesteśmy jeśli chodzi o to dobro,
w tyle Europy. Jednak na co dzień nie
zdajemy sobie chyba z tego sprawy.
I nagle przychodzi lato. Fajnie jak jest
ciepłe, gorące (od tego przecież jest
lato), ale właśnie wtedy następują
największe obawy o to, że nagle
w kranach będzie mniejsze ciśnienie,
że wody zabraknie. Stąd proszę się nie
dziwić, jeśli upały utrzymają się
dłużej, że będą wprowadzane ograniczenia dotyczące np. podlewania
ogródków. Zrobimy to po to, żeby nie
zabrakło nam wody do codziennego
używania, do życia.
Odpady?! Cóż, w tym względzie
jesteśmy w Sianowie wręcz napiętnowani przez lata. I choć od kiedy
jestem burmistrzem naciski na
„smrodliwą” firmę są stałe, to i tak nie
zawsze tak skuteczne, jak bym chciał.
Stąd jesteśmy już w sądzie, jeśli
chodzi o zaniechanie immisji odorów.
Ale w kwestii odpadów zmieniło się
też wiele w przepisach. I to już nie jest
wina czy to samorządów, czy to firm
odbierających odpady czy je zagospodarowujących. I to kolejna prośba
do mieszkańców – proszę zapoznać
się z materiałami, które przygotowała
w tej kwestii gmina Sianów.
Czy to wszystko? Prawie. Bo tak
czy siak niech króluje dobry nastrój.
Mamy lato i wakacje.

www. si an ow. pl

rewitalizacja cmentarza w kędzierzynie
Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych w kędzierzynie znalazło się w gronie laureatów programu grantowego „Czuwamy! Pamiętamy!” Fundacji „orleN-Dar SerCa”.

P

rojekt pod nazwą „Cmentarz
w Kędzierzynie – nasze miejsce pamięci, którego nie
zapomnimy!” doceniony został przez
władze Fundacji „ORLEN-DAR SERCA”,
znalazł się w gronie beneficjentów
i otrzymał dofinansowanie w wysokości
5 tys. zł.
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac związanych z przywróceniem pamięci miejscom, które zostały
zapomniane. W ramach projektu zostaną wykonane prace porządkowe na
terenie cmentarza w Kędzierzynie.
Inicjatywa przewiduje stopniowe
uporządkowanie terenu, dzięki czemu
pojawi się możliwość wyeksponowania zasobów kulturowych oraz poprawi się dostęp do miejsca pamięci,

jakim jest cmentarz w Kędzierzynie.
Projekt przyczyni się do popularyzacji
historii tego miejsca, budowania
szacunku do bogatej przeszłości naszego regionu, zarówno wśród jego mieszkańców, jak i osób odwiedzających
naszą ziemię. Zrewitalizowany cmentarz w przyszłości stanie się świadectwem poszanowania tradycji i kultury
lokalnej.
Nad całością realizacji inicjatywy
swój nadzór merytoryczny zadeklarowało Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Prace rewitalizacyjne będą trwały od sierpnia do października bieżącego roku.
FOt. mat. stOWaRZysZenia

NASZE śMIECI,
nasza sprawa
Gmina Sianów włączyła się
w kampanię edukacyjną Ministerstwa Środowiska, promującą
właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami.
elem kampanii jest dostarczenie informacji na temat przepiC
sów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie
uwagi na korzyści płynące z właściwego
postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach.
Na terenie gminy pojawią się
plakaty, a do skrzynek pocztowych
trafią ulotki przypominające mieszkańcom zasady segregacji. To ważne, gdyż
za każdym razem, kiedy otwieramy
szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować
cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to
mają one szansę stać się nową ławką
w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.
Jeden z najpowszechniejszych
mitów na temat segregacji śmieci to
przekonanie, że posegregowane odpady
trafiają do jednej śmieciarki, która
wszystko miesza, więc nasza praca
w domu idzie na marne. To nie tak!
Nowoczesne pojazdy, odbierające posegregowane odpady, mają podział na
różne przegrody, do których trafiają

w obiektywie
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Nowy samochód
dostawczo-osobowy GZK
ianowski samorząd, wykorzystując środki z projektu
S
„Równość szans w gminie sianów”
realizowanego wspólnie z Miejskogminnym Ośrodkiem Pomocy
społecznej w sianowie, zainwestowała
w nowy samochód dostawczo-osobowy
peugeot boxer tzw. „brygadówkę”. Koszt
zakupu zamknął się w kwocie 110 tys.
500 zł, z czego wartość dofinansowania
ze wspomnianego projektu to ponad 93
tys. zł.

Samochód został przekazany do
eksploatacji Gminnemu Zakładowi
Komunalnemu. Posłuży do przewozu
osób, sprzętu oraz materiałów do robót
prowadzonych przez pracowników
Zakładu na terenie gminy Sianów.
Pojazd wspomoże także udział w wybranych pracach stażystów, którzy pod
nadzorem opiekunów w praktyce
doskonalą zdobytą wiedzę i umiejętności w zawodach kosiarz czy gospodarz
terenów zielonych.

zainteresował Cię temat segregacji odpadów? Chcesz wiedzieć więcej? zajrzyj
na www.naszesmieci.pl!

Samochód kosztował 110,5 tys. zł, a wkład gminy Sianów wyniósł niewiele ponad 17 tys. zł.

FOt. milena sZcZePańsKa-ZaKRZeWsKa

FOt. WalDemaR KOsOWsKi

poszczególne odpady. Inne rozwiązanie
to odbieranie każdego typu odpadów
przez inną śmieciarkę.
Segregowanie odpadów przynosi
korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie
w formie zmieszanej, rachunek za
odbiór śmieci będzie wyższy.

dobra wiadomość dla kierowców! do użytku oddany został wiadukt na ulicy
dworcowej w Sianowie.
FOt. WalDemaR KOsOWsKi

nasza Gmina

b

w skrócie
Ruszyły wyPłAty
świAdczeń 500+

dział świadczeń Rodzinnych Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy
społecznej w sianowie informuje, że
rozpoczęła się wypłata świadczenia
wychowawczego 500+ na pierwsze
dziecko. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, wypłata świadczeń odbywa się
zgodnie z datą ich wpływu. Aktualnie
zweryfikowano poprawność 264 wniosków z 1 lipca i to one zostały skierowane do wypłaty. Kolejne wypłaty
przewidziane są po sprawdzeniu
poprawności wniosków, o czym każdy
uprawniony zostanie powiadomiony
drogą elektroniczną.

usuwAnie Azbestu
urząd gminy i Miasta w sianowie
informuje o możliwości dofinansowania transportu i utylizacji
zdemontowanych materiałów zawie-

rających azbest. środki pochodzą z
puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie i są przeznaczone dla
jednostek samorządu terytorialnego,
osób fizycznych, jednostek sektora
finansów publicznych, fundacji,
kościołów i związków wyznaniowych,
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych z uwzględnieniem przepisów
dotyczących pomocy publicznej.
Istnieje także możliwość uzyskania
dofinansowania przedsiębiorców (w
tym rolników prowadzących działalność gospodarczą), którzy w odróżnieniu od pozostałych podmiotów winni
składać wnioski do WFOśiGW we
własnym zakresie. Termin przeprowadzenia objętych dofinansowaniem
prac: 15 września – 15 października
2019 r.
Formularze wniosków dostępne są
u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie. Przyjmowane są do 31 lipca!
Szczegóły: Tel. (94) 346 95 39, mail:
gpee@sianow.pl lub w ratuszu – I piętro, pokój nr 2.
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Zajęcia dla seniorów
trwają cały rok
S

towarzyszenie sianowska
Akademia seniora kontynuuje projekt dla 135 osób
w wieku 60+ pn. „Akademia seniora”.
Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki
dotacji pozyskanej przez organizację
z Rządowego Programu AsOs 2014
– 2020 oraz budżetu województwa
zachodniopomorskiego.
Osoby starsze, będące na emeryturze, mają sporo wolnego czasu do
zagospodarowania. Część z nich jest
w stanie sama go sobie zorganizować,
jednak duża grupa seniorów wymaga
w tym zakresie wsparcia. W odpowie-

dzi na potrzeby zgłaszane przez osoby
w wieku 60+, Stowarzyszenie
Sianowska Akademia Seniora opracowało wniosek, który uzyskał wsparcie
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Założeniem projektu
wdrażanego od marca bieżącego roku
jest aktywizacja osób w wieku 60+
poprzez organizację cotygodniowych
zajęć obejmujących m.in. zajęcia
z rękodzieła, angielski, podstawy
obsługi komputera, urządzeń mobilnych, rekreację ruchową, jogę, taniec
czy zielarstwo. Zajęcia mają na celu

zachęcić seniorów do wyjścia z domu,
nawiązania nowych znajomości oraz
poprawy kondycji i dobrego samopoczucia.
W okresie wakacyjnym oprócz
zajęć zaplanowano ponadto liczne
działania integrujące grupę w postaci
wycieczek krajoznawczych czy spotkań
kulturalnych. Seniorzy byli już na
wycieczce w Zakopanym oraz na spektaklu teatralnym w Gdyni. Niebawem
pojadą na Warmie i Mazury, a na zakończenie sezonu w Bieszczady. Każdy
z uczestników projektu znajdzie coś dla
siebie. wybór zależy od indywidualnych predyspozycji.
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tRwA kOnkuRs
„siAnów kOchA świAt"
do końca września czekamy na wasze
zdjęcia z torbą „jestem z sianowa” –
może być to torba z edycji 2016
(niebieska), 2017 (żółta), 2018 (turkusowa) lub tegoroczna (szara). Zdjęcia
należy przesyłać na adres poczty elektronicznej promocja@sianow.pl, przesłać pocztą w wersji papierowej na
adres: Gmina Sianów, ul. Armii
Polskiej 30, 76-004 Sianów lub przynieść osobiście do sianowskiego ratusza do pokoju nr 13. Liczymy na
Państwa kreatywność oraz pomysły.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie
sie w ramach jednej kategorii – na
najbardziej kreatywne zdjęcia.
Każda fotografia musi być opatrzoną
informacją dotyczącą autora, miejsca
wykonania zdjęcia oraz danymi umożliwiającymi kontakt z osoba biorącą
udział w konkursie. Regulamin
dostępny na stronie www.sianow.pl

Dziś prezentujemy zdjęcie wykonane
przez Paulę kaszkiewicz. „Czy wiecie,
że najprawdopodobniej kościoły w
Kijowie malują tak, żeby pasowały do
konkursowych toreb?” – żartuje autorka fotografii. Wszystkim uczestnikom życzymy niezapomnianych
wrażeń z podróży i kreatywnych
pomysłów na fotografie.

PROMOCJA ŻYCIA BEZ POśPIECHU
czerwcu reprezentacja sianow
wa już po raz trzeci uczestniczyła w Festiwalu Miast i Miasteczek
sieci cittaslow. X Festiwal Miast Cittaslow to przede wszystkim spotkania
przedstawicieli blisko 30 członkowskich
samorządów z całej Polski, promujące
dobre i spokojne życie, lokalne tradycje
i zabytki. Każde miasto zaprezentowało
na stoisku wyroby rodzimych rzemieślników w postaci miodów, wędlin,
pieczonych chlebów i serów, jak
również ręcznie wykonanych przedmioty rękodzielniczych.

Sianowskie stoisko promowało
słynny na Pomorzu Zachodnim Folk
Film Festiwal. Uczestnicy mogli degustować wędzone ryby od lokalnego
przedsiębiorcy – firmy SIAN-RYB,
smakować suchych kiełbas z Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego S.W. Grzywacz,
słodkich przysmaków z konopii od
Konopiejki.pl oraz tradycyjnie pieczonego, pachnącego chleba – przygotowanego przez Elżbietę Biliczak.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się rękodzieło wykonane przez uczestników środowiskowego Domu Samo-

w obiektywie

NaSi harCerze Pod GrUNWaldeM

harcerze 8. Sianowskiej Wielopoziomowej drużyny harcerskiej reprezentowali naszą gminę na 48. ogólnopolskim zlocie Grunwaldzkim. dotarły do nas
informacje o wygranych w konkursach i zmaganiach, gratulacjach i wyróżFOt. DRUżyna haRceRsKa
nieniach. Czekamy na obszerna relację po powrocie!

warto wiedzieć

Fundusz POMOcy
POkRzywdzOnyM
ORAz POMOcy
POstPenitencjARnej

to fundusz celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw, przeciwdziałanie
przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Został utworzony w celu:
pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem oraz osobom im
najbliższym, zwłaszcza pomocy
medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej;
pomocy postpenitencjarnej osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym
z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym,
udzielanej przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną;
działalności podejmowanej rzecz

wsparcia i rozwoju systemu pomocy
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości:
organizowana jest pomoc prawna,
zapewniane jest wsparcie psychologiczne, wsparcie tłumacza i tłumacza
języka migowego, możliwe jest wsparcie materialnie, pokrywane są koszty
świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji
oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową, możliwa jest pomoc
w sfinansowaniu przejściowych
problemów z zobowiązaniami czynszowymi.
Wsparcie udzielanej jest w ośrodkach
pomocy dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem. Więcej informacji na
stronie internetowej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl oraz pod numerem telefonu Linii Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900.

pomocy „Szansa” w Sianowie oraz
sianowskie lniane torby z logo „Jestem
z Sianowa”, a ślimak przygotowany
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Suchej Koszalińskiej wzbudził w oglądających pozytywne wrażenia. Po raz
kolejny mogliśmy zainspirować inne
samorządy do propagowania wartości
wspólnotowych.
Sianowskie stoisko i serdeczność
członków naszej delegacji zachwyciły
organizatorów Festiwalu, a jury wyróżniło je na tle innych, za co serdecznie
dziękujemy!

W tym roku wydarzenie zorganizowane zostało w niezwykłych okolicznościach przyrody,
FOt. aRchiWUm
w Górowie iławeckim położonym na Warmii i Mazurach.

Najpierw las, później jagodzianki
„idź do lasu. spaceruj wolno.
Otwórz zmysły. Poczujesz kojącą moc
shinrin-yoku, czyli leśnej terapii".
Ta właśnie myśl przyświecała 16
lipca seniorom z Dziennego Domu
Senior + oraz podopiecznym śDS „Szansa”. Miejscem spotkania był parking
leśny w Kłosie. Aby skorzystać z walorów przebywania poza miastem i w otoczeniu pięknej przyrody, niektórzy
uczestnicy pokonali trasę z Sianowa do
Sianowskiej „5” rowerami lub marszem.
Las zachwycił ns ciszą, zapachem,
niesamowitym blaskiem przebijającego
przez korony drzew słońca, a wspólne
pieczenie kiełbasek wspaniale zintegrowało grupę. Uczestnicy „Szansy” udali
się także na zbiór jagód, aby zgodnie

z coroczną tradycją upiec z nich pyszne
jagodzianki – relacjonuje Regina Banasiak, zastępca kierownika śDS „Szansa”.

FOt. maReK JacKOWsKi

Więcejinformacjinastronie:
www.mgops.sianow.pl

Pamiątka z podróży

Wycieczka do stolicy polskich gór
towarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi sucha koszalińska
S
kontynuuje projekt „dajmy szczęście,
niech przenika”, skierowany dla osób
w wieku 60+.
Po blisko czteromiesięcznej działalności, w ramach odpoczynku od
codziennych zajęć ćwiczeniowych,
osoby objęte projektem miały okazję
udać się na trzydniową wycieczkę do
Częstochowy i Zakopanego, a po drodze
zwiedzić zabytki województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie „Dajmy szczęście niech przenika”,
finansowane ze środków Rządowego
Programu ASOS 2014 -2020, polega na
aktywizacji społecznej osób starszych
poprzez organizację m.in. cyklicznych

Seniorzy na długi zapamiętaj przepiękne widoki z gór.
zajęć ćwiczeniowych czy spotkań integracyjnych. Inicjatywa skierowana do
grupy 60 osób realizowana będzie zgodnie z założeniami do końca bieżącego
roku.

FOt. stOWaRZysZenie
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Multidyscyplinarny

Folk Film Festiwal
Po raz szósty impreza połączyła wiele dziedzin rozrywki i kultury.
Folk Film Festiwal jest już ważnym elementem krajobrazu gminy i miasta
Sianów. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem
odbiorców, mediów i artystów.

i

dea Festiwalu, czyli promocja
polskiej kultury ludowej, ale też
kultury jak najbardziej współczesnej, pasja do kina, zainteresowanie
różnymi formami teatru, fotografią,
wreszcie też dobrym smakiem lokalnych produktów, spełniają oczekiwania
społeczeństwa oraz wizję organizatorów.
Po szóstej edycji Folk Film Festiwalu zostało już tylko wspomnienie – za
to fantastyczne. Mieliśmy okazję spotkać się z wyjątkowymi gośćmi.
Wiele osób przysłuchiwało się spotkaniu z Kingą Dębską, reżyserką
filmów „Hel”, „Moje córki krowy”,
„Zabawa, zabawa”, przewodniczącą jury
konkursu na krótki film o wsi podczas
sianowskiego Folk Film Festiwalu.
– Poziom jednominutowych
filmów był różny. Nie łudźmy się, nie
wszystkie były piękne, ale kilka z nich
wzbudziło u jurorów zgodny śmiech,
czy też wzruszenie. Te właśnie zostały
nagrodzone. Obyło się bez kłótni czy
bójki podczas obrad, a przecież i tak
bywa! Myślę, że autorom filmów nie
pomogło narzucenie tematu – mówiła
Kinga Dębska. – Wręcz ich ograniczyło.
Zaczęli myśleć bardzo stereotypowo
– wieś to krowa, koń, kura. Jeden chło-

piec pomyślał jednak – seks. Tak mu się
wieś skojarzyła! Wydaje mi się, że
młodzi ludzie czasem zbyt odważnie idą
do ludzi z jakimś dziełem. Może powinni najpierw pokazać je kolegom. Przejrzeć się w jakichś bliższych lustrach,
a nie od razu słać coś na festiwal...
Poznaliśmy też znakomitych aktorów i... triathlonistów – przed spektaklem „Triathlon Story, czyli Chłopaki
z Żelaza” opowiadali między innymi
o sporcie w życiu i na scenie. Komedię,
która w całym kraju bije rekordy popularności już od trzech lat i na którą bilety wyprzedawane są na pniu, w kinie
Zorza zobaczyć można było za darmo.
Zanim jednak Bartłomiej Topa, Andrzej
Deskur, Waldemar Błaszczyk oraz Piotr
Nowak zaczęli nas bawić ze sceny, odpowiadali na pytania Piotra Pawłowskiego
i mieszkańców Sianowa. – Triathlon dla
widzów, dla kibiców, to nie jest najciekawszy sport. Najpierw zawodnik
wpada do wody i nie ma go przez jakiś
czas, potem wskakuje na rower i też
znika, a na koniec biegnie i można go
spotkać dopiero na mecie – powiedział
Piotr Nowak. – Dla nas najciekawsze
jest to, co dzieje się poza startem. Całe
przygotowania do triathlonu. Dlatego
właśnie postanowiłem zrobić o tym

spektakl i zaprosiłem na scenę triathlonistów.
– Temat jest wdzięczny, bo to kopalnia śmiesznostek – dodał Bartłomiej
Topa. – Nieprzespane noce, banany
o wyznaczonych konkretnie godzinach.
Każdy triathlonista ma bardzo precyzyjnie zaplanowane, co w ciągu dnia
robi, co je, co pije.
Poczuciem humoru wykazał się
z kolei Waldemar Błaszczyk: – Ja robiłem to głównie... dla pieniędzy! Szczegół
był taki, że te pieniądze nie były dla
mnie, a dla potrzebujących wsparcia
dzieciaków – zaakcentował, na co
publiczność zareagowała burzą braw.
– Biegaliśmy dla różnych fundacji,
mieliśmy cel zebrania jakiejś kwoty
i w ten sposób pomagaliśmy innym.
Aktorzy zgodnie przyznali, że
zdarza się, iż triathlon mają... w pracy.
– Kiedy gramy dwa spektakle z rzędu,
to już po wszystkim czujemy się dokładnie tak, jak na mecie – śmiał się Waldemar Błaszczyk.
A widzowie śmiali się do rozpuku
podczas spektaklu!
Kto zagości w Sianowie za rok?
Przekonajcie się sami. Do zobaczenia
na Folku!
FOt. WalDemaR KOsOWsKi
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MaMyFolK
to projekt Klubu Rodziny, który towarzyszył Folk Film Festiwalowi. Klub działa
przy centrum Kultury w sianowie od ponad dwóch lat i wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci oraz integruje zarówno rodziców i dzieci, jak i mieszkańców
miasta i gminy, wzbogacając lokalną ofertę kulturalną, rozrywkową i sportową,
a na swoją działalność pozyskuje środki zewnętrzne. Klubowiczki zorganizowały
już ciekawą akcję charytatywną pod nazwą Uszyjmy Radość – uszyły serca, które
podarowały pacjentom, ich rodzinom i personelowi hospicjum im. św. maksymiliana Kolbego w Koszalinie. szycie spodobało im się tak bardzo, że w ramach
akcji mamyFOlK uszyły torby na ramię, poszewki na poduszki, pluszowe serca,
fartuchy kuchenne, spódniczki dla dzieci, opaski na włosy, kominy, chusty, gumki
do włosów – wszystkie w folkowych klimatach. sprzedawały je w folkowej kiermaszówce, a za zarobione pieniądze zorganizują kolejne imprezy dla rodzin.
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wakacje z książką nie są nudne
To wniosek dzieci, które uczestniczą w wakacyjnych zajęciach we wszystkich filiach bibliotecznych na
terenie gminy Sianów. Zabawa jest przednia!

w

Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach odbywają się
pod hasłem „Wakacyjne
rozmaitości”. Ich uczestnicy aktywnie
spędzają czas podczas zabaw na powiet-

rzu. Organizowane są też zajęcia edukacyjne, manualne, plastyczne i zabawy
ruchowe.
W Filiach w Wierciszewie i Osiekach trwają letnie zajęcia hasłem

rodzinny park tematyczny z naturalnej wielkości dinozaurami, minizoo, spływami pontonowymi i placem zabaw – w Łebie na czytelników czekała moc atrakcji. FOt. cK sianóW

Brawo!

ten sukces
sMAkOwAł Pysznie

w dniach 13-14 lipca członkowie koła
gospodyń wiejskich w wierciszewie
kreatywnych Mieszkańców uczestniczyli w iV kulinarnym Festiwalu
kwiatów jadalnych w dobrzycy pod
hasłem ,,kwiaty w smaku lila-róż”.
W pierwszym dniu potrawy oceniało
jury , które przyznało naszej reprezen-

tacji I miejsce za chłodnik z arbuza
na upalne dni, indyka w sosie lipowym na sałatce kwiatowej oraz racuchy z konfiturą różaną. W drugim
dniu zadaniem było wykonanie jednej
potrawy, którą po degustacji oceniała
publiczność. Za risotto z kurczakiem
z dodatkiem czerwonej koniczyny
i pysznogłówki Koło otrzymało
II miejsce. Gratulujemy!
FOt. mateRiały KOła

w obiektywie
KSiążKa WędrUje, CzytelNiKa radUje

Pod taką właśnie nazwą podczas Film Folk Festiwalu działało stoisko sianowskiej biblioteki. ideą projektu jest popularyzacja książki i mody na czytanie
wśród mieszkańców gminy Sianów. Każdy mógł znaleźć książkę, która ma
ochotę przeczytać. Po lekturze może książkę oddać do biblioteki lub przekazać kolejnej osobie. Czytelniczy namiot był wyjątkowym miejscem, gdzie
nie tylko można było upolować ciekawą lekturę, ale też zatrzymać się na
chwilę, spotkać z innymi miłośnikami czytania i porozmawiać o literaturze.
FOt. mOniKa OlsZaK

,,Biblioteka na Ciebie czeka”. Dzieci
chętnie biorą udział w różnych warsztatach, dobrze się przy tym bawiąc
i aktywnie spędzając wolny czas. Na
zajęciach plastycznych powstają piękne

prace, m.in. kartki z wakacji i kolorowe
motyle. – Korzystając ze słonecznej
pogody dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu przy grach i zabawach
na placu zabaw i boisku sportowym.

Park dinozaurów w Łebie zajmuje powierzchnię 20 ha.

FOt. cK sianóW

b

W czasie wakacji nie zapominamy
o głośnym czytaniu bajek w plenerze
pod hasłem czytanie na zawołanie, dzieci też chętnie wypożyczają książki do
domu – relacjonują dzieci.
„W bibliotece nie ma nudy” – pod
takim hasłem odbywają się zajęcia
w Filii Bibliotecznej w Siecieminie. Zajęcia są bardzo różnorodne. – Na przykład
plastyczne i kreatywne, podczas
których powstały już obrazki na talerzykach papierowych oraz piękne
drzewka szczęścia, które zrobiliśmy ze
starych korali i bransoletek – informują
uczestnicy zajęć. Odbyły się także
warsztaty kulinarne. – Upiekliśmy pyszne mufinki i zrobiliśmy sobie piknik.
Była to doskonała okazja do poczytania
wierszyków dla dzieci. Na kolejne zajęcia pomysłów nam nie zabraknie!
– zapewniają najmłodsi.
W Filii Bibliotecznej w Węgorzewie
i Skibnie dzieci również aktywnie
spędzają czas. Powstają tu piękne prace
plastyczne, a po zajęciach artystycznych
czytelnicy biorą udział w zabawach
ruchowych.
Nagrodą za aktywne uczestnictwo
w zajęciach był wyjazd małych czytelników ze wszystkich filii bibliotecznych
do Parku Dinozaurów w Łebie, gdzie na
dzieci czekała moc zabaw i wrażeń.
Przed nimi jeszcze wiele wakacyjnych
atrakcji!

Odkrywamy tajemnice
przeszłości
12 i 13 lipca „detektywi historii”
spotkali się z celebrytami przedwojennej Polski.
to relacja uczestników projeko
tu, realizowanego przez klub
Rodziny w sianowie.
Warsztaty rozpoczęły się od
losowania tajemniczych ponumerowanych zdjęć, na których znajdowały
się postaci. Nie wiedzieliśmy, kto się
na nich znajduje, wtedy też uruchomiła się żyłka detektywistyczna.
Usiedliśmy przy komputerach
i zaczęliśmy myszkować w Internecie. Okazało się, że są to fotografie
znanych postaci. Były to zdjęcia Poli
Negri, Eugeniusza Bodo, Adolfa
Dymszy, Marii Dąbrowskiej, Juliana
Tuwima, Karola Szymanowskiego,
Mirosławy Ćwiklińskiej, Jadwigi
Smosarskiej, Józefa Piłsudskiego,
Hanki Ordonówny.
Kolejnym etapem naszego detek-

do zobaczenia w piątek o godz. 17 lub w sobotę o godz. 10!
tywistycznego działania było stworzenie makiety parku miejskiego,
w którym spotkali się nasi celebryci.
Zajęcia dofinansowane ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw

FOt. KlUB RODZiny

Obywatelskich 2018” realizowany
w ramach projektu „Niepodległa to
MY” przez Klub Rodziny w Sianowie
w partnerstwie z Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Sianowie.

MOje sPOtkAnie z teAtReM ulicznyM
To tytuł konkursu plastycznego,
który już na stałe wpisał się
w program Folk Film Festiwalu
w Sianowie.
ego popularność wśród dzieci
J
i młodzieży wzrasta z każdą
kolejną edycją. Z przyjemnością obserwujemy, jak bardzo angażują się w przygotowanie prac konkursowych. Są
one efektem dużej wyobraźni, talentu
i pracowitości. Najpierw dzieci oglądają
spektakl teatralny na ulicach Sianowa,
a potem w bibliotece malują swoje
wrażenia. Do tegorocznej edycji
konkursu zgłosiło się ponad 30 uczestników. Laureaci: Michał Ryfun, Natalia
Leśnicka, Oliwia Mural, Kornelia Lubińska, Kornelia Pożywio, Ola Andrzejczyk.

Prace konkursowe można oglądać w bibliotece zapraszamy.

FOt. mOniKa OlsZaK
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Ulegli tylko oldbojom z Białorusi
Po zwycięstwie w zakończonej
niedawno 28. edycji Pomorskiej
ligi oldbojów i trzecim miejscu
w Turnieju Mistrzów Plo, rozegranym tydzień temu w Szczecinku,
oldboje Stowarzyszenia Victoria
Sianów znaleźli się na podium
w dziesiątym Międzynarodowym
Turnieju oldbojów w Chodzieży!

N

a turniej do Chodzieży, rozgrywany o Puchar Starosty
Chodzieskiego, przybyły drużyny
z Białorusi, Niemiec i Polski. Uczestnicy
imprezy zebrali się na chodzieskim
rynku. Następnie, w asyście Szamocińskiej Orkiestry Dętej, przeszli na stadion
przy ul. Staszica. Turniej, zainicjowany
przez emerytowanego sędziego międzynarodowego Zbigniewa Marczyka,
uroczyście otworzyli: starosta chodzieski Mirosław Juraszek i burmistrz
Chodzieży Jacek Grusz.

Gratulujemy naszym! i naszemu królowi strzelców!
FOt. aRchiWUm stOWaRZysZenia VictORia sianóW

Zawody odbywały się jednocześnie
na trzech boiskach! Grano w sześcioosobowych składach. Mecze trwały

2 razy 10 minut. Rozjemcami byli
emerytowani sędziowie międzynarodowi. Podopieczni Krzysztofa Gorta

25-letni, były bramkarz Gwardii
Koszalin, Tura Koszalin, Darłovii Darłowo i Tura Victorii Sianów, zginął
w wypadku samochodowym, 2 kwietnia 1995 r. Drugi z pasażerów, 45-letni
Stanisław Pochwała, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kierowca pojazdu,
który uderzył w pojazd, w którym
jechali tragicznie zmarli, prowadził
samochód w stanie nietrzeźwym!
W jubileuszowym – 25. Memoriale
– który będzie rozgrywany w nowej
formule, zobaczymy 8 – 10, sześcioosobowych (5 plus bramkarz) zespołów

oldbojów, z drużynami: Boiskowych
Kolegów Mirosława Wiącka i Stowarzyszenia Victoria Sianów na czele! Maksymalnie drużynę może reprezentować
10 piłkarzy, plus 2 opiekunów!
Swój udział w imprezie, rozgrywanej równocześnie na dwóch płytach,
podzielonych na dwa boiska, potwierdziły wstępnie zespoły oldbojów
z: Białogardu, Bobolic/Tychowa, Darłowa, Chodzieży, Kołobrzegu, Koszalina,
Sianowa i Słupska.
Po raz pierwszy zespoły grać będą
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów – Macieja Berlickiego, który
przejął patronat nad Memoriałem!
Poprzednie memoriały rozgrywane były
o Puchar Prezesa Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej! Będą też

sport

wy zaczął od pierwszego meczu
z Niemcami.
W finale turnieju spotkały się
drużyny: Polonii Chodzież i Dniepru
Mogilev. W regulaminowym czasie było
1:1, a w rzutach karnych 2:3, i to Dniepr
Mogilev, wygrał jubileuszową imprezę,
rozegraną 29 czerwca w Chodzieży.
I już dzisiaj zapraszamy na 25.
– jubileuszowy – Memoriał im. Mirosława Wiącka, który odbędzie się w drugiej
połowie sierpnia, na Stadionie Miejskim
w Sianowie.
RyszARd wątRObA

SKŁad drUżyNy
Brązowi medaliści Jubileuszowego międzynarodowego turnieju Oldbojów w chodzieży,
grali w składzie (w nawiasie
ilość strzelonych bramek):
arkadiusz Borak – łukasz Berkowski (6), Krzysztof Gort (4),
Waldemar Grześczak (2), Rafał
Gotowała (2), Krzysztof miętek
(11), Krzysztof Rzeszutek (6)
i Robert Urban (1).

Turystyka

25. Memoriał
im. Mirosława wiącka!
18 sierpnia, o godz. 10 – na Stadionie Miejskim w Sianowie
– rozpocznie się 25. Memoriał
im. Mirosława wiącka.

– kierownika i trenera zarazem
– wygrywali mecz za meczem!
W grach grupowych, pokonali
kolejno: SWPW Oldboje Białystok 10:1,
TuRa Lohne 1910 6:3 oraz Mechanika
Bobolice 7:2. W ćwierćfinale, zwyciężyli
Pogoń Połczyn Zdrój 2:1.
W półfinale trafili – jak się to miało
później okazać – na zwycięzców imprezy Dniepr Mogilev, ulegając im 3:6.
Jak powiedział Krzysztof Gort,
sianowianie dotrzymywali kroku rywalom z Białorusi do stanu 3:4. Wówczas to
sędzia nie uznał bramki strzelonej przez
piłkarzy z Sianowa, twierdząc wbrew
wszystkim, że piłka nie przekroczyła
– całym obwodem – linii bramkowej.
W „małym” finale, zdobywcy – jak
się okazało – trzeciego miejsca, spotkali
się ponownie z TuRa Lohne z Niemiec,
wygrywając 4:1.
Królem strzelców imprezy został
Krzysztof Miętek, strzelec 11 bramek.
Dodać trzeba, że swój dorobek bramko-
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statuetki dla wszystkich zespołów
oraz nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, bramkarza, strzelca
i najstarszego piłkarza imprezy! Będzie
też poczęstunek dla wszystkich uczestników Memoriału!
Gospodarzem Memoriału – rozgrywanego na Stadionie Miejskim w Sianowie – będzie mistrz Pomorskiej I Ligi
Oldbojów – Stowarzyszenie Victoria
Sianów. Organizatorami: Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie, Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Stowarzyszenie
Victoria Sianów, a imiennie: alfabetycznie biorąc: Krzysztof Gort, Tomasz
Tesmer – Wicestarosta Koszaliński
i Ryszard Wątroba.
RyszARd wątRObA

Zaproszenie

turniej dla klubów piłkarskich
uks „Victoria” sP 2 sianów ma
przyjemność zaprosić kluby Piłki
nożnej kobiet na XXi Ogólnopolski
turniej Piłki nożnej kobiet im. Anny
bocian o Puchary Marszałka województwa zachodniopomorskiego
i wiceprezesa Polskiego związku Piłki
nożnej. Wydarzenie odbędzie się w 17
sierpnia w Sianowie na Stadionie Miejskim przy ul. Strzeleckiej 11. Turniej
rozgrywany będzie w 2 kategoriach
wiekowych: OPEN i MŁODZICZEK
(2007 i młodsze). Liczba zespołów ograniczona jest do 8-10 na kategorię. Decyduje kolejność zgłoszeń. Mecze będą

rozgrywane na połowie boiska (drużyny
6+1) i będą formą przygotowań do
rozgrywek ligowych.
Zespoły przyjeżdżają na swój koszt
i ponoszą koszty ew. noclegów. Zapewniamy pomoc w znalezieniu tanich
noclegów i organizacji niedrogiego
wyżywienia. Jest również możliwość
taniego, być może również bezpłatnego
noclegu w hali sportowej SP 2 Sianów.
Istnieje również szansa zorganizowania
dla zespołów przyjezdnych zgrupowania sportowego i rozegrania meczów
kontrolnych przed turniejem.
Wpisowe – 100 zł. Kluby zaintere-

sowane udziałem w turnieju ze względów logistycznych proszone są o jak
najszybsze zgłaszanie swojego udziału.
zgłoszenia: UKS „Victoria” SP 2
Sianów, ul. Dworcowa 26 A, 76-004
Sianów, elektronicznie: jędrzejbielecki@wp.pl, telefonicznie – Jędrzej Bielecki 508 185 514 i Klaudia Saganowska 797
958 356.
Dla zespołów, zawodniczek, trenerów przewidujemy ciekawe nagrody,
sprzęt sportowy, puchary i medale.
Nagroda dla zwycęskiej ekipy to 1000
złotych.

Pogotowie Przedsiębiorstwa
komunalnej – 94 348 44 44.

Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie
– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Policji.
straż Miejska w sianowie, ul. Łużycka 27,
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy
społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

uryści przyjeżdżający do
gminy sianów z zamiarem
T
zwiedzania mogą skorzystać
z ułatwienia: bezpłatnej aplikacji na
smartfony. Jest ona dostępna dla
dwóch systemów operacyjnych – IOS
oraz Android. 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. Turyści mogą też skorzystać z tzw.
planera i stworzyć własną trasę do
zwiedzania.
Aplikację można pobrać ze strony
internetowej Urzędu Miejskiego albo
bezpośrednio w sklepie GOOGLE oraz
IOS.

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.

gospodarki

wAŻne teleFOny:
gminny zakład komunalny
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).

gminny zakład komunalny, 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).

