
30 września zorganizowano
konferencję samorządową poświęco-
ną idei Cittasow w rozwoju małych
miast polskich poprzez rewitalizację
społeczno-gospodarczą miast 
z udziałem środków z RPO 2014-
2020. Udział w niej wzięli m.in.
członkowie zarządów z województwa
warmińsko-mazurskiego – Jolanta
Piotrowska i województwa zachod-
niopomorskiego – Tomasz Sobieraj,
wicemarszałek, wiceprezydent Citta-
slow International, Krajowy Koordy-
nator Sieci – Jacek Kostka oraz
włodarze i samorządowcy z Warmii 
i Mazur oraz Pomorza Zachodniego. 

Celem konferencji była prezen-
tacja zintegrowanych praktyk rewi-
talizacji miast Cittaslow w regionie
Warmii i Mazur, które stanowią
wzór dobrej praktyki współpracy 

w zakresie ponadlokalnej rewitaliza-
cji dla samorządów. Idea Cittaslow
stanowi markę jakości mniejszych
samorządów w Polsce i na świecie.
Miasta zrzeszone w sieci dążą do
zrównoważonego rozwoju i świado-
mej polityki miejskiej, zapewniającej
równowagę między wzrostem gospo-
darczym, dbałością o środowisko 
i poprawą jakości życia mieszkańców.
Mamy nadzieję, iż idea Cittaslow

zainspirowała innych zachodniopo-
morskich włodarzy i w 2023 roku
Sieć Cittaslow  International powięk-
szy się o nowych członków z naszego

województwa. Ponadto, wizytację
delegacji Cittaslow uświetnił auto-
rski wieczór ze znanym i cenionym
autorem publikacji, historykiem 
i dziennikarzem telewizyjnym
Marcinem Mellerem, spotkanie 
z nadleśniczym Tadeuszem Lewan-
dowskim ogrodzie botanicznym
Arboretum w Karnieszewicach oraz
sobotni, magiczny koncert Varius
Manx z wokalistka Kasią Stankie-
wicz, zorganizowany w Hali Sporto-
wej SP2 w Sianowie. 
(fotorelacja z pobytu na str. 3)
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Sianów – ambasadorem Cittaslow
Od 29 września do 1 października w Sianowie, odbyły się obchody 15-lecia powstania Polskiej Krajowej Sieci 
Cittaslow i miast przynależących do Sieci Cittaslow International. 

W trakcie tegorocznej edycji Folk
Film Festiwal, w Gminie Sianów gości-
liśmy wyjątkowych gości – z partner-
skiego miasta na Łotwie Rezekne. 
W trakcie konferencji zorganizowanej
w Kinie Zorza, dnia 30 września 2022 r.
Mer Rezekne Aleksandrs Bartaševičs 
i Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki
uroczyście podpisali porozumienie 
o współpracy między dwoma wspól-
notami w obszarze edukacji, kultury,
sportu i gospodarki. 

To historyczny moment dla
naszego miasta, podkreśla rangę
współpracy na arenie międzynaro-
dowej i wzajemnych stosunków
dyplomatycznych. Ponadto, stwarza
możliwość pozyskiwania środków na
wspólne, ponad krajowe projekty
oraz partnerską wymianę młodzieży,
lokalnych liderów i samorządowców
w przyszłości. 

Porozumienie o współpracy 
to kontynuacja pierwszej umowy 

o współpracy, zawartej w 2010 r. na
okres 10 lat. Obecnie podpisane
porozumienie jest aktem wykonaw-
czym przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów Uchwały Rady Miej-

skiej w Sianowie z 29 września 2022 r.
w sprawie współpracy Gminy i Mias-
ta Sianów z Miastem Rezekne na
Łotwie i będzie obowiązywało do 30
września 2032 roku.

Serdecznie dziękujemy radnym
Rady Miejskiej za wyznaczanie
międzynarodowych kierunków
współpracy samorządu, za kreowa-
nie osobistych i  instytucjonalnych
relacji z przedstawicielami łotew-
skiego samorządu i udział w histo-
rycznej uroczystości podpisania aktu
współpracy na kolejne 10 lat!

Współpraca Sianów – Rezekne

9. edycja 
Folk Film
Festiwalu 
za nami

9. edycja Folk Film Festiwal była
wydarzeniem łączącym rękodziel-
nictwo, fotografię, literaturę i kino.
Wierzymy, że każdy znalazł coś skro-
jonego na swoją miarę. Za rok jubi-
leuszowa 10. edycja Folku, na którą
zapraszamy już dziś, bo – cytując
klasyka – będzie się działo! 

(więcej na str. 4–5)

Sianów od 2017 roku, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie 

w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Sianów do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Cittaslow, jest członkiem Międzynarodowej Sieci i w tym

roku miał zaszczyt gościć przedstawicieli Stowarzyszenia na sianowskiej

ziemi.
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Ostatnie tygodnie to
bardzo aktywny czas
dla sianowskiego samo-
rządu i to nie tylko

lokalnie.
Zaczęło się od podpisania porozu-

mienia z władzami włoskiego miasta
Asolo, w ramach którego zbadana
zostanie partycypacja społeczna 
i aktywność mieszkańców w min. 30
polskich i 30 włoskich miastach.
Końcowym dokumentem będzie
wydawnictwo w języku polskim,
włoskim i angielskim, które mam
nadzieję pokaże kierunki wspólnego
rozwoju i dziedziny wzmożonej wspól-
nej pracy. Realizacja tych działań zosta-
ła wsparta grantem z Komisji Europej-
skiej. Nie byłoby jednak tego projektu,
gdyby nie nasze aktywne uczestnictwo
w Sieci Miast Cittaslow, którego Asolo
jest również członkiem.

Kolejnym dowodem na naszą
aktywność była konferencja Miast
Cittaslow wraz z samorządowcami 
z Pomorza Zachodniego, której zada-
niem było pokazanie czym jest idea
Cittaslow i jak można wdrażać ją 
w naszym województwie. Mam nadzie-
ję, ze dzięki temu miasta zachodniopo-
morskie poznały tę wspaniałą ideę 
i zaangażują się w jej budowanie na
naszym terenie.

Bardzo ważnym elementem tej
konferencji było również odnowienie
porozumienia partnerskiego z łotew-
skim miastem Rezekne. Cieszę się, że 
w tych trudnych czasach mamy spraw-
dzonego partnera na wschodzie. 

To wszystko pokazuje, że oprócz
codziennej urzędniczej pracy siano-
wscy samorządowcy promują Gminę 
i Miasto w Polsce i za jej granicami. 
A zwrotna informacja jest taka, że
naszym partnerom podoba się wiele
działań, które realizujemy na co dzień.
Zresztą na tym też powinna polegać
współpraca – wymieniajmy się
doświadczeniami, pomagajmy, podpat-
rujmy. By to co robimy na co dzień,
robić jeszcze lepiej.

Trwają prace montażowe wiaty rek-
reacyjnej w ogrodzie przy siedzibie
Sianowskiego Klubu Integracji Spo-
łecznej. 

Już wkrótce uczestnicy Klubu oraz
ich otoczenie będą mogli korzystać 
z oddanej do użytku wiaty, która będzie
miejscem spotkań, rekreacji, integracji 
i prowadzenia warsztatów. Drewnianą
wiatę posadowiono na utwardzonym 
i wyłożonym kostką betonową podłożu.
Wszystkie drewniane elementy są zaim-

pregnowane i zabezpieczone przed
oddziaływaniem czynników atmosferycz-
nych. Wiata powstaje w pięknym otocze-
niu ogrodu, w którym spokój i wytchnie-
nie znajdują także uczestnicy Dziennego
Domu Seniora oraz dzieci z placówki
wsparcia dziennego w Sianowie.

Wiata powstała dzięki realizacji
projektu „Sianowski Klub Integracji
Społecznej”, który jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej 
w ramach RPOWZ 2014-2020.

Wiata da wytchnienie

Rzepkowo – droga i ścieżka 

Inwestycja w Rzepkowie polegała
na przebudowie drogi gminnej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej 
w pasie drogowym drogi gminnej 
i powiatowej oraz budowie ścieżki rowe-
rowej w pasie drogowym tych dróg.
Dzięki temu wykonany brakujący odci-
nek ścieżki rowerowej pomiędzy istnie-
jącymi odcinkami Osieki-Rzepkowo 
i Rzepkowo-Iwięcino. 

Wykonana ścieżka przylega bezpo-
średnio do jezdni na całym jej przebu-
dowanym odcinku. Natomiast wykona-
ne odwodnienie w postaci kanalizacji
deszczowej (przebiegające pod drogami)
zapewni sprawne usunięcie wód opado-
wych i roztopowych z przebudowanych
odcinków nawierzchni ww. dróg. 

Przebudowujemy drogi gminne
W gminie Sianów zostały zakończone dwie ważne inwestycje z punktu widzenia mieszkańców
– przebudowa drogi w Rzepkowie oraz przebudowa ul. Dębowej w Sianowie. A kolejna dro-
gowa inwestycja w Maszkowie właśnie ruszyła…
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Droga gminna przed rozpoczęciem
prac... 

... i po ich zakończeniu.

Ulica w Sianowie

Druga inwestycja polegała na prze-
budowie ul. Dębowej w Sianowie oraz
dwóch dróg gminnych wewnętrznych 
o łącznej długości ok. 1,128 km. Zakres
robót obejmował m.in.:

�– przebudowę nawierzchni ulicy
Dębowej na całym odcinku o długości
ok. 1,028 km wraz z przyległymi do niej
dwoma ulicami o długości ok. 0,048km
i 0,052 km;

– przebudowę 57 miejsc parkingo-
wych;

– budowę chodników o długości 
ok. 419,10 m;

– budowę ścieżki rowerowej 
o długości ok. 850,00 m;

– budowę ciągów pieszo-rowero-
wych o długości ok. 790,10 m;

– budowę 1 zatoki /pętli autobuso-
wej z 1 peronem.

Po przebudowie i poprawkach
wykonawcy ulica Dębowa w Sianowie
jest oddana do użytku. Inwestycja za
ponad 2,7 mln zł zrealizowana została
przy wsparciu Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Ruszyli w Maszkowie

Obecnie Gmina Sianów rozpoczęła
kolejną inwestycję – przebudowę drogi
gminnej w Maszkowie. Projekt przebu-
dowy obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej na odcinku 
o dł. ok 1137 metrów. Droga po przebu-
dowie będzie stanowić dogodny dojazd
do gospodarstw rolnych, zakładu
produkcyjnego oraz zabudowań miesz-
kalnych, znajdujących się w bezpośred-
nim sąsiedztwie pasa drogowego.

W ramach projektowanej inwesty-
cji planowane są do wykonania nastę-
pujące prace: rozbiórka istniejącej drogi;
wycinka drzew kolidujących z inwesty-
cją; remont przepustu; oczyszczeniu
istniejących przepustów; korekta
geometrii drogi; wykonanie warstw
konstrukcyjnych i wierzchnich drogi,
dojść pieszych, zjazdów, pobocza utwar-
dzonego; wyprofilowanie poboczy, oraz
terenów zielonych w obrębie pasa drogo-
wego; przebudowa istniejących zjazdów;
wykonanie nasadzeń 140 szt. drzew 
z gatunku lipa drobnolistna.

Planowane zakończenie przebudo-
wy drogi w Maszkowie przewidziano na
grudzień 2022 r.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny.
Zarówno uczniów jak i nauczycieli czeka wiele pracy.

Życzymy wszystkim, by nadchodzące dziesięć miesięcy
wysiłku zaowocowało satysfakcją

i jak najlepszymi wynikami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sianowie

Janusz Machała

Burmistrz
Gminy i Miasta Sianów

Maciej Berlicki



15 lat Cittaslow International

3wrzesień 2022 Rok XXi nr 9 (318)
www.sianow.pl nasze sprawy

w obiektywie

20 września 2022r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie wzoru
wniosku o wypłatę dodatku dla gos-
podarstw domowych z tytułu wyko-
rzystywania niektórych źródeł ciepła. 

Dodatek dla gospodarstwa domo-
wego wynosi:

1. 3000 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł na
paliwo stałe zasilany pelletem drzew-
nym lub innym rodzajem biomasy, 
z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2. 1000 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł na

paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia albo piec kaflowy, zasilane drewnem
kawałkowym;

3. 500 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł gazo-
wy zasilany skroplonym gazem LPG;

4. 2000 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł
olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku można
złożyć papierowo lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej. Wnio-
ski złożone za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej opatruje się

kwalifikowalnym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym.

Wnioski w wersji papierowej
można pobrać i złożyć w Dziale Świad-
czeń MGOPS w Sianowie (76-004
Sianów ul. Słowackiego 3A) od ponie-
działku do środy w godzinach od 7:00
do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, 
w piątki od 7:00 do 14:00.

Wnioski można złożyć do 30 listo-
pada 2022 r. wniosek złożony po tym
terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Link do wniosku: https://dzienni-
kustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf

Uwaga! Dodatki węglowe 

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów in-
formuje o obowiązku przeprowa-
dzania przez osoby posiadające 
kwalifikacje kominiarskie okresowej
kontroli źródeł ogrzewania, za którą
odpowiadają właściciel lub zarządca
obiektu budowlanego.

Przegląd kominiarski przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) odbywa się co
najmniej raz w roku. Taka okresowa
kontrola przewodów kominowych może
być przeprowadzona wyłącznie przez
osobę posiadającą kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim – w odnie-
sieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych lub osobę posiadającą
uprawnienia budowlane odpowiedniej
specjalności – w odniesieniu do przewo-
dów dymowych oraz grawitacyjnych
przewodów spalinowych i wentylacyj-
nych oraz do kominów przemysłowych,
kominów wolnostojących oraz kominów
lub przewodów kominowych, w których

ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.

Jeśli przewody okażą się niedrożne
albo uszkodzone, to właściciele i zarząd-
cy budynku muszą je naprawić na włas-
ny koszt.

Gdy chodzi o czyszczenie kominów,
to w okresach użytkowania paleniska,
należy czyścić zarówno przewody dymo-
we jak i spalinowe. 

W przypadku obiektów zakładów
zbiorowego żywienia i usług gastrono-
micznych czyszczenia należy dokony-
wać co najmniej raz w miesiącu.

Co trzy miesiące, należy to robić 
w pozostałych obiektach opalanych

węglem, drewnem lub innym paliwem
stałym, a co najmniej raz na sześć
miesięcy należy czyścić przewody dymo-
we i spalinowe w obiektach opalanych
paliwem płynnym lub gazowym.

Zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych usuwa się co najmniej
raz w roku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności czyszczenia przewodów
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
wykonują osoby posiadające kwalifikacje
kominiarskie, a w domach jednorodzin-
nych mogą to robić sami właściciele.

Za zaniedbanie czyszczenia komi-
nów można zostać ukaranym grzywną.
Natomiast zdecydowanie bardziej surową
karą może być pożar lub zatrucie. Poza
tym należy pamiętać, iż osoba, która ubez-
pieczyła swój dom na przykład od pożaru,
a nie może udowodnić, że regularnie
dokonywała przeglądów kominiarskich 
i właściwie czyściła przewody kominowe,
może pozbawić się szansy na otrzymanie
odszkodowania za poniesione straty.

OkresOwe kOntrOle źródeł Ogrzewania

Kominiarz będzie sprawdzał

W dniach 7-11 września, we włoskim
mieście Asolo, położonym w prowincji
Treviso, delegacja polska, w skład której
weszli m.in. burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki, radni, pracow-
nicy Urzędu Gminy, eksperci z Krajowego
Komitetu Naukowego Cittaslow, a także
liderzy społeczni oraz przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, wzięła udział
w wizycie studyjnej. 

Wizyta miała na celu poznanie
międzynarodowych praktyk współdzia-
łania i wymianę doświadczeń oraz
dobrych praktyk współpracy pomiędzy
wspólnotami. Jednym z jej kluczowych
punktów było uroczyste podpisanie
przez burmistrza Gminy i Miasta Sianów
oraz przedstawiciela Gminy Asolo,

radnego ds. polityki społecznej – Andree
Canila, listu intencyjnego dotyczącego
wielopłaszczyznowej współpracy pomię-
dzy Gminą Sianów oraz Gminą Asolo.
Był to zarazem wstęp do debaty na temat
wyznaczenia jej kierunków, na której
padło wiele ciekawych propozycji doty-
kających m. in. kwestii społecznych oraz
kulturalnych. Ponadto w ramach dzia-
łania odbyła się konferencja, w formie
okrągłego stołu. Obok delegacji z Polski
udział wzięli przedstawiciele gminy
Asolo, jej mieszkańcy i lokalni liderzy,
w tym reprezentanci włoskiego III sekto-
ra. 

Debata dotycząca sposobów anga-
żowania mieszkańców miasteczek Citta-
slow w życie publiczne oraz ich aktyw-
ności lokalnej była idealnym sposobem

na wymianę doświadczeń w zakresie 
m. in. partycypacji społecznej. Ponadto
zwróciła uwagę na problem, którego
doświadczamy również w Polsce, tj. trud-
ności związane z zaangażowaniem 
i aktywizacją młodych ludzi w działal-
ność społeczną w ramach organizacji
pozarządowych.

Wizyta studyjna była też okazją do
wymiany kulturowej, poznania włoskich
zwyczajów, a także architektury i historii
tego kraju. W kwietniu przyszłego roku,
w ramach projektu „Co-DE Co-ME
COMMON EUROPE”, odbędzie się rewi-
zyta, w trakcie której włoska delegacja
będzie gościła na terenie Gminy Sianów.
Będzie to kontynuacja działań podjętych
na ziemi włoskiej w ramach zapocząt-
kowanej tam współpracy.

Z wizytą we włoskim Asolo



Całość wydarzeń festiwalowych
rozpoczęliśmy od poniedziałku projek-
cjami kinowymi, którymi raczyliśmy
wielbicieli dużego ekranu aż do niedzieli.
A było w czym wybierać, bo postaraliśmy
się o filmowe gratki, m.in. laureaci zeszło-

rocznego festiwalu w Gdyni „Wszystkie
nasze strachy” (reżyseria Łukasz Rondu-
da, Łukasz Gutt) i „Inni ludzie” (reżyseria
Aleksandra Terpińska), a także uczestnik
tegorocznej edycji festiwalu – „Infinite
Storm” Małgorzaty Szumowskiej.

W czwartek w kinie Zorza odbyło
się spotkanie z Marcinem Mellerem,
dziennikarzem i pisarzem, który chętnie
opowiadał o swojej pracy, książkach 
i telewizji.

Piątek, 30 września, był naładowa-
ny wydarzeniami różnego kalibru. Dzień
rozpoczęliśmy warsztatami dla dzieci,
które poprowadził Wal Jarosz. W galerii
odbyła się wystawa fotograficzna
Krzysztofa Sokołowa „Sianów obiekty-

wem fotografa”. Zdjęcia okazały się
powrotem do przeszłości, wzbudzając
wiele emocji, szczególnie wśród starszej
części widowni. O godzinie 18:30 prze-
nieśliśmy się do hali widowiskowo-spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Sianowie, gdzie ogłoszono zwycięzców
konkursu Krótkich Filmów KOKOF-y.
Zwyciężył film „Walk” Aleksandra Rabi-
ja, drugie miejsce zajął Krzysztof Boru-
szewski z filmem „Klatka”, trzecie miejs-

ce przypadło Katarzynie Zawalich za
„Ctrl+Z”.

O godzinie 19:00 rozpoczął się
koncert zespołu Varius Manx z Kasią
Stankiewicz. Była to muzyczna uczta na
najwyższym poziomie, która usatysfak-
cjonowała nawet najwybredniejsze
gusta. Kasia Stankiewicz swoim głosem
zelektryzowała publiczność, śpiewając
nowe przeboje, a także przypominając
starsze.
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9. edycja Folk Film Festiwalu

Festiwal atrakcji 

Mieszkańcy wsi zaskoczyli wszyst-
kich przybyłych gości przepięknymi
dekoracjami i pomysłowymi sceneriami.
Widać było jak dużo poświęcili pracy 
w przygotowanie wydarzenia.

Zgodnie z tradycją cały obrzęd
rozpoczęła uroczysta polowa msza świę-
ta, w trakcie której zostały poświęcone
wieńce dożynkowe. Starostowie doży-
nek: Katarzyna Topolska i Daniel Wyros-
tek – przekazali chleb z tegorocznych
plonów gospodarzowi, burmistrzowi
Maciejowi Berlickiemu. 

Włodarz gminy podziękował
wszystkim rolnikom za trud, jaki wkła-
dają w swoją pracę, a następnie wraz 
z sołtysami z poszczególnych miejsco-
wości podzielili się chlebem z mieszkań-
cami. Chleb jest symbolem urodzaju 
i dostatku, nieodłącznym elementem
polskiej gościnności.

Po części oficjalnej zaprosiliśmy
przybyłych mieszkańców na występy
lokalnych zespołów śpiewaczych. Czas
umilały nam zespoły: Bursztyny z Siano-
wa, Rosiczki z Sieciemina oraz Kwiat

Paproci z Wierciszewa. 
W trakcie uroczystości dożynko-

wych rozstrzygnięto ważne dla miesz-
kańców gminy i miasta Sianów konkur-
sy:

„Najaktywniejsi rolnicy Gminy 
i Miasta Sianów”, w którym uhonoro-
wano: Tadeusza Kołaczka z Bielkowa,
Piotra Sochę z Karnieszewic, Piotra Kuli-
gowskiego z Kleszcz, Dariusza Jurgo 
z Kłosu, Dawida Żaka ze Skibna.

„Najbardziej zadbaną posesję”:
I miejsce – Wiesława Szmajdziak 

i Łukasz Pruś z Dąbrowy,
II miejsce – Danuta i Henryk Piele-

siak z Kłosu,
III miejsce – Monika i Tomasz

Kuśmirek z Iwięcina,
„Najbardziej zadbaną zagrodę

rolną”:
I miejsce – Małgorzata Czupa z Biel-

kowa,
II miejsce – Grzegorz Maliszewski

z Kędzierzyna,
III miejsce – Ewa i Ryszard Kusyk 

z Grabówka,

W konkursie na „Najpiękniejszą
wieś” zwyciężyła miejscowość Dąbrowa.

Wzrok przyciągały wieńce dożyn-
kowe przygotowane przez 7 sołectw
naszej gminy: Bielkowo, Dąbrowa,
Grabówko, Iwięcino, Karnieszewice,
Ratajki, Skwierzynka.

Wieńce były pomysłowe, bogato
zdobione z tradycyjnymi motywami
chleba, różnego rodzaju zbóż i świeżych
kwiatów. Komisję konkursową zachwy-
cił wieniec z Karnieszewic i to oni zajęli
I miejsce, za nimi uplasowały się wieńce
z Ratajek (II miejsce) i Dąbrowy (III
miejsce).

W ramach przygotowań do doży-
nek zostały ogłoszone dodatkowo dwa
konkursy na „Najpiękniejszą ozdobę
dożynkową przy gospodarstwie domo-
wym”, w którym przyznano:

I miejsce – Justyna Niekrewicz za
konewkę, konia i traktor,

II miejsce – rodzina Sikorskich za
dożynkową noclegownie oraz Gienię 
z Januszem,

III miejsce – Maria Zoruk i Bogumi-

Dożynki Gminne w Dąbrowie
„Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom” – tymi słowami rozpoczęły się 3 września 
w Dąbrowie Dożynki Gminne.
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Festiwalowa sobota zaczęła się
warsztatami, ale tym razem dla doro-
słych. Beata Piwar- Borowska z Pracowni
Działań Twórczych wraz z uczestnikami
tworzyli niepowtarzalne magnesy 
z Sianowa. O 16:00 wszyscy chętni odbyli
spacer po Sianowie z Wojtkiem Szwejem.
Pomógł on uczestnikom spojrzeć innym
okiem na nasze miasto, a potem uwiecz-
nić to spojrzenie na fotografiach. Może
będzie to pomysł na kolejny wernisaż?

O 20:30 zaprosiliśmy kinomania-
ków na film Magdaleny Piekorz pt.
„Senność”.

9. edycja Folk Film Festiwal była
wydarzeniem łączącym rękodzielnictwo,
fotografię, literaturę i kino. Wierzymy,
że każdy znalazł coś skrojonego na swoją
miarę. Za rok jubileuszowa 10. edycja
Folku, na którą zapraszamy już dziś, bo
– cytując klasyka – będzie się działo!

Emilia Poźlewicz

ła Szczygieł za pomoc doraźną, kosz 
z owocami i kosz z kwiatami.

Ostatni był konkurs na najpiękniej-
sze stoisko wystawiennicze. Komisja
konkursowa jednogłośnie wytypowała
Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich 
z Dąbrowy. Nagrodą w tym konkursie
był grill gazowy, który ufundowany
został przez Darłowską Lokalną Grupę
Rybacką.

Część artystyczną kontynuował
rodzinny zespół „Wszystko Ma Swój
Czas”. Artyści  grają, śpiewają, piszą 
i komponują, a ich domeną jest szeroko
rozumiana poezja śpiewana, piosenka
turystyczna i wędrowna. Są mieszkań-
cami Dąbrowy.

Najzabawniejszą częścią dożynek
były Mini Potyczki Sołeckie. Sześć
dwuosobowych drużyn rywalizowało 
w sześciu różnych konkurencjach na
wesoło o tytuł królowej i króla dożynek.
Śmiechu było co nie miara.

Atrakcją wieczoru był zespół Elice,
który tworzy sześć osób kochających
muzykę rockową – szczególnie z lat 
60-90. Rozkręcili oni swoimi aranżacja-
mi publiczność. Całość imprezy zakoń-
czona była zabawą z DJ-em Odysem.

Dożynki w Dąbrowie były wspania-
łą okazją do podziękowania rolnikom za
ich codzienną, trudną pracę, ale także
możliwością do wspólnego działania dla
dobra lokalnej społeczności.
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1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej. Czasem chodzi 
po prostu o pamięć. Więc skromnie, ale z Powstańcem Warszawskim,
Aleksandrem Kaczorowskim i Jego Małżonką złożyliśmy wiązankę 
przy Pomniku Poległych.

Klub Senior+ w Sianowie 

WyjazdoWe 
WarSztaty

podopieczni klubu Senior+ w Sianowie
wzięli udział w warsztatach kulinarnych
dla osób niepełnosprawnych oraz se-
niorów w zbicznie koło brodnicy. 

Celem warsztatów pn. „Zdrowie, dieta 
i ekonomia” finansowanych przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych było m.in. nabycie i udosko-
nalenie umiejętności kulinarnych pod
kierunkiem kucharza, zwiększenie samo-
dzielności w przygotowywaniu posiłków
oraz w czynnościach samoobsługowych,
rozwijanie zainteresowań zdrową, ekono-
miczną i dietetyczną kuchnią, integracja 
z osobami niepełnosprawnymi z innych
części Polski, kształtowanie umiejętności 
komunikacyjnych oraz funkcjonowania 
w grupie.

Klub Seniora prowadzony jest do grudnia
2022 r. Jego finansowanie zapewnia Wojewoda
Zachodniopomorski oraz Gmina Sianów.

Od 14 do 16 września w Łazach odbyły
się XX Ogólnopolskie Integracyjne
Warsztaty Artystyczne pod hasłem 
„20 lat… sukces drobnych wysiłków
powtarzanych rok po roku”.

Warsztaty organizowane są od 20
lat przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną – Warsztat Terapii Zajęciowej
nr 2 w Koszalinie. Uczestnicy ŚDS „Szan-
sa’’ od miesiąca, z wielkim zapałem przy-
gotowywali pracę konkursową związaną
z jubileuszem, a podczas pleneru wzięli
udział w warsztatach: „Zaczarowany
Kubeczek”, „Muszelkowe inspiracje”,
„Kolorowy świat witraży, „Cuda wianki”,
malowanie kamieni, szycie relaksacyj-
nych opasek z lawendą i po raz pierwszy
rzeźbili w drzewie. Organizatorzy zapew-
nili mnóstwo atrakcji i bogatą ofertę
nowych technik artystycznych. Dzięku-
jemy za wieloletnią współpracę i inte-
grację.

INTEGRACYJNE WARSZTATY W ŁAZACH

Zapraszamy
na jogę

Wiemy że jesteście miłośnikami
sportów wszelakich, w związku z czym
mamy dla Was niespodziankę. 

W każdą sobotę na Stadionie Miej-
skim w Sianowie (ul. Strzelecka 11) zapra-
szamy na zajęcia z jogi, które poprowa-
dzi instruktor Szkoła Jogi Klasycznej
Nataraja Koszalin Agnieszka Nowak. 

Zajęcia są bezpłatne.

Gmina Sianów uzyskała dofinansowanie
na realizację programu rządowego „Opieka
75+ – edycja 2022”. Celem programu jest po-
prawa dostępności do specjalistycznych usług
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej,
w celu umożliwienia tym osobom wsparcia 
i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to
usługi dostosowane do szczególnych po-

trzeb osoby wymagającej pomocy, świad-
czone przez osoby ze specjalistycznym przy-
gotowaniem zawodowym.

Od października istnieje możliwość uzys-
kania wparcia w postaci specjalistycznych
usług opiekuńczych w formie rehabilitacji
fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji
organizmu, zgodnie z zaleceniami lekar-
skimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji
ruchowej lub fizjoterapii.

SpecjaliStyczna opieka dla oSób 75+

21 września na terenie przyległym 
do parkingu leśnego w Przytoku 
odbyło się „Grzybobranie” - impreza
cykliczna o charakterze edukacyjno-
integracyjnym dla osób z niepełnos-
prawnościami 

Uczestnikami spotkania byli domo-
wnicy ośrodków wsparcia z regionu:
ŚDS „Odnowa” z Bobolic, ŚDS z Kępic,
ŚDS „Oaza” z Krągu, DPS Parsowo, ŚDS
„Feniks”z Biesiekierza, DDS+ „Magnolia”

z Sianowa oraz gospodarze ŚDS „Szan-
sa”.

Impreza została dofinansowana ze
środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tradycyjnie w organizację wydarzenia
włączyło się Nadleśnictwo Karnieszewi-
ce (profesjonalny instruktaż w zakresie
informacji nt. zachowania w lesie i zbie-
rania grzybów jadalnych). Jak zwykle
spotkanie obfitowało w szereg konkur-
sów tematycznych, których rozstrzyg-

niecie wymagało powołania specjalnego
jury.

W konkursach na:
– znalezienie największego, zdro-

wego borowika zwyciężył DDS+ „Magno-
lia” z Sianowa,

– największą ilość grzybów jadal-
nych – DPS Parsowo,

– najładniejszą dekorację – ŚDS
Kępice.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Dziękujemy: 
Państwowemu Funduszowi Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych za współfi-
nansowanie spotkania. Nadleśnictwu
Karnieszewice i Panu Józefowi Osenkow-
skiemu za fachową pomoc w ocenie zbio-
rów. Kazimierzowi Grzywaczowi za przy-
gotowanie poczęstunku (popcorn i wata
cukrowa). Tomaszowi Przygudzkiemu 
– Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów za pomoc w orga-
nizacji spotkania.

XVIII GRZYBOBRANIE – otwarcie sezonu grzybowego

„Sianów
kocha Świat”

Dobiegła końca kolejna edycja
konkursu Była to siódma edycja konkur-
su „Sianów KOCHA Świat”. Torba
promująca miasto znów odwiedziła
wiele miast w Polsce i krajów na całym
globie.

Wyniku konkursu zostaną ogłoszo-
ne w grudniu, wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy za udział.

24 września Zarząd Osiedla nr 1 „Stare
Miasto”, Dzienny Dom „Senior +” 
i Klubu Abstynenta „Iskra” w Sia-
nowie zorganizował dla mieszkańców
Sianowa „Dzień Pieczonego Ziem-
niaka”. 

Impreza odbyła się w przepięknej
scenerii ogrodu Dziennego Domu Senio-
ra w Sianowie. Do tego dopisała piękna
jesienna pogoda, dobra muzyka i zabawa
dla najmłodszych uczestników m.in.
trampolina, która została udostępniona
przez placówkę wsparcia dziennego 
w Sianowie. 

Główną atrakcją były ziemniaki
parowane z gzikiem i śledzikiem, ziem-
niaki pieczone na grillu z boczkiem 
i serem, frytki. 

Organizatorzy dziękują sponsorom

Europlant Biesiekierz w Laskach Kosza-
lińskich, sianowskiej firmie „ARKA” za
wsparcie imprezy, Aleksandrze Szuplak

za pomoc w przygotowaniu tego spotka-
nia oraz wszystkim przybyłym uczestni-
kom.

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
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Na spotkaniu w Sianowie Marcin
Meller promował swoją najnowszą
książkę pt. „Czerwona ziemia”. Według
niego to powieść sensacyjno-przygodo-
wa o ojcu, który próbuje odkupić swoje
winy wobec syna. Autor zdradza, że jest
to też historia o wielkiej miłości, tęskno-
cie i o Afryce. Dziennikarz zdradził
publiczności, jak dużo prawdziwych

wątków znajdziemy na kartach jego
powieści i co sprawiło mu największą
trudność w pracy nad książką. Czytelni-
cy pytali jednak nie tylko o ,,Czerwoną
ziemię”, ale także o program ,,Drugie
śniadanie mistrzów”, który od lat cieszy
się dużą popularnością. Nie mogło
zabraknąć również czasu na autografy 
i pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie autorskie

Wrocławskie
dysputy

Wrocław to miasto, w którym dosko-
nale czują się literaccy bohaterowie 
– detektywi Klara Schulz i Eberhard
Mock, komisarz Marcin Zakrzewski czy
żyjący w postapokaliptycznym świecie
Nauczyciel. Stolica Dolnego Śląska stała
się tłem wielu niezwykłych historii, do
których chętnie wracają czytelnicy. Dlate-
go też uczestnicy DKK działającego przy
sianowskiej bibliotece udali się do Wroc-
ławia szukać śladów Eberharda Mocka,
bo to właśnie Marek Krajewski jest auto-
rem najbardziej znanych książek, których
akcja rozgrywa się we Wrocławiu.

Narodowe,
dożynkowe
czytanie

200 lat temu w Wilnie po raz
pierwszy wydano „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. To właśnie ten
zbiór poezji prezydent Andrzej Duda
wybrał do wspólnego czytania w ramach
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.
Sianowska biblioteka wraz ze swoimi
filiami tradycyjnie przyłączyła się do
akcji. Tym razem w czasie trwania Gmin-
nych Dożynek w Dąbrowie 3 września
do wspólnego czytania zaprosiliśmy
uczestników uroczystości. Usłyszeć było
można „Lilije”, „Rybkę”, „Świteziankę”.

W ofercie znajdują się zajęcia dla
dzieci od wieku 6 lat do 18 lat. Odbywają
się aż 8 sekcji tematycznych: warsztaty
gitarowe, warsztaty perkusyjne, warsz-
taty wokalne, gry na pianinie, warszta-
ty rysunku i malarstwa, warsztaty teat-
ralne, warsztaty plastyczne oraz
taneczne.

W tym roku szkolnym, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych
mieszkańców Gminy Sianów, od
października uruchomiona zostanie

druga grupa warsztatów plastycznych
dla dzieci od 6 lat „zerówkowiczów”.

Kadrę instruktorów stanowią osoby
z dużym doświadczeniem pedagogicz-
nym, ale również posiadający dorobek
artystyczny i zawodowy. 

Do końca października można jesz-
cze dołączyć do sekcji, w ramach
wolnych miejsc w grupach.

Zapraszamy do kontaktu z biurem
Centrum Kultury 94/342-04-96 lub
mailowo: imprezy@cksianow.pl

ZaprasZamy 
na warsZtaty
Od 5 września ruszyły warsztaty dla dzieci i młodzieży 
w Centrum Kultury w Sianowie. 

23 września w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów odbył się Gminny Konkurs
„Wybieramy Mistrza Pięknego 
Czytania - Czytamy Mickiewicza”. 

Zgodnie z regulaminem przesłucha-
nia odbyły się w dwóch kategoriach
(Lektorów młodszych – klasy III-V 
i Lektorów starszych – klasy VI-VIII).
Komisja konkursowa po wysłuchaniu 
15 występów wyłoniła laureatów. 

Lektorzy młodsi:
1. miejsce – Wiktoria Wawrzyniuk

(SP nr 1 w Sianowie), 2. miejsce – Adam
Wroński (SP nr 2 w Sianowie), 3. miejsce
– Joanna Goźlińska (SP w Suchej Kosza-
lińskiej).

3 miejsce Lena Białowąs SP nr 1 
w Sianowie.

Lektorzy starsi: 1. miejsce Ula Kuc
(SP nr 1 w Sianowie), 2. miejsce – Marty-
na Moczyńska. 

Laureaci 1. i 2. miejsca będą repre-
zentować nasza gminę w konkursie
powiatowym, który odbędzie się 
w październiku w Koszalińskiej Biblio-
tece Publicznej.

Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie gratulujemy, a za laureatów trzy-
mamy kciuki i życzymy powodzenia na
szczeblu powiatowym.

Mistrzowie czytania

Rowerem
przez świat
27 września w sianowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie z autorem 
i podróżnikiem Danielem Kocujem. 

Autor zaprezentował pełną wrażeń
i emocji opowieść, jakiej jeszcze 
w murach CK nie było. Zabrał uczestni-
ków spotkania na wyprawę przez
Australię, Indonezję, Malezję, Tajlandię,
Birmę i Indie i to z perspektywy roweru.
Przy okazji wizyty promował swoją auto-
rską książkę „Bike-owa podróż z Sydney
do Szczecina”, która wspaniale łączy
dokument z prozą i wprowadza 
w bezkresną podróż.
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warsztatów „Magnes z Sianowa” 
za artystyczny trud i inwencję.
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Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41, 
94 345 52 42 lub 94 345 52 43 
Komenda Miejska Policji 
w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448, 570 235 146

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991 
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Energe-
tyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44 01,
94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekre-
tariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.-
kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny) 
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6 
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich 
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

INFORMATOR

Ostatni 
mecz 
Malwiny 

To chyba ewenement na skalę świa-
tową w piłce kobiecej – Malwina grała 
w naszym klubie 18 lat! Tymczasem jej
pożegnanie było pechowe.

Tego dnia przegraliśmy w wyjazdowym
meczu ligowym z Wikęd Luzino 1:3 
i był to ostatni mecz w klubie Malwiny
Grzelak. 

Była czołową strzelczynią rozgrywek
I, II, III ligi. Trudno policzyć jej wszystkie
bramki, a na pewno były ich setki. 
Mogła grać w najlepszych klubach 
w Polsce, lecz ukochanym klubem została
na zawsze Victoria SP2 Sianów. W tym
dniu fortuna jednak nie sprzyjała drużynie
z Sianowa. 

Żaczek
awansował 

We wrześniu ruszył sezon rozgryw-
kowy 2022/2023 w tenisie stołowym.
Odbyły się pierwsze mecze ligowe,
pierwsze wojewódzkie turnieje kwalifi-
kacyjne w kategoriach: seniorskiej, mło-
dzików/czek, juniorskiej oraz żaczków. 

W kategorii młodzików UKS Sucha Ko-
szalińska może pochwalić się VII miejscem
Jakuba Kuny. Natomiast w żaczkach za-
wodniczki z naszej gminy uzyskały bardzo
dobry wynik. I WTK żaczek, 17 września
2022 r., wygrała Dorota Plonder z UKS
Sucha Koszalińska. Wywalczyła tym
samym awans na I Grand Prix Polski Ża-
czek, a na III miejscu uplasowała się He-
lena Gazicka również z UKS Sucha Kosza-
lińska. Trzymajmy kciuki za start naszej
zawodniczki na zawodach ogólnopolskiej
rangi.

Drugi mecz, drugie zwycięstwo. 6:4 
z AZS AWFiS Balta Gdańsk II – u siebie 
i 9:1 z Energą Morlinami Ostróda II – na
wyjeździe, to dorobek lidera I ligi tenisa
stołowego mężczyzn (grupy północnej) 
– KS Darz Bór Karnieszewice, po dwóch
kolejkach!

Trzech zawodników KS Darz Bór Kar-
nieszewice: Marcin Marchlewski 4., Bar-
tosz Szarmach 7. i Karol Szarmach 8., 
w pierwszej ósemce „Rankingu indywi-
dualnego”, grupy północnej oraz Marcin
Woskowicz 23., to dorobek indywidualny
podstawowej czwórki karnieszewiczan!

– Wygrana z Energą Morliny Ostróda II,
jest bardzo dobrym osiągnięciem, umac-
niającym morale naszych zawodników. 
W tej dyscyplinie sportowej umiejętności
to 70 procent sukcesu. Pozostałe 30 pro-
cent, to – mówiąc żargonem – głowa 

– posumował prezes KS Darz Bór Karnie-
szewice Zbigniewa Kuszlewicza.

Indywidualny sukces odniósł nowy za-
wodnik karnieszewickiego klubu – zgło-
szony do rozgrywek w I lidze – Konrad
Pyra.

14-letni Konrad wygrał swój pierwszy
juniorski turniej wojewódzki turniej klasy-
fikacyjny juniorów w Stepnicy – uzyskując
awans do I Grand Prix Polski, które na po-
czątku października zostaną rozegrane 
w Gliwicach.

Należy nadmienić, że Konrad jest
jeszcze kadetem, a sukces odniósł w star-
szej kategorii. Brawo!

Teraz czekamy na decyzję Wydziału
Rozgrywek PZTS w sprawie terminu
meczu z KS Dekorglass Działdowo II. Cze-
kamy na pozycji lidera tabeli!

Ryszard Wątroba

Imponujący początek 
rywalizacji Bartosz i Karol Szarmachowie

Fot. JaceK WóJciK

Zwycięstwo oldbojów Stowarzyszenia
Victoria Sianów w wyjazdowym 
spotkaniu ze Skupem Aut RADZI-MIL
Oldbojami Tychowo 4:3 (1:2), 
sprawiło, że sianowianie są już na drugim
miejscu w tabeli I ligi Pomorskiej Ligi
Oldbojów.

Spotkanie podopiecznych kierownika 
i przedstawiciela stowarzyszenia 
– Krzysztofa Gorta z tychowianami, roz-
poczęło się jednak od dwóch trafień ze-
społu gospodarzy.

Na szczęście – jeszcze przed przerwą 
– o swoich nieprzeciętnych umiejętno-
ściach strzeleckich przypomniał Krzysztof
Miętek, który strzelił dziesiątą bramkę 
w tym sezonie i…, jak się miało okazać,
nie ostatnią w tym meczu.

Dorzucając dwie kolejne bramki po

przerwie ustrzelił kolejnego, trzeciego już
w tej rundzie hat tricka!

Kiedy Łukasz Berkowski strzelił na 4:2
dla sianowian, stało się jasne, że gospoda-
rzom trudno będzie podnieść się w tym
spotkaniu. Tychowianie strzelili co prawda
bramkę na 3:4, ale było to wszystko, na co
stać było miejscowych.

Stowarzyszenie Victoria Sianów: Arka-
diusz Borak – Łukasz Berkowski, Łukasz
Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar
Grześczak, Piotr Kierzek, Robert Kowal-
czyk,  Krzysztof Miętek, Piotr Motyl,
Krzysztof Powałka, Krzysztof Rzeszutek,
Tomasz Skupiński, Bartłomiej Suchorski,
Janusz Szawurski, Tomasz Tesmer, Marek
Walker, Sebastian Wroński i Wojciech
Ziemkiewicz.

Ryszard Wątroba

Oldboje wiceliderem
I ligi Pomorskiej Ligi
Oldbojów

Krzysztof Miętek 
(na pierwszym planie) 
z meczu z Oldbojami
Iskry Białogard
Fot. Waldemar KosoWsKi


