
4 czerwca 
1989 rok
Wyniki wyborów były 
gigantycznym krokiem 
w kierunku zmian 
w naszym kraju; pokazały 
w jakim kierunku 
powinniśmy iść ku wol-
ności.

III Ogólnopolski
Ranking „Perły
Samorządu” 
– Samorząd 
i Włodarz 
25-lecia.
Gmina i Miasto Sianów 
znalazła się w czołówce 
polskich samorządów
otrzymując wyróżnienie
spośród 400 samorządów
biorących udział 
w rankingu. 

(Szczegóły na str. 3)

Tadeusz 
Mazowiecki: 
Moim zadaniem, reforma
samorządowa była najbar-
dziej udaną reformą 
i w ogromnym stopniu
zmieniła Polskę. Wydobyła
lokalne siły, obudziła 
w ludziach przedsiębior-
czość i odpowiedzialność za
własne, małe środowiska.

Wkampanii wyborczej
czynny udział wzięły
dwa ugrupowania spo-

łeczno-polityczne – Komitet Obywa-
telski w Sianowie oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe. 

Nad prawidłowością rejestracji
kandydatów na radnych jak również
prawidłowością przeprowadzonych
wyborów czuwała Komisja Wyborcza
dla Gminy i Miasta pod przewodnic-
twem Elżbiety Brody – dyrektora
Banku Spółdzielczego w Sianowie.

W akcie głosowania wzięło udział
41,7 proc. osób uprawnionych do gło-
sowania.

Zmiany ustrojowe jakie zaszły 
w ostatnim okresie wywarły istotny
wpływ na kształt organizacji życia
społeczno-politycznego w naszej
gminie. 

Zapoczątkowała te zmiany nowe-

lizacja konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 grudnia 1989 r. 

Konstytucja zapewnia gminie samodziel-
ność podlegającą ochronie sądowej.

Następnym ważnym aktem prawnym
konstytuującym gminy jest ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
która nadała gminie osobowość prawną, okre-
śliła zakres działania gminy oraz prawa i obo-
wiązki mieszkańców wspólnoty samo-
rządowej.

Gmina wyposażona została w mienie
mocą ustawy z dnia 10 maja 1990 r. i przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie tery-
torialnym i ustawę o pracownikach samo-
rządowych.

(FRAGMENT „KRONIKI GMINY I MIASTA SIANÓW”)

27 maja 1990 roku...
zgodnie z ordynacją wyborczą odbyły się wybory do rady miejskiej. Gmina Sianów 
podzielona została na 22 jednomandatowe okręgi wyborcze. W okręgach tych zgłoszono
59 kandydatów na radnych.

Postrzeganie samorządu ewoluował0 wraz ze wzrostem świadomości, wraz ze wzrostem praw ale i możli-
wościami członków wspólnot samorządowych. Często wielu z nas, burmistrzów, wójtów czy prezydentów
słyszy „na pana głosowałem”. I to prawda! Ale w związku z tym są ogromne oczekiwania, czasami, niestety,
bardzo trudne do spełnienia. Jest jednak w Polsce jeszcze wiele grup skrzywdzonych w procesie transformacji,
które dalej mają podobne oczekiwania jak w latach osiemdziesiątych. Tyle, że teraz jest burmistrz, kiedyś był
pierwszy sekretarz. Na szczęście życie, prawo i zwyczaje są już diametralnie inne – teraz nie można 
„ot tak” zdecydować o wielu ważnych kwestiach. Można się starać, są jednak procedury, przepisy, których się
trzeba trzymać. 
Prawda jest taka, że mieszkańcy mają świadomość, jak wiele zależy od wyborów samorządowych, od wybory
burmistrza, rady miejskiej – każda rozmowa pokazuje, że te wybory są z każdym rokiem ważniejsze, bo tylko tu,
na najniższym szczeblu samorządu załatwia się ich zwykłe sprawy. Tu też jest się najbliżej ludzi, jest się naj-
bardziej dostępnym.
(„Samorząd to moje życie”, 
rozmowa z Maciejem Berlickim, burmistrzem Miasta i Gminy Sianów na str. 2)
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– Patrząc w metrykę nietrudno dostrzec, że wkraczał
Pan w wiek dojrzały niemalże równolegle z Polską

samorządną. Czy Maciej Berlicki sprzed 25 lat miał
wtedy świadomość, że tworzy się nowa, samorządna

Polska?
– Nie do końca. Byłem młody, uczyłem

się, moją największa pasją była piłka nożna.
Oczywiście interesowałem się polityką,
sprawami publicznymi i widziałem te
zmiany. Chyba każdy młody człowiek żył
wtedy nadzieją na lepszą Polskę, każdy miał
wielkie oczekiwania już po 1990 roku 
i upadku komunizmu. Jednak sam samo-
rząd przed 1991 rokiem „de facto” nie był
samorządem – był przecież zarządzany cen-
tralnie. Nie wiem, jak wielu z nas zdawało
sobie sprawę, że 27 maja 1991 r. będzie tak
ważny w życiu każdego Polaka. Jak bardzo
przybliży się do nas tzw. „władza”, jak
wiele spraw na co dzień będzie zależnych
od mieszkańców.

– Wybór kierunku studiów przygotowywał Pana 
do pracy w samorządzie, ale czy późniejsza decyzja
o związaniu się z samorządami już na starcie zawo-

dowym to było działanie celowe, czy też zadecy-
dował przypadek?

– Z jednej strony jest to czysty przy-
padek. Poza wybitnie uzdolnionymi w ja-
kimś kierunku osobami, większość wybiera
studia z różnych, nie do końca merytorycz-
nych pobudek. Ponadto ja chciałem kończyć
specjalizację dziennikarską, a nie samo-
rządową. Tak też jest po studiach – być
może znalezienie na początku ścieżki za-
wodowej innej pracy, innej branży mogło
spowodować, że do sfery publicznej, do sa-
morządu nigdy bym nie trafił.

Z drugiej jednak strony w sferę życia pu-
blicznego zawsze mnie coś ciągnęło, po po-
wrocie ze studiów w Poznaniu zacząłem
jednak szukać pracy w samorządzie. Dzięki
kilku życzliwym osobom udało się od stażu
w koszalińskim ratuszu i taka praca mi się
spodobała. Zacząłem się interesować samo-
rządem w sferze już nie teorii, ale praktyki.
I tak już zostało.

– Całe swoje zawodowe życie związał Pan z samo-
rządem... Aż prosi się  o refleksję jak w tym czasie

zmieniało się postrzeganie samorządu przez  miesz-
kańców. Jak ewoluowała ich świadomość, że to od

ich wyborów tak naprawdę  zależy jakość ich życia?
– Postrzeganie samorządu ewoluowało

wraz ze wzrostem świadomości, wraz ze
wzrostem praw ale i możliwościami
członków spólnot samorządowych. Często
wielu z nas burmistrzów, wójtów czy prezy-
dentów słyszy „na pana głosowałem”. I to
prawda. Ale w związku z tym są ogromne
oczekiwania, czasami niestety bardzo trudne
do spełnienia. Jest jednak w Polsce jeszcze
wiele grup skrzywdzonych w procesie trans-
formacji, które dalej mają podobne oczeki-
wania jak w latach osiemdziesiątych. Tyle, że
teraz jest burmistrz, kiedyś był pierwszym
sekretarz. Na szczęście życie, prawo i zwy-
czaje są już diametralnie inne – teraz nie
można „ot tak” zdecydować o wielu ważnych
kwestiach. Można się starać, są jednak proce-
dury, przepisy, których się trzeba trzymać. 

Prawda jest jednak taka, że mieszkańcy
mają świadomość, jak wiele zależy od wy-
borów samorządowych, od wybory burmi-
strza, rady miejskiej – każda rozmowa po-
kazuje, że te wybory są z każdym rokiem
ważniejsze, bo tylko tu, na najniższym
szczeblu samorządu załatwia się ich zwykłe
sprawy. Tu też jest się najbliżej ludzi, jest się
najbardziej dostępnym.

– Czy w tym samym czasie zauważył Pan jakieś
istotne zmiany w podejściu do sprawowania władzy

przez decydentów. Zajmował Pan przecież różne
stanowiska... 

– Z każdym rokiem rosną kompetencje
samorządowców, często są coraz lepiej
przygotowani do sprawowania tej ważnej
funkcji. Samorządowi decydenci są coraz
częściej menadżerami samorządowymi.
Czasami są osobami z zewnątrz, czasami,
tak jak w moim przypadku, pną się po sa-
morządowej drabince od samego dołu. To
daje ogromne doświadczenie, daje też 
większą pewność przy podejmowaniu de-
cyzji. A na zmianę podejścia trzeba patrzeć
indywidualnie – tu nie tylko czas jest
ważny, ale podejście. Nie wolno być butny,
nie można być zbyt pewnym siebie, trzeba
zawsze słuchać ludzi. To w połączeniu 
z kompetencjami i doświadczeniem wy-
znacza podejście do spraw samorządo-
wych.

– Mówi Pan, że pracę traktuje jak służbę publiczną,
czyli realizowanie siebie dla innych. Co to oznacza

w działaniu?
– To podejście do każdej sprawy indywi-

dualnie, to nielekceważenie żadnych spraw,
to zazwyczaj też wybór pomiędzy wieloma
opcjami rozwiązania problemu tak aby był
najlepszy z punktu widzenia mieszkańców.
Jednak w tym wszystkim trzeba umiejętnie
widzieć jednostki. 

To też praca przez całą dobę – nie, nie tak
fizycznie, ale w sferze świadomości, 
w sferze rozmów. To praca której nie da się
wykonywać przez osiem godzin pięć dni 
w tygodniu. Ona po prostu trwa – a to 
w głowie, a to w komputerze, a to przez te-
lefon. Często jednak tez tak po prostu pod-
czas spotkań, wyjazdów, rozmów.

– Mówi się, że im mniej państwa w każdej sferze
życia, tym lepiej. Oznacza to coraz większe kompe-
tencje dla samorządów. Jak to wygląda z gabinetu 

w sianowskim ratuszu? 
– Choć od wielu lat jestem związany 

z samorządem to uważam, że gdzie tylko
się da powinniśmy uciekać od sfery pu-
blicznej w wielu dziedzinach. Nie mam
charakteru, poprzez który sam chciałbym 
o wszystkim decydować. Nie chodzi tu 
absolutnie o prywatyzację wszystkiego co
się da. Ale już przekazywanie wielu zadań
organizacjom pozarządowym jest
świetnym rozwiązaniem. I tak to wygląda
z gabinetu sianowskiego ratusza. Wiele
spraw w ważnych dziedzinach jest u nas
realizowanych przez takie organizacje.
Mówię tu o kulturze, o oświacie, o letnim
wypoczynku. Myślę, że do tego potrzebni
są odpowiedni ludzie i zaufanie. W gminie
i mieście Sianów mamy szczęście – są i lu-
dzie i jest zaufanie. I jest chyba najlepiej
pojmowana samorządność

– Uważa Pan, że stajemy się społeczeństwem 
obywatelskim? Ludźmi, którzy potrafią być odpowie-

dzialni za los także innych osób? 
– Pokazujemy w Sianowie na co dzień, że

mieszka, żyje czy też jest związanych  z lo-
kalną wspólnotą  wiele osób, które zdały
egzamin z bycia członkiem społeczeństwa
obywatelskiego nie tylko w formule „co
gmina da mi”, a bardziej w formule „co ja
mogę dać gminie i jej mieszkańcom”. Wiele
akcji charytatywnych pokazuje, że chcemy
być odpowiedzialni za innych tak w sferze
materialnej jak i w zwykłym ludzkim od-

ruchu pomocy. Jest wiele dziedzin, gdzie
nasz samorząd, bez mieszkańców, bez
przedsiębiorców, były inny, chyba gorszy.
Cieszę się, że w Sianowie, w naszych sołec-
twach tak jest. Wiele z gmin ma z taka ak-
tywnością ogromne problemy.

– A co sądzi Pan o pomyśle ograniczenia kadencyj-
ności włodarzy samorządowych? Ma to być sposób

m.in. na stymulowanie rozwoju samorządności? 
To dobra metoda? 

– Powinienem wprost powiedzieć, że zła
– przecież dotyczyłaby wprost mnie. Odpo-
wiedź jednak nie jest taka prosta. Bo z jednaj
strony powinno się ograniczać kadencyjność
wszystkich organów, które wybieramy. Ale
wtedy wszystkich, bez wyjątku, zaczynając
od parlamentu, a kończąc na burmistrzach,
radnych do rad gminnych, miejskich, po-
wiatowych, do sejmików województw. Nie
wiem, czy to odpowiednia droga. 

Bo z drugiej strony nic nie dano nam na
stałe – jesienne wybory samorządowe po-
kazały jak wielu doświadczonych samo-
rządowców przegrało. Wyborcy pokazali,
że tam gdzie ktoś według nich nie zasłu-
guje na ponowny wybór, po prostu prze-
grywa. Moim zdaniem trzeba zaufać
mądrości społeczeństwa, nie decydować za
wszystkich poprzez przepisy, których i tak
w Polsce jest chyba za dużo. 

– Jak ocenia Pan samorząd sianowski na tle okolicz-
nych gmin?! Jest prymusem, czy może średniakiem

i z czego ewentualnie musi wziąć korepetycje? 
– Nasz rozwój zależy od wielu czyn-

ników – od położenia, od wielkości, od kom-
petencji pracowników i zarządzających sia-
nowskim samorządem ale też w wielu
sytuacjach od szczęścia.

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie
bez przypomnienia, że jesteśmy najbied-
niejszą gminą w powiecie koszalińskim pod
względem dochodów podatkowych – ale 
z tego nie da się wziąć prostych korepetycji. 

Nasze położenie przy dużym ośrodku,
Koszalinie, powoduje, że duży przemysł lo-
kuje się tam, pomimo tego, że stwarzamy
świetne warunki do rozwoju – o czym mówi
wielu naszych przedsiębiorców, którzy już
tu są. Ale dzięki temu położeniu mieszka-
ńcom łatwiej skorzystać z atrakcji dużego
miasta – kultura, sport, duże centra han-
dlowe.

Z drugiej jednak strony stawia się nas 
w wielu sytuacjach za wzór, za przykład jak
powinien rozwijać się lokalny samorząd.
Potwierdza to wiele nagród, które otrzy-
mujemy. Potwierdzają to statystyki finan-
sowe – tak w kwestii pozyskiwania środków
pozabudżetowych, kwot przeznaczanych 
na inwestycje, jak i poziomu zadłużenia 
– znacznie u nas niższego niż w wielu oko-
licznych gminach.

Mam nadzieję, że mieszkańcy to widzę
i są z tego powodu zadowoleni. Oczywi-
ście spraw, problemów czy wyzwań jest
jeszcze ogrom. A więc i pracy jest jeszcze
bardzo dużo. Ale ja się pracy nie boję.
Wiem też, że otacza mnie świetny zespół 
– tak w urzędzie, w jednostkach, jak 
i w zdecydowanej większości radnych, 
sołtysów.

Samorząd to moje życie
Rozmowa z MaciejeM BeRlickiM, burmistrzem gminy i miasta Sianów.
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Ostatnie 25 lat funkcjonowania sa-
morządu zostało ocenionych pod
względem gospodarności, sprzy-

jania przedsiębiorczości, postępu technolo-
gicznego, demografii, programów mieszka-
niowych, infrastrukturalnych, socjalnych,
sportowo – rekreacyjnych oraz innowacji. 

Sianów to atrakcyjna i dynamicznie roz-
wijająca się gmina, w której ze względu na
walory przyrodnicze, bogatą ofertę kulturalną
i atrakcyjne tereny inwestycyjne dobrze się
żyje i w której warto być!

Od 25 lat samorząd z wielkimi zaangażo-
waniem prowadzi zrównoważoną politykę
rozwoju gminy. Dzięki realizacji założonych

celów i programów możliwe jest osiąganie
bardzo dobrych wyników w wielu dziedzi-
nach oraz wyróżnianie gminy wśród pozosta-
łych samorządów. Przypomnijmy, że w 2014 r.
gmina zdobyła II miejsca w kraju w kategorii
„Najbardziej Innowacyjny Samorząd” wśród
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 21
miejsca w Polsce i 2 w Województwie Za-
chodniopomorskim za sytuację finansową
oraz zarządzanie gminą w rankingu „Rzecz-
pospolitej”. Również w 2014 r. gmina uzyskała
tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z
NGO 2014” w województwie zachodniopo-
morskim w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 

Atrakcyjne tereny inwestycyjne przy trasie

projektowanej obecnie drogi ekspresowej S6
oraz progospodarcza polityka gminy spra-
wiają, że Sianów jest przyjazny dla przedsi-
ębiorców i prężnie przyciąga nowych inwe-
storów. W 2014 r. przyjęto uchwałę
określającą warunki udzielenia pomocy de
minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwol-
nień w podatku od nieruchomości. 

Gmina propaguje na swoim terenie alter-
natywne źródła energii. Na obszarze samo-
rządu przewidziano kilka terenów przezna-
czonych na lokalizację siłowni wiatrowych,
zaś część obiektów publicznych posiada już
zainstalowane systemy solarne.

Samorząd odnosi liczne sukcesy w pozy-

skiwaniu środków pozabudżetowych – w la-
tach 2010-2014 zrealizowano projekty inwe-
stycyjne i miękkie o łącznej wartości 45 mln
zł., z czego 28 mln zł. stanowiły środki ze-
wnętrzne.

Budowa nowoczesnego Centrum Kultury,
utworzenie wsi tematycznych i „Starosia-
nowskiego Szlaku Turystycznego”, stwo-
rzenie w Parku Miejskim Sfery Kultury,
gwiazdorska zabawa w trakcie czerwcowych
Dni Ziemi Sianowskiej oraz sierpniowy Folk
Film Festiwal – nie sposób wymienić wszyst-
kich atrakcji, które sprawiły, że gmina jest
miejscem, w którym warto zatrzymać się na
dłużej.

Gmina Sianów
wśród Pereł Samorządów
Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym samorządu terytorialnego – z tą myślą Redakcja Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała iii Ogólno-
polski Ranking „Perły Samorządu” – Samorząd i Włodarz 25-lecia. Gmina i Miasto Sianów znalazła się w czołówce polskich samorządów
otrzymując Vii miejsce wśród 400 samorządów biorących udział w rankingu.

Po dziesięciu latach nowego ustroju

przyszło mi zostać burmistrzem 

w czasach przełamania się tysiącleci,

czasach buntów społecznych: blokad 

i emocji, jak będzie w Unii do której

aspirowaliśmy. Kontynuowałem to, co

mój poprzednik rozpoczął, aby nie na-

rażać samorządu na szok finansowy 

i w tę osnowę wprowadzać własne ini-

cjatywy, np. budowę gimnazjum, hali

sportowej, częściową gazyfikację

miasta. Byłem rzemieślnikiem i wie-

działem, że jak nie ma pieniędzy – nie

ma funkcjonowania. Tak starałem się

pracować, aby pozyskiwać pieniądze.

Dlatego m.in.  zainteresowałem się tur-

binami wiatrowymi, aby były wpływy

do budżetu. Pamiętam częste wyjazdy

do Warszawy, gdzie rozdzielano środki.

Nie my decydowaliśmy, a centrala 

np. o parkiecie na salę gimnastyczną.

Samorządowcy zdawali sobie z tego

sprawę. Jestem pełen podziwu dla ich

pracy, bo na tym szczeblu dzieje się

dobra Polska. Tu się starają i troszczą 

o Małą Ojczyznę. Ja wierzę, że będzie

coraz lepiej. Odeszli jedni, ale nadejdą

kolejni – szlachetni i wartościowi i na-

rzucą właściwy styl działania.

To były trudne czasy, czasy ogrom-

nych przemian. Warto było się 

z tym zmierzyć i mieć świadomość, że

dzieje się historia. Tworzyliśmy Komu-

nalizację mienia państwowego – ucy-

wilizowaliśmy gminne wysypisko

śmieci na Łubuszan, inwestowaliśmy

w modernizację dróg miejskich, zaczy-

naliśmy modernizować hydrofornie

wiejskie i sieci wodociągowe, doko-

ńczyliśmy budowę nowoczesnej stacji

uzdatniania wodociągowej i oczysz-

czalni ścieków. W tym czasie postawi-

liśmy na plany zagospodarowania prze-

strzennego. Staraliśmy się przyłączyć

tereny, które utraciliśmy w 1975 roku,

czyli Łazy. Zbudowaliśmy 10-kilome-

trową nitkę kanalizacji sanitarnej spod

Łaz we współpracy z Holendrami. 

Zlikwidowaliśmy dwa przedszkola, ale

takie były wymagania ekonomii. 

Zbudowaliśmy drugi kościół na osiedlu

karnieszewickim. Nową szkołę 

w Dąbrowie  Przejęliśmy oświatę na

nasze barki. Mieszkania komunalne

przekształcaliśmy w socjalne  

i stworzyliśmy atrakcyjny system ich

wykupu. Nie udało się zapobiec upad-

kowi kilku dużych przedsiębiorstw, ale

nie dopuściliśmy do rozmontowania

geesu. Samorząd krzepł choć przyby-

wało obowiązków. Dziękuję za wspa-

niałą pracę w latach 90. mieszkańcom

Sianowa. Zawsze byli wspaniali, choć

czasami niedocenieni. 

25lat w życiu człowieka to całe

pokolenie. Przemiany zastały

mnie w fotelu naczelnika miasta 

i gminy jako organu administracji 

państwowej. Dotychczas decydowano

za nas odgórnie, a po roku 1990 

i wejściu w życie ustawy o samorządzie

decyzje dotyczące zadań lokalnych były

podejmowane przez nas. Nie my usta-

laliśmy hierarchię potrzeb. Samorząd-

ność, samodzielność i samofinanso-

wanie – to nowe hasła, których trzeba

było się uczyć. Zostałem wybrany na

pierwszej radzie. Byłem dumny, bo lu-

dzie docenili mój wcześniejszy trud.

Przygotowywaliśmy infrastrukturę ko-

munalną. Nie było łatwo, bo były tarcia

kompetencyjne pomiędzy samo-

rządem, a administracją państwową.

Nam zależało na jak największej auto-

nomii, aby nie oddalać spraw od inte-

resanta, np. sprawy komunikacyjne 

i budowlane. Największym wyzwaniem

była inwentaryzacja mienia komunal-

nego, która trwała przez kilka lat. Naj-

ważniejsze osiągniecie – pozostawienie

decyzji lokalnej społeczności na co ma

wydawać swoje pieniądze. Nie byłoby

tego bez samorządów. Każde pokolenie

przejdzie do historii. My także.

To wyróżnienie, bo te lata przepra-

cowałem w różnych konfiguracjach

samorządowych – w 90. roku zaczy-

nałem jako przewodniczący rady, 

w 2006 jako burmistrz, a w 2015 jako

sołtys. Czynnie uczestniczyłem w życiu

samorządowym, odciskając w nim

swoje ślady. Sianów miał szczęście do

ludzi pracujących w samorządzie.

Chcieli pracować dla społeczności.

Polska samorządem stoi – wójt, bur-

mistrz pochodzi zazwyczaj z lokalnej

społeczności i ma świadomość, że nie

tylko w dni urzędowania, ale także na

co dzień się spotyka z ludźmi. Najpierw

służba, a potem praca – to musi być

istota sprawowania władzy w samo-

rządach. Kiedy trzeba było rozmawiać

o ważnych sprawach, to dochodziliśmy

do porozumienia z radą. Ta mądrość

cechowała sianowski samorząd. Roz-

pędziliśmy ten samorząd do sporej

szybkości. Dziękuję wszystkim za to, co

zrobiliśmy dla dobra mieszkańców

gminy.

andrzej jankowiak 
wybrany głosami radnych III kadencji 

RM był Burmistrzem Sianowa 
od 21 października 2000 r. 

do 18 listopada 2002 r.

jerzy Gałązka 
I kadencja od 14 marca 1991 r. 

II kadencja od 03 sierpnia 1994 r. 
do 18 kwietnia 1996 r.

Mirosław kamiński
od 7 czerwca 1990 r. 
do 14 marca 1991 r.

Ryszard Wątroba
burmistrz Sianowa od 2006 do 2010

Pracowałem całe życie zawodowe

na budowach i miałem nieco inne

doświadczenia. Było to bardzo duże

przedsięwzięcie i wyzwanie. Szczerze

mówiąc, dla mnie samego było pewną

niespodzianką to, że zostałem burmi-

strzem. Trudność wtedy polegała na

tym, że każdego wyboru dokonywała

Rada Gminy i w związku z tym, bur-

mistrz stał na czele zarządu, ale

wszystkie decyzje podejmowane były

na zasadzie głosowania. Nie było to

łatwe ale teraz myślę, że trochę rzeczy

nam się udało wspólnie stworzyć. Zda-

wałem sobie sprawę z tego, że jedną z

najważniejszych spraw dla Gminy są

inwestycje, bo tu byliśmy bardzo za-

późnieni. Czy to kanalizacja, oczysz-

czalnia ścieków, czy woda – wszystko

było do zrobienia, bo to co do tej pory

funkcjonowało było w opłakanym

stanie. Trudny moment dla wszystkich

burmistrzów to, to, że wszystkie inwe-

stycje, które robiliśmy, były inwesty-

cjami pod ziemią. Pomimo wydatko-

wania olbrzymich pieniędzy,

mieszkańcy Gminy nie widzieli, że coś

się dzieje i co już jest zrobione.

Cieszę się, że Gmina się zmienia. Życzę

wszystkim mieszkańcom, samych po-

myślności i udanego rozwoju. 

andrzej Matyjaszek
burmistrz od 1998 do 2000 r. 

i 2002 - 2006
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UcHWaŁa 
NR V/25/90 

RaDY MiejSkiej 
W SiaNOWie 

Z DNIA 14 WRZEŚNIA
1990 ROKU 

w sprawie herbu
miasta Sianów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. Nr 16, poz.95) uchwala co

następuje:

§ 1
Herbem miasta Sianowa jest 
w czerwonym polu wizerunek 
srebrnego rybogryfa w koronie

zwieńczonej krzyżem zwróconego
w prawo, a u dołu ukośnie biegnąca
niebieska sfalowana wstęga symbo-

lizująca płynącą przez miasto 
Polnice dopływ Unieści.

§ 2
Herb miasta Sianowa jest jednocze-

śnie herbem gminy Sianów.

co to jest rada
gminy?

Rada gminy jest organem uchwało-
dawczym gminy, mającym kompetencje
stanowiące i kontrolne, wybieranym na
4-letnią kadencję w wyborach po-
wszechnych przez mieszkańców gminy.
Rada gminy składa się z radnych, ich
liczba jest różna – 15 w gminach do 
20 tys. mieszkańców, 21 – w gminach 
do 50 tys., 23 w gminach do 100 tys., 
25 w gminach do 200 tys., oraz po trzech
na każde dalsze rozpoczęte 100 tys.
mieszkańców w miastach największych. 

czym zajmuje
się wójt
(burmistrz,
prezydent miasta)?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy 

i zadania gminy określone przepisami
prawa. Do zadań wójta należy w szcze-
gólności:

1) przygotowywanie projektów
uchwał rady gminy;

2)opracowywanie programów roz-
woju w trybie określonym w przepi-
sach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju;

3) gospodarowanie mieniem komu-
nalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierow-
ników gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

co może radny
gminy?

Radny gminy jest członkiem rady
gminy i swój mandat realizuje poprzez
udział w pracach rady i jej komisjach.

Radny reprezentuje wyborców, utrzy-
muje stałą więź z mieszkańcami oraz
ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane
postulaty i przedstawia je organom
gminy do rozpatrzenia. Zgodnie 
z brzmieniem roty ślubowania radny
zobowiązuje się m.in. pracować dla
dobra i pomyślności danej jednostki 
samorządowej, działać zawsze zgodnie
z prawem oraz interesami wspólnoty
samorządowej i jej mieszkańców, re-
prezentować w sposób godny i rzetelny
swoich wyborców. 

Źródłami
dochodów
własnych
gminy są:

1) wpływy z podatków: od nieru-
chomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych, dochodowego od osób
fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat: skarbowej, 
targowej, miejscowej, uzdrowiskowej
i od posiadania psów, eksploata-
cyjnej (Prawo geologiczne i górni-
cze);

3) 39,34 proc. udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, od podatników tego po-
datku zamieszkałych na obszarze
gminy;

4) 6,71proc. udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób praw-
nych, od podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze
gminy;

5) inne dochody, jak np. dochody
uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe oraz wpłaty od gminnych
zakładów budżetowych, dochody 
z majątku gminy, czy też 5,0 proc. do-
chodów uzyskiwanych na rzecz bu-
dżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami

i kadencja 1990-1994
– budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie,
– zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Sianowie, 
– zakończenie budowy stacji wodociągowej w Sianowie,
– telefonizacja wsi w kierunku Osiek i Sieciemina,
– rozruch kotłowni osiedlowej w Sianowie,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sianowie.

iii kadencja 
1998-2002
– budowa sieci wodociągowej Osieki-Sianów,
-budowa dróg i ulic w tym wyczekiwana droga na cmen-
tarzu komunalnym w Sianowie,
– kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej w Sianowie,
– rozpoczęcie prac związanych z powstaniem w Ski-
bienku osiedla mieszkaniowego,
– remonty szkół w Suchej Koszalińskiej i Szczeglinie,
– budowa i remonty dróg gminnych

V kadencja 2006-2010
– nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianów Bolesławowi Zbi-
gniewowi Kurzawińskiemu,
– zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z łotewskim miastem Re-
zekne
– nadanie nazwy Plac Katyński skwerowi przed Kinem Zorza w Sianowie
– remont świetlicy w Wierciszewie
– remont drogi powiatowej Sianów-Ratajki
– stworzenie „Rekreacyjnego Szlaku Edukacyjno-Ekologicznego Jezioro To-
piele – Szczeglino”
– remont konserwatorski dachu kościoła w Iwięcinie
– wybudowanie świetlicy w Skibnie
– pożar Gimnazjum Gminnego w Sianowie

iV kadencja 2002-2006
– budowa wodociągu Skwierzynka – Kędzierzyn, Gorzebądz,
– ujęcie wody w Skwierzynce,
– budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie,
– budowa dróg i chodników w miejscowościach: Sierakowo Sławieńskie,
Dąbrowa, Sieciemin, Iwięcino-Rzepkowo, Skwierzynka, Kłos,
– remonty i modernizacje szkół
– budowa ul. Słonecznej, Topolowej, Placu Pod Lipami,
– budowa kanalizacji sanitarnej w Skibnie i Kleszczach,
– kolejny etap budowy kanalizacji w Sianowie,
– budowa świetlicy wiejskiej w Iwięcinie,
– modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie,
– projektowanie sieci wodociągowej miejscowości Maszkowo, Mokre.
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UcHWaŁa 
Nr XlVi/254/2001
RaDY MiejSkiej 

W SiaNOWie 
Z DNIA 28 gRUDNIA

2001 ROKU
w sprawie flagi
Gminy Sianów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (Dz.U. 

z 1998 r. Nr 182, poz. 1126 z późn.
zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, uchwala się co na-

stępuje:

§ 1
1. Flagą Gminy Sianów jest płat

prostokątny (w proporcjach 5 : 8 )
czerwony z dwoma pionowymi pa-
sami białymi (szerokości 1/5 płata

każdy) po obu skrajach płata, 
w centrum płata rybogryf biały nad

pasem falistym błękitnym.

co to jest rada
gminy?

Rada gminy jest organem uchwało-
dawczym gminy, mającym kompetencje
stanowiące i kontrolne, wybieranym na
4-letnią kadencję w wyborach po-
wszechnych przez mieszkańców gminy.
Rada gminy składa się z radnych, ich
liczba jest różna – 15 w gminach do 
20 tys. mieszkańców, 21 – w gminach 
do 50 tys., 23 w gminach do 100 tys., 
25 w gminach do 200 tys., oraz po trzech
na każde dalsze rozpoczęte 100 tys.
mieszkańców w miastach największych. 

czym zajmuje
się wójt
(burmistrz,
prezydent miasta)?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy 

i zadania gminy określone przepisami
prawa. Do zadań wójta należy w szcze-
gólności:

1) przygotowywanie projektów
uchwał rady gminy;

2)opracowywanie programów roz-
woju w trybie określonym w przepi-
sach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju;

3) gospodarowanie mieniem komu-
nalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierow-
ników gminnych jednostek organiza-
cyjnych.

co może radny
gminy?

Radny gminy jest członkiem rady
gminy i swój mandat realizuje poprzez
udział w pracach rady i jej komisjach.

Radny reprezentuje wyborców, utrzy-
muje stałą więź z mieszkańcami oraz
ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane
postulaty i przedstawia je organom
gminy do rozpatrzenia. Zgodnie 
z brzmieniem roty ślubowania radny
zobowiązuje się m.in. pracować dla
dobra i pomyślności danej jednostki 
samorządowej, działać zawsze zgodnie
z prawem oraz interesami wspólnoty
samorządowej i jej mieszkańców, re-
prezentować w sposób godny i rzetelny
swoich wyborców. 

Źródłami
dochodów
własnych
gminy są:

1) wpływy z podatków: od nieru-
chomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych, dochodowego od osób
fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat: skarbowej, 
targowej, miejscowej, uzdrowiskowej
i od posiadania psów, eksploata-
cyjnej (Prawo geologiczne i górni-
cze);

3) 39,34 proc. udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, od podatników tego po-
datku zamieszkałych na obszarze
gminy;

4) 6,71proc. udziału we wpływach 
z podatku dochodowego od osób praw-
nych, od podatników tego podatku, 
posiadających siedzibę na obszarze
gminy;

5) inne dochody, jak np. dochody
uzyskiwane przez gminne jednostki
budżetowe oraz wpłaty od gminnych
zakładów budżetowych, dochody 
z majątku gminy, czy też 5,0 proc. do-
chodów uzyskiwanych na rzecz bu-
dżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami

V kadencja 2006-2010
– nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianów Bolesławowi Zbi-
gniewowi Kurzawińskiemu,
– zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z łotewskim miastem Re-
zekne
– nadanie nazwy Plac Katyński skwerowi przed Kinem Zorza w Sianowie
– remont świetlicy w Wierciszewie
– remont drogi powiatowej Sianów-Ratajki
– stworzenie „Rekreacyjnego Szlaku Edukacyjno-Ekologicznego Jezioro To-
piele – Szczeglino”
– remont konserwatorski dachu kościoła w Iwięcinie
– wybudowanie świetlicy w Skibnie
– pożar Gimnazjum Gminnego w Sianowie

Vi kadencja 2010-2014
– przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Iwięcinie Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino 
– otwarcie nowej świetlicy w Sownie
– remont Gimnazjum Gminnego w Sianowie po pożarze
– przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej Sto-
warzyszeniu Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej
– przekazanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Szczeglinie Stowarzyszeniu
„Refugium”
– zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z Gminą Biały Dunajec
– remont Kina Zorza w Sianowie
– Sianów laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans”
2013
– Otwarcie hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sia-
nowie
– zamurowanie Kapsuły Czasu dla przyszłych pokoleń

– otwarcie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie
– otwarcie kompleksu sportowego przy ul. Dębowej w Sianowie – „sianowskie
łemblej” 
– II miejsce dla Gminy Sianów w woj. Zachodniopomorskim w konkursie „Sa-
morządowy Lider Współpracy z NGO 2014
– nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Sianów Kazimierzowi i Le-
okadii Trzeciakom
– Gmina i Miasto Sianów zdobywa II miejsce w kraju w kategorii „Najbardziej In-
nowacyjny Samorząd” wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 21 miejsce
w Polsce i 2 w Województwie Zachodniopomorskiego za sytuacją finansową oraz
zarządzania gminą w rankingu „Rzeczpospoltej” w 2014 r.
– I Festiwal Filmów Wiejskich Folk Film Festiwal
– nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta Sianów Aleksandrowi Ka-
czorowskiemu
– nadanie Parkowi Miejskiemu w Sianowie imienia Powstańców Warszawskich
– remont kapitalny kościoła w Karnieszewicach
– budowa Żłobka „Skrzat” w Sianowie

ii kadencja 
1994-1998
– poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi
Szczeglino, Sucha Koszalińska – Góra Jaźwinka,
Osieki, Rzepkowo, Kleszcze, Dąbrowa , Karniesze-
wice--– składały się na to budowa sieci i modernizacja
hydroforni,
– budowa chodników w miejscowościach: Dąbrowa,
Skwierzynka , Osieki,
– kolejny etap zwodociągowania i skanalizowania
miasta,
– zakończenie budowy Szkoły w Dąbrowie,
– budowa sali gimnastycznej w Suchej Koszalińskiej,
– remonty i modernizacje szkół podstawowych Nr 1 i
w Sierakowie Sławieńskim i Suchej Koszalińskiej,
– remont elewacji ratusza,
– gazyfikacja miasta,
– budowa remizy OSP w Osiekach,
– budowy i remonty dróg gminnych.

Vii kadencja 2014-2018
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W Sianowie powstały nowe
obiekty sportowo-rekreacyjne.
Rekreacyjny Sianów to pomysł
magistratu na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej 
i wzbogacenie oferty rekreacyjno-
-sportowej dla mieszkańców
gminy Sianów.

17 lutego 2014 r. odbyła
się uroczystość otwarcia
Sianowskiego Centrum
Kultury, obiektu który stał
się siedzibą Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta
w Sianowie oraz miejscem
spotkań wszystkich
mieszkańców gminy
Sianów. Budynek zajmuje
pow. 542,54 metra kw.
Został wybudowany 
od podstaw w centrum
Sianowa – przy Placu Pod
Lipami.

Pożar Gimnazjum 
w 2010 roku
Ranek 20 października 2010 r. stał się czarną
plamą w historii naszego miasta, 
a przede wszystkim Gimnazjum Gminnego 
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie. W tym dniu
ogień strawił zabytkowy budynek szkoły 
– pomnik historii wielu pokoleń sianowian.
Pożar strawił dach oraz poddasze w starym
budynku szkoły. Ewakuowano ponad 300
osób. Pożar w gimnazjum gasiło kilkanaście
jednostek Straży Pożarnej. Ze szkoły udało się
wynieść całą dokumentację, sprzęt
elektroniczny oraz wyposażenie sal.

Otwarcie Hali
Widowiskowo-
-Sportowej przy SP nr 2
16 września 2013 r. odbyły się uroczystości
związane z oficjalnym otwarciem hali
sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie. Budowa
rozpoczęła się w grudniu 2010 r., a koszt
wybudowania i wyposażenia tak
nowoczesnego obiektu to 6,5 ml. złotych.
Inwestycję wsparł Wojewódzki Program
Rozbudowy Bazy Sportowej kwotą 1,5 mln.
złotych. Sala jest bardzo funkcjonalna 
i korzystać z niej będą kluby sportowe, 
a także podmioty prywatne.

WiTaj SZkOŁO w Dąbrowie!
DĄBROWA – stare budynki, stan techniczny budzi zastrzeżenia, 
a nawet zagraża zdrowiu i życiu dzieci. Brak możliwości
prowadzenia normalnej działalności dydaktycznej.
W 1986 roku rozpoczęto prace projektowe, a wiosną 1987 ekipy
budowlane wkroczyły na teren budowy. Zmienne były losy tej
inwestycji – jednak cel został osiągnięty.
1 IX 1993 – był dniem szczególnym dla dzieci z Dąbrowy 
i okolicznych wiosek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał
Burmistrz Jerzy Gałązka. Gmach szkoły poświęcił ks. biskup
Tadeusz Werno.
1994 – oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej w Dąbrowie.

Sianów znany jest z produkcji zapałek od 1845 roku,
kiedy  powstała manufaktura zapałczana. 
W październiku 1945 r. burmistrz Sianowa przejął 
od przedstawiciela radzieckiej komendy wojskowej
część zabranych z fabryki surowców. To było wiano
polskiej fabryki zapałek. Uroczyste uruchomienie
fabryki nastąpiło w ósmą rocznicę wybuchu II wojny
światowej – 1 września 1947 roku . Mury i maszyny
fabryczne poświęcił ks. Antoni Siemiński, pierwszy
proboszcz w Sianowie. Od tego czasu nieprzerwanie
pracowała aż do lipca 2007 roku, kiedy została
zamknięta. Obecnie teren fabryki jest własnością
prywatną.
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Honorowi
Obywatele
Gminy i Miasta
Sianów:

2001
Uchwałą Rady Miej-
skiej w Sianowie z 29
czerwca 2001 ks. An-
toni Siemiński otrzy-
mał tytuł Honorowego
Obywatela Sianowa. 
W uznaniu zasług 
pamiętając dobro jakie
dla mieszkańców Sia-

nowa uczynił przez lata swojej służby dusz-
pasterskiej, z okazji 60-lecia święceń kapła-
ńskich.

2005
Uchwałą z 25 listopada
2005 roku Honorowe
Obywatelstwo  Gminy
i Miasta Sianów nada-
no Księdzu Janowi
Szałachowi. Wyrażając
wdzięczność, uznanie
oraz głęboki szacunek
za dobro jakie dla

mieszkańców Gminy i Miasta Sianów uczynił
przez lata swojej służby duszpasterskiej, 
z okazji 15-lecia samorządu.

2007
Uchwałą z 8 grudnia
2007 roku Honorowe
Obywatelstwo Gminy 
i Miasta Sianów przy-
znano Księdzu Ry-
szardowi Eugeniu-
szowi Dutkiewiczowi.
Wyrażając uznanie
oraz głęboki szacunek

dla zasług „Ojca Ruchu Hospicyjnego 
w Polsce”.

2008
Uchwałą z 3 marca
2008 roku Honorowe
Obywatelstwo Gminy 
i Miasta Sianów nada-
no Bolesławowi Zbi-
gniewowi Kurzawiń-
skiemu. W uznaniu za-
sług artyście mala-
rzowi, żołnierzowi 

I i II wojny światowej, pierwszemu kierowni-
kowi USC w Sianowie.

2014

Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie z 12
czerwca 2014 r. nadano Honorowe Obywa-
telstwo Gminy i Miasta Sianów Kazimierzowi
i Leokadii Trzeciakom. W uznaniu zasług dla
rozwoju służby zdrowia na terenie Gminy 
i Miasta Sianów oraz w działalności spo-
łecznej.

2014
Uchwałą z 23 września
2014 r. nadano Hono-
rowe Obywatelstwo
Gminy i Miasta Sianów
Aleksandrowi Kaczo-
rowskiemu. W uzna-
niu bohaterskiej walki
w Powstaniu Warszaw-
skim o wolność oj-

czyzny oraz działalności na rzecz rozwoju
Gminy i Miasta Sianów.

� 29 kwietnia 2011 r. w Iwięcinie została
podpisana umowa pomiędzy Gminą Sianów
a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi
Iwięcino dotycząca przekazania Szkoły Pod-
stawowej w Iwięcinie pod zarząd stowarzy-
szenia. 

� W kwietniu 2012 r. Stowarzyszenie Ro-
dziców, Uczniów Szkoły Podstawowej w Su-

chej Koszalińskiej zawiera umowę na prze-
jęcie szkoły od Gminy Sianów.

� W maju 2012 r. Stowarzyszenie „Refu-
gium” podpisało umowę z Gminą Sianów w
sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej w
Szczeglinie.

„Ze względu na duży spadek liczby dzieci,
gmina stara się zmieniać sposób prowadzenia szkół,

aby nie wzrastały koszty ich prowadzenia. Przeka-
zanie szkoły stowarzyszeniu daje szansę, aby mogła
ona funkcjonować w innej formie. Gmina Sianów
jest jednym z nielicznych samorządów, w którym
władze starają się nie likwidować szkół, ale prze-
kazywać je do prowadzenia jednostkom spoza sek-
tora finansów publicznych.”

(BURMISTRZ MACIEJ BERLICKI PODCZAS PRZEKA-
ZANIA SZKOŁY W IWIĘCINIE, 29.04.2011 R.)

Oświatowa samorządność 

impreza powstała prawie 30 lat temu z inicjatywy członków Sia-
nowskiego Towarzystwa Kultury przy współpracy pracowników
miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Sianowie, miejsko-gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji, komisji ds. młodzieży Rady Miejskiej oraz
członków klubu sportowego „Victoria”.

Świętowanie obfitowało w szereg imprez kulturalnych i sportowych.
Jedną z atrakcji były wybory „Miss Sianowa". Wytwory lokalnych rzemie-
ślników oraz artystów można było obejrzeć na kiermaszach zorganizowa-
nych w Urzędzie Gminy i Miasta.  

Impreza przeniosła się z czasem na główna ulicę Sianowa, a w związku
z rosnącym zainteresowaniem odbywa się teraz na Stadionie Miejski.

Starsze niż samorządność

DNI ZIEMI SIANOWSKIEJ

Naturalną rzeczą jest, że 
imprezy które na trwałe
wpisują się w kalendarz 
lokalnych wydarzeń kultu-
r a l n o - r e k r e a c y j n y c h   
z czasem zmieniają swój 
charakter. Dni Ziemi Sia-
nowskiej to dobry przykład
tego, jak zmienia się nasza
rzeczywistość i oczekiwania.
Obecnie to jedna z większych
imprez w regionie, z której
słynie Sianów. A my wszyscy
-pracujący przy jej organi-
zacji i bawiący się później
mieszkańcy – jesteśmy z niej
dumni.”
Aleksandra Kowalczyk, dyrektor  Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów
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