
Harmonogram 

egzaminów 

w 2020 roku: 

22 czerWca – 7 lipca

Egzamin potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie

(Formuła 2012 i Formuła

2017)

17 – 28 sierpNia

Egzamin zawodowy 

(Formuła 2019) 

8 – 29 czerWca

Egzamin maturalny – w tym

roku bez części ustnej

16 – 18 czerWca

Egzamin ósmoklasisty

N
ie jest to prosta decyzja,
kiedy to właśnie kultura
jest fundamentem każdej

społeczności. Jednak po wielu
rozmowach w zespole, ocenie
sytuacji w Polsce i na świecie jesteś-
my zmuszeni odwołać najbliższe
imprezy takie jak Piknik z Flagą, 

33. Dni Ziemi Sianowskiej, 
7. Folk Film Festiwal, 76. Rocznica
Wybuchu Powstania Warszawskie-
go. 

W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo Mieszkańców Gminy 
i Miasta Sianów. 

Z oficjalnych informacji wyni-

ka, iż wszelkie instytucje kultury
będą uruchomione dopiero 
w czwartym etapie odmrażania
gospodarki. Imprezy masowe dopie-
ro na samym końcu. 

Nie zawieszamy działalności
kultury do końca roku. Kultura
musi istnieć. Musi działać. Zapropo-

nujemy Państwu jej nową odsłonę,
zgodną z wymaganiami i obostrze-
niami na okres wakacyjny i jesien-
ny jeśli tylko będziemy mieć
wytyczne co do sposobu działania
kina, biblioteki, galerii, centrum
kultury i oczywiście imprez plene-
rowych.

sianów w czasie
Pandemii 

– czas zatrzymany
w kadrze 

waldemara 
kosowskiego 

na str.6

OdwOłujemy najbliższe imPrezy kulturalne 
w Gminie i mieście sianów!

W trosce o zdroWie 
i bezpieczeństWo

W PRZYPADKU
ZAUWAŻENIA U SIEBIE

OBJAWÓW 
CHOROBOWYCH 

COVID 19 – DZWOŃ! 
TEL. CENTRALA 
– 94 342 40 85

Sekcja Epidemiologii 
– wew. 227

Proces ten będzie
podzielony 
na 4 etapy – tak, 
aby zachować maksi-
mum bezpieczeń-
stwa obywateli. 

Ministerstwo Zdrowia będzie
przeprowadzało cotygodniową
ewaluację zmian, jakie zachodzą 
w zasadach bezpieczeństwa. Przej-
ście do dalszych etapów zdejmowa-
nia obostrzeń zależeć będzie od:

– przyrostu liczby zachorowań
(w tym liczby osób w stanie ciężkim),

– wydajności służby zdrowia
(zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

– realizacji wytycznych sanitar-
nych przez podmioty odpowiedzial-
ne.

Od 20 kwietnia zmieniły się zasady
bezpieczeństwa publicznego i zdrowotnego!

(stan prawny na koniec kwietnia 2020 r.)



p
rzedsięwzięcie dofinansowa-
ne ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich przewiduje ponadgminny wymiar
współpracy samorządów i organizacji
pozarządowych oraz upowszechnianie
idei partycypacji i włączania mieszkań-
ców w procesy tworzenia polityk
publicznych.

Wśród działań nakierowanych na
zwiększenie aktywności obywatelskiej
mieszkańców powiatu zaplanowano
wsparcie dla aż 42 organizacji pozarzą-
dowych. Oferta obejmuje warsztaty
edukacyjne i usługi doradcze, w tym
dotykające kwestii funkcjonowania
organizacji w dobie epidemii, pozyski-
wania środków zewnętrznych, budowa-
nia zespołu, a także aspektów praw-
nych, księgowych i promocyjnych oraz
partnerstwa międzysektorowego.
Dodatkowo w ramach projektu organi-
zacje będą miały możliwość uczestni-
czyć w pracach dotyczących analizy 
i opracowania dokumentów regulują-
cych zakres współpracy Powiatu Kosza-
lińskiego z mieszkańcami i NGO’sami. 

Na potrzeby NGO’sów i grup inicja-
tywnych z całego powiatu koszalińskie-

go utworzone zostało Powiatowe
Centrum Organizacji Pozarządowych,
oferujące infrastrukturę i wyposażenie
biurowe udostępnione przez Gminę
Sianów w Sianowskim Inkubatorze
Organizacji Pozarządowych, mieszczą-
cym się w centrum miasta. Jesienią tego
roku, w trakcie Powiatowego Dnia
Organizacji Pozarządowych, społeczni-
cy będą mogli zaprezentować swoje
działania statutowe, osiągnięcia i do-
świadczenia oraz nawiązać nowe
kontakty i partnerstwa. 

W związku z obecną sytuacją
epidemiologiczną, przewiduje się możli-
wość organizacji większości zaplano-

wanych działań projektowych w formie
telekonferencji, wsparcia telefoniczne-
go i on-line.
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Gminny Punkt Informacji dla Osób

Niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

T o kolejny miesiąc ograniczania
wielu działań zwykłych ludzi,
naszej zwykłej codzienności.

Nie będę tu pisał o zasadności, 
bo każdy z nas ma na ten temat swoje
zdanie. Wiem jednak, że wszyscy
czują się zmęczeni, a wiele osób jest
przestraszonych wszechogarniający-
mi nas informacjami.

I w tym trudnym czasie perspek-
tywa wakacji, czasu wolnego, czy
wiosny jawi się inaczej niż się do tego
przyzwyczailiśmy. Już odwołaliśmy
najważniejsze wydarzenia plenerowe,
a każdy planując czas wyjazdów
pewnie kilka razy się zastanowi co
wybrać: świat czy Polskę. 
I choć sam chętnie wyjechałbym 
w ciekawym kierunku, to wiem też, 
że poprzez wiele ograniczeń, zakazów
czy nakazów traci też polska 
turystyka. A więc Polacy – i przedsię-
biorcy i pracownicy tej branży. Warto
więc im pomóc (jak zresztą w każdej
innej branży, która cierpi przez
restrykcje). Stąd choćby nasza akcja
„wspieraj lokalnie”, czy uchwała
Rady Miejskiej dająca możliwość
pomocy przedsiębiorcom dotkniętym
kryzysem.

Jednak wracając do turystyki, 
w tym roku nawet akcja „Sianów
kocha świat” zmieni się na „Sianów
kocha Polskę”. Nasze torby, cieszące się
niezmienną popularnością, niech
rozjadą się po Polsce razem z naszymi
mieszkańcami. 

Czy będzie taka możliwość?
Każdy ma pewnie swoje zdanie 
na ten temat, ja sam uważam, 
że w końcu każdy rozsądny człowiek
przezwycięży strach, którym jesteśmy
karmieni, a prawo ograniczające
nam nasze podstawowe wolności
będzie adekwatne do sytuacji.

Lokalna
perspektywa

z ratusza

zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego
gorąco zapraszamy do kontaktu celem potwierdzenia zgłoszenia udziału 
w projekcie: tel. 697 141 849, e-mail: obywatelskie.ngo@gmail.com

„Obywatelskie nGO – szansą rOzwOju POwiatu kOszalińskieGO”

zapraszamy do współpracy!
stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi sucha koszalińska, we współpracy z Gminą
sianów, zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego do sko-
rzystania ze wsparcia oferowanego w ramach nowatorskiego projektu „Obywatelskie
nGO – szansą rozwoju Powiatu koszalińskiego”.

Uchwała określa w jakiej
sytuacji będzie można

skorzystać z ulgi w podatku od nieru-
chomości (gdy płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku pono-
szeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu cOVid-19,
działalność była prowadzona przed
dniem 1 lutego 2020 r., jeżeli miesięcz-
ny przychód z prowadzenia działalno-
ści uzyskany w marcu lub kwietniu
2020 r. był o co najmniej 25% niższy 
od średniego miesięcznego przychodu
uzyskanego w 2019 r., albo zawiesił
prowadzenie pozarolniczej działalno-
ści po dniu 14 marca 2020 r.). 

Podatnik zostanie zwolniony 
z podatku w okresie od 14 marca 2020
r. do 30 czerwca 2020 r. albo wydłuży
mu się okres zapłaty rat podatku płat-
nych w kwietniu, maju i czerwcu 2020
r. do dnia 30 września 2020 r. Podjęta
uchwała z pewnością pozwoli ulżyć
przedsiębiorcom w tym trudnym dla
nich okresie czasu. 

Ponadto został zmieniony termin
składania opłaty za użytkowanie
wieczyste do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na sesji zostały podjęte uchwały
dot. zwolnienia z opłat za żłobek 
w okresie pandemii, został przyjęty
program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi, została podjęta uchwała

organizacyjna w sprawie połączenia
jednostek Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie i Dzien-
nego Domu „Senior +” oraz w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. 

Dodatkowo burmistrz przedstawił
sytuację oraz podjęte działania od

początku kryzysu związanego pande-
mią na terenie gminy.

PO raz Pierwszy zdalny tryb ObradOwania radnych 

Gmina wspiera przedsiębiOrców
17 kwietnia, XXi sesja rady miejskiej, po raz pierwszy odbyła się w zdalnym trybie
obradowania. zaowocowała podjętą jednogłośnie przez radnych uchwała 
nr XXi/154/2020 w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu cOVid-19. 

Formularz pomocowy dostępny jest na stronie internetowej www.sianow.pl 
w zakładce rozwój i gospodarka: gmina pomaga przedsiębiorcom.
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Najważniejsze rozwiązania na
jakie mogą liczyć podmioty III sektora
w czasie epidemii to: 

I. Dofinansowanie
kosztów wynagrodzeń
pracowników 

NGOs i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego mogą
złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koszalinie wnioski o dofinansowanie
części kosztów wynagrodzeń pracow-
ników oraz należnych od tych wynagro-
dzeń składek na ubezpieczenia społecz-
ne. 

Wnioski można składać w przy-
padku spadku przychodów z działalno-
ści statutowej (o min. 30% – obliczone
przez porównanie 60 następujących 
po sobie dni przypadających w okresie
po 1 stycznia 2020 r. do analogicznych
60 dni w roku poprzednim) w następ-
stwie wystąpienia COVID-19. 

UwaGa! Dofinansowanie dotyczy
tylko prowadzonej przez NGOs działal-
ności gospodarczej (w sytuacji spadku
przychodów ze sprzedaży towarów lub

usług). NGOs prowadzące wyłącznie
nieodpłatną działalność statutową nie
mogą z tej pomocy skorzystać.

II. Zwolnienie 
z nieopłaconych
składek przez okres 
3 miesięcy 

Zwolnienie z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należnych za okres od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r. przysługuje NGOs zatrudniają-
cym poniżej 10 osób. Płatników, którzy
zgłosili do ubezpieczenia społecznego
więcej niż 9 ale mniej niż 50 ubezpie-
czonych. Im także przysługuje zwolnie-
nie z opłacania składek, ale tylko do
wysokości 50% ich sumy. 

Więcej info dot. zwolnienia ze skła-
dek dostępnych na stronie: https://
www.zus.pl

III. Późniejsza zapłata
lub rozłożenie na raty
należności ZUS

W przypadku prowadzenia działal-
ności gospodarczej (należy być płatni-
kiem składek na ubezpieczenia społecz-
ne lub zdrowotne), można złożyć do ZUS
wniosek o odroczenie terminu płatności
lub rozłożenie na raty należności z tytu-
łu składek. Jeśli wniosek zostanie złożo-
ny w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii albo w okresie 30 dni następu-
jących po ich odwołaniu, wówczas opła-
ta prolongacyjna nie zostanie naliczona
od należności. 

IV. Możliwość przesu-
nięcia terminu zło-
żenia zeznania CIT-8 
i wpłaty podatku

Można wydłużyć termin na złoże-
nie zeznania o wysokości dochodu
osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 
i wpłaty podatku należnego – zależnie
od statusu podatnika od 2 do 4 miesięcy.

V. Mikropożyczka 
z Funduszu Pracy 
do 5.000 zł

Z niskooprocentowanej pożyczki
do 5.000 zł mogą skorzystać organizacje
prowadzące działalność gospodarczą.
Nowelizacja Ustawy o Tarczy Antykry-
zysowej umożliwia taką pomoc w przy-
padku średniomiesięcznego zatrudnie-
nia do 250 osób oraz osiągnięcia
rocznego obrotu netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz z opera-
cji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów
euro lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych
lat nie przekroczyły równowartości 
w złotych 2 milionów euro). 

VI. Zmiany w reali-
zacji zadań publicz-
nych i zasadach ich
rozliczania 

Z uwagi na wystąpienie COVID-19
realizacja części zadań publicznych nie
może być przeprowadzona w przewi-

dzianej w umowie formie lub w czasie.
Zaplanowane wskaźniki (rezultaty zada-
nia) mogą być niemożliwe do osiągnię-
cia. W takiej sytuacji istnieje możliwość
zmiany umowy: terminu wykonania
całości lub części zadania, aneksowania
zakresu wykonania umowy lub zmiany
rodzaju prowadzonych działań, istnieje
również możliwość zawieszenia zada-
nia. Organy administracji publicznej
otrzymały od ustawodawcy również
prawo do uznania za uzasadnione
wydatki poniesione na sfinansowanie
działań, które zostały odwołane 
w następstwie okoliczności związanych
z obowiązywaniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

Źródło: 
Artykuł opracowano na podstawie 
informacji ze stron
www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
zakładka „dodatkowe wparcie ngo” 
oraz www.ngo.pl /publicystyka

tarcza antykryzysowa dla NGos
wprowadzona 2 marca ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem cOVid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
zwana specustawą dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i podmiotów iii sektora, czyli organizacji pozarzą-
dowych, klubów sportowych czy podmiotów ekonomii społecznej. 

Urząd Gminy i miasta w siano-
wie informuje o przedłuże-

niu terminu naboru wniosków doty-
czących uzyskania dofinansowania do
demontażu, transportu i utylizacji
pokryć dachowych zawierających
azbest do 31 maja 2020 r. 

Zmianie uległ także planowany
termin przeprowadzenia objętych dofi-
nansowaniem prac tj. od lipca do wrześ-
nia 2020 r. 

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o składanie wniosków,
których formularze dostępne są w
Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie

w Referacie Budownictwa, Nierucho-
mości i Ochrony Środowiska, u sołty-
sów i przewodniczących zarządów
osiedli.

Przedłużenia naboru
wniosków „azbestowych”

dodatkowe informacje można
uzyskać w urzędzie Gminy i miasta
w sianowie pod nr telefonu 
(94) 346 95 41, pisząc na adres 
poczty elektronicznej:
mszolyga@sianow.pl lub osobiście
– oficyna, i piętro, pokój nr 3.

kierując się troską o bezpie-
czeństwo przedsiębiorców

oraz pracowników Urzędu Gminy 
i miasta w sianowie zaangażowanych
w proces przyjmowania i weryfikacji
wniosków o wpis do ceidG informu-
jemy:

*
prosimy nie wrzUcaĆ wnio-

sków ceidG-1 do skrzynki podawczej
w Urzędzie bez skonsultowania tego 
z merytorycznym pracownikiem Urzę-
du pod numerem tel. 94 346 95 18.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
obowiązkiem pracownika jest weryfi-
kacja tożsamości osoby składającej

wniosek, a można tego dokonać wyłącz-
nie poprzez kontakt osobisty.

*
przypominamy, że wniosek, 

w szczególności w zakresie daty rozpo-
częcia, zawieszenia, wznowienia, zakoń-
czenia może być złożony w dOwOl-
nym terminie. Taki wniosek można
złożyć także po ustaniu pandemii lub
innych przeszkód tj. choroba.

*
zachęcamy przedsiębiorców do

składania wniosków do CEIDG drogą
elektroniczną (on-line) poprzez stronę
www.firma.gov.pl lub przesyłania wnio-

sków pocztą, ale wówczas podpis powi-
nien być poświadczony przez notariu-
sza.

doradzamy, że aby złożyć wniosek
on-line poprzez stronę www.firma.gov.pl
bez wizyty w Urzędzie należy posiadać
np. profil zaufany, który nieodpłatnie 
i bez wychodzenia z domu można uzys-
kać poprzez bankowość elektroniczną. 

W razie pytań proszę dzwonić pod
nr 94 346 95 18 lub wysłać e-mail na
adres alewandowski@sianow.pl

Jak składać wnioski CEIDG?! 

sianów kOcha
pOlskę 

torby „Jestem z sianowa” edycja 2020
są już rozdawane… wolontariuszom.
Pozostali chętni muszą jeszcze trochę
poczekać. 
Kolor toreb został wybrany przez
uczestników poprzednie edycji – za co
dziękujemy. 
Wraz z zakończeniem stanu epide-
micznego zostanie ogłoszony nowy
konkurs „Sianów Kocha Polskę”, będą-
cy kontynuacją dotychczasowych
edycji. W tym roku wyjątkowo o nieco
bardziej lokalnym, patriotycznym
charakterze. 

centrUm naUki czeka na wykOnawcę
sianowski samorząd urucho-

mił kolejny przetarg w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj” na wybór
wykonawcy centrum nauki. niestety,
już po raz drugi nie  wyłoniono wyko-
nawcy.

Powód jest prosty – cena jaką zapro-
ponował jedyny wykonawca okazał się
nie do przyjęcia z punktu widzenia zdro-
wego rozsądku i zasad gospodarowania
publicznymi pieniędzmi. Nie jest tajem-
nic, że ten jedyny wykonawca zapropo-
nował cenę za metr kwadratowy na
poziomie 11 tysięcy złotych. 

Dzięki tej inwestycji ma powstać
miejsce, które z założenia ma mieć
charakter nowoczesnego obiektu, będąc
miejscem inkubacji innowacyjnych 
i przedsiębiorczych rozwiązań. 

W budynku znajdować się będzie
strefa odkrywania wiedzy aktywnej 
i laboratoria, w których odbywać się
będą m.in. zajęcia w ramach uniwersy-
tetów dla dzieci, uniwersytetów trzecie-

go wieku, ale także lekcje szkolne szcze-
gólnie w dziedzinie nauk przyrodni-
czych  i matematycznych.

Efektem końcowym inwestycji
będzie stworzenie nowoczesnego obiek-

tu (co za tym idzie poprawa istniejącego
stanu zagospodarowania i jakości prze-
strzeni publicznej), w którym stworzo-
na zostanie wysokiej jakości oferta
naukowo-edukacyjna.

Dzięki zrealizowaniu inwestycji
nastąpi zmiana przeznaczenia Placu
pod Lipami w Sianowie z istniejącej
przestrzeni parkingowej na przestrzeń
użytkową. 

Docelowo plac będzie spełniał
wiele funkcji np. sceny plenerowej
targu, kiermaszu, kina plenerowego czy
placu piknikowego. Poddane rewitali-
zacji miejsce będzie charakteryzować
się mniej formalnym charakterem niż
rynek i służyć będzie jako plenerowa
przestrzeń uzupełniająca dla pobliskich
obiektów: Kina i Galerii Zorza oraz
Centrum Kultury.

wartość inwestycji szacuje się na
5,1 mln zł, przy dofinansowaniu 
ze środków unii europejskiej w ra-
mach regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa zachod-
niopomorskiego wyniesie  ponad
2,6 mln zł.
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c
odziennie, za pośrednictwem portali społecznościowych, zachęcamy 
do korzystania z oferty przedsiębiorców, którzy działają po sąsiedzku 
i znaleźli się w trudnej sytuacji. Wiem, że to nie rozwiąże wszystkich

problemów, ale jeśli choć trochę pomoże, to warto działać – podkreśla Marcin
Posmyk. 

Wśród prezentowanych firm wiele działa w branży spożywczej. Świeżą rybę
z dostawą do domu oferuje Gospodarstwo Rybackie Dadoń oraz Wędzarnię Sian-
Ryb, która dowiezie wędzone przez siebie ryby. Jedzenie obiadowe z kolei można
zamówić m.in. w Gospodzie Parkowej, Pizzerii „Dolce Vita”, Bar Ali, Przystanku
Kłos czy Barze 6. 

Samorząd promuje też przedsiębiorców, którzy działają w innych branżach.
Swoje wizytówki na fecebook’owym profilu gminy ma już m.in.:

– sklep ogrodniczy Karnieszewice, który oferuje nasiona, cebulki kwiatowe,
kwiaty, ziemię ogrodniczą, narzędzia; 

– przedsiębiorstwo Kwiaty Sucha Koszalińska, które ze względu na bezpie-
czeństwo stworzyło okienko do kontaktu z klientami, 

– Studio Fotograficzne Foto Kasta Sianów, Zakład krawiecki, szewski, kalet-
niczy i pasmanteria wykonujący usługi i prowadzący sprzedaż artykułów pasman-
teryjnych oraz do rękodzieła wszelkiego rodzaju. 

Akcją objęte zostały również firmy produkujące meble: firma Abat Trend oraz
Uljar – Meble & Wnętrza. 

Nie zabrakło również obecnej na wszystkich festynach i targach Konopiejki
z lokalnymi produktami z konopi. 

To nie jedyne działania samorządu wspierające lokalnych przedsiębiorców.
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała dająca możliwość
wsparcia w dwóch formach: umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatku
od środków transportu oraz od nieruchomości.

Razem damy radę!

Wspierajmy Naszych przedsiębiorcóW 
#wspierajlokalnie to kampania promująca i zachęcająca mieszkańców do korzystani z usług lokalnych
firm. sianowski samorząd, na czele z zastępca burmistrza marcinem Posmykiem,  wystartował z akcją tuż
po wprowadzeniu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa cOVid-19.

Firma działa o 1995 roku na terenie sianowa. Oferuje:
– meble kuchenne,
– zabudowy, garderoby
– meble na wymiar
– sprzęt aGd i akcesoria dopasowane do twoich mebli,
wykonuje pomiar, projekt koncepcyjny oraz kalku-
lację.

są producentem – meble powstają w nowoczesnej
stolarni w sianowie.

zaPraszamy na:
www.uljar.pl

www.facebook.com/uljar.meble
www.homebook.pl/profil/uljar

www.instagram.com/studio_uljar/
Stolarnia w Sianowie, ul. Leszczynowa 1

Uljar – meble & wnętrza 

Firma istnieje od 2007 roku. działamy wszechstronnie w branży meb-
larskiej, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji systemów mebli
domowych, biurowych, mebli gabinetowych, mebli hotelowych oraz
recepcji. 
z przyjemnością wykonujemy prace projektowe i aranżacyjne – za-
równo samych mebli, jak i całych wnętrz. zaufało nam wielu klientów
zarówno indywidualnych jak i komercyjnych. nasz park maszynowy
pozwala wyprodukować dowolną formę mebla, w dowolnym mate-
riale meblarskim. wszystkie nasze projekty są pomysłami autorskimi
i realizowane są z największą dbałością o formę, detale i funkcjonal-
ność.

Godziny otwarcia: 8:00 – 18:00
ul Dworcowa 56, Sianów 

tel. 501 232 364

Abat trend meble biurowe

działa, można zamawiać – dowieziemy, 
tel. 608 690 611

Gospoda Parkowa

Po dłuższej nieobecności chcieliśmy
was poinformować, a tym samym

serdecznie zachęcić do ponownego
korzystania z sianowskiej domowej
kuchni, która będzie otwarta od 20

kwietnia. 

Zapraszamy do zamówień 
telefonicznych: 881 491 941

Bar Pauza Sianów
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to stacjonarny sklep przy ul. tylnej
w sianowie, w którym zrobicie
wszelkie przeróbki krawieckie, skra-
canie, zwężanie, odzież lekka i
ciężka, naprawa zamków, wszywanie
zamków, odzież skórzana ,obuwie ,
fleki, wszywanie zamków w koza-
kach, plecakach, torbach, pościeli itp.
wykonuje usługi, prowadzi sprzedaż
artykułów pasmanteryjnych oraz do
rękodzieła wszelkiego rodzaju.
Ponadto firma wykonuje zaproszenia
ślubne, komunijne i inne, winietki,
pudełeczka, kartki okolicznościowe
personalizowane itp.

w sprzedaży są maseczki baweł-
niane cena 10 zł za sztukę. 

Godziny otwarcia: 10 – 16, 
ul. Tylna 10, 76-004 Sianów,

www.scrapsonic.pl

Tel. 607 288 358

Zakład krawiecki, szewski, kaletniczy i pasmanteria

Piastów 15 – Otwarta od godz. 14 

Tel. 94 317 15 14

Pizzeria „Dolce Vita”

Sklep ogrodniczy Karnieszewice

Konopiejka.pl Sianów

Amazing Car Detailing Sianów

Przedsiębiorstwo Kwiaty Sucha
Koszalińska

Rybackie
Gospodarstwo
Dadoń

w sprzedaży sadzonki
seler, por, pomidory

(dużo odmian), ogórki 
i papryka w sprzedaży. 
dalia karłowa, mini sur-

finie
Przeorganizowali miejsce
pracy – teraz aby ograni-
czyć kontakty stworzyli

okienko dla Państwa i ich
bezpieczeństwa. 

są do Państwa dyspo-
zycji od 9 do 17. 

Od poniedziałku do so-
boty, 

zachęcamy do zakupu. 
Jeżeli mają Państwo 

pytania proszę dzwonić:

607 289 006, 600 878 167

zapraszamy 
do zamówień telefonicz-

nych i odbioru na
miejscu.

Oferuje nasiona, cebulki kwiatowe, cebulę dymkę, kwiaty rabatowe, kwiaty do-
mowe, kompozycje kwiatowe (sztuczne lub żywe), nawozy, ziemię ogrodniczą,
korę, narzędzia ogrodnicze, doniczki, znicze.

Sklep w Karnieszewicach jest czynny od 10 do 16. ZAPRASZAmY. 
Trawica 6, 76-004 Sianów, tel. 691 776 492

Wędzarnia Ryb
SIAN-RYB

jeżeli chcesz, aby wszyscy (prawdopodobnie) 
dowiedzieli się o twojej ofercie prześlij ją na adres 

poczty elektronicznej: promocja@sianow.pl
lub dzwoń 530 855 719. 

możesz również napisać przez Facebooka. 
Ofertę opublikujemy bezpłatnie.
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sianów 
w czasach zarazy

histOria zatrzymana w kadrze
każdy Obraz wart jest tysiąca słów. 

Fotorelacja Waldemara Kosowskiego jest doskonałym zapisem wydarzeń,
których jesteśmy świadkami i których doświadczamy – każdy na swój sposób.
Niech te zdjęcia będą przestrogą i nauką – żeby już nigdy nie oglądać pustych ulic,
placów zabaw, stadionów. A móc doświadczać bezinteresownej pomocy i odruchów
wielkich serc na co dzień. 

miejsko Gminny ośrodek pomocy społecznej informuje
najbezpieczniejszą formą składania wnio-

sków zarówno o świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny jak i pomoc społeczną jest forma
elektroniczna lub telefoniczna. Za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej, portalu
Emp@tia lub portalu PUE ZUS można składać
wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, zasił-
ki rodzinne z dodatkami i świadczenie Dobry
Start. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kontakcie
telefonicznym: 94 31 85 512 poniedziałek-środa
godz.7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-
14:00. Adres e-m: mops@sianow.pl

Dodatkowo w godz. popołudniowych do godz.
19:00 pełnimy informacyjny dyżur telefoniczny
dla osób objętych kwarantanną 795 296 857
(w soboty i niedziele dyżur w godz.7:30-19:00).

Do dyspozycji mieszkańców w związku 
z niepokojem związanym z przedłużającym się
stanem izolacji lub kwarantanny pozostaje także
psycholog – Ewa Troć, tel. 94 31 85 512 (indywi-
dualne rozmowy są uzgadniane bezpośrednio 
z psychologiem).

elżbieta ałtyn, kierOwnik mGOps

PoMoC żyWnośCIoWa
Dzięki współpra-

cy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siano-
wie z Caritas zostaje
uruchomiona pomoc
żywnościowa dla
mieszkańców miasta i gminy sianów. Do pomocy
zostały zakwalifikowane osoby, których dochód
nie przekracza: 1-osobowe gospodarstwo domowe
– 1402,00 zł i dla rodzin – 1056 zł na osobę w rodzi-
nie. 

Żywność będzie wydawana za okazaniem skie-
rowania i dowodu osobistego w każdy czwartek, 
w godz.16-18, w Koszalinie przy ul. Chrobrego 7. 

Skierowanie wydaje Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Sianowie (okienko
podawcze przy drzwiach wejściowych do Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Siano-
wie ul. Słowackiego 3a tel. 94 3185 512. 

Dochody osób ubiegających się o  skierowanie
należy przedstawić w formie pisemnej (np. oświad-
czenie). 

DoFInanSoWanIe oPIekI 
W WarUnkaCh DoMoWyCh
P e ł n o l e t n i e

osoby niepełnospraw-
ne, które na skutek
epidemii nie mogą
korzystać z opieki 
w placówce rehabili-
tacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów
opieki w warunkach domowych. to wsparcie
państwowego Funduszu rehabilitacji Osób
niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcz-
nie, o które można wnioskować od 10 kwietnia
do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wspar-
cia – sow.pfron.org.pl osobiście lub pocztą trady-
cyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racła-
wicka 13, 75-620 Koszalin. 

Pomagając w tym zakresie osobom niepeł-
nosprawnym, uczestniczącym w zajęciach Pla-
cówek Wsparcia Dziennego (Dzienny Dom Senior
Plus i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”),
opiekunowie i terapeuci tych placówek już od
najbliższej środy będą odwiedzać każdego domo-
wnika, tak aby poprawny wniosek niezwłocznie
złożyć w PCPR.

ZaPraSZaMy Do SkIS
ruszyła rekrutacja do projektu sianowski

klub integracji społecznej. Główne działania 
w projekcie dążą do  integracji społecznej oraz akty-
wizacji zawodowej. Każdy z uczestników będzie
miał indywidualną ścieżkę rozwoju zaplanowaną
na ok. 12 miesięcy (planowane rozpoczęcie w maju
2020 r.). Pierwsza tura naboru trwa do 30 kwietnia. 

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie
zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu.

W celu zgłoszenia się należy wypełnić
formularz (do pobrania na stronie) www.mgops.
sianow.pl/projekty/sianowski-klub-integracji-
spolecznej/

Z uwagi na zagrożenie wywołane koronawi-
rusem COVID-19 zgłoszenia do udziału w projekcie
przyjmowane są zdalnie: mailowo na adres: projek-
ty@mgops.sianow.pl; telefonicznie w biurze
projektowym: 94 318 55 12 (pon.-śr.: 7:00-15:00, czw.
7:00-16:00, pt. 7:00-14:00); tradycyjną pocztą na
adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów.

Dodatkowych informacji udzielają pracow-
nicy socjalni (kontakt w godzinach pracy ośrodka):
Beata Kowal – tel. 795 296 886, Szymon Szersze-
niewicz – tel. 795 296 836.

PoMaGaMy MeDykoM 
– raZeM MożeMy WIęCej!
Bardzo trudna sytuacja w walce z koronawi-

rusem – to wciąż codzienne, najważniejsze komu-
nikaty telewizyjno-radiowe. Świadomość zagroże-
nia z jakim mierzą się każdego dnia służby
medyczne przyczyniła się do powstania inicjatywy
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „Szansa” w Sianowie, którzy postanowili
włączyć się w akcję „Pomagamy Medykom”. Do

akcji włączyli się także inni mieszkańcy Sianowa
i dzięki temu udało się zgromadzić kwotę pozwa-
lającą na zakup 500 specjalistycznych filtrów do
masek dla zespołów Pogotowia Ratunkowego 
w Koszalinie. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy
się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa tych
dzielnych ratowników, którzy każdego dnia ryzy-
kują zdrowiem własnym i swoich najbliższych
niosąc pomoc na wezwanie każdego z nas.

oboWIąZUje ZakryCIe noSa 
I UST
Od czwartku, 16

kwietnia, wszystkich
obowiązuje zakrywanie
nosa i ust. Przepisy w tej
kwestii pozostawiają
wybór środka ochrony
(szalik, chustka, apaszka,
maseczka itp.). Większość mieszkańców naszej
Gminy już jest przygotowana na nowe obostrzenia,
jednak są wśród nas osoby, które z różnych powo-
dów nie dopełniły tego obowiązku. Rozumiejąc
potrzebę udzielenia pomocy tej grupie mieszkańców
przystępujemy do dystrybucji maseczek zakupio-
nych przez Gminę Sianów w ramach zarządzania
kryzysowego oraz tych, które pozyskaliśmy z zaso-
bów własnych (uszyte przez pracowników). 

dystrybucją maseczek na terenie gminy
będą zajmowali się sołtysi, a na terenie miasta
miejsko-Gminny Ośrodek pomocy społecznej 
ul. słowackiego 3a (wejście do działu Świadczeń
rodzinnych). 

Przypominamy, że w trakcie dystrybucji
maseczek obowiązują nas przepisy o poruszaniu
się w przestrzeni publicznej (odległość minimum
2 metrów od innych osób). 

elżbieta ałtyn, kierOwnik mGOps
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77lat temu, 19 kwietnia 1943
roku, wybuchło powstanie

w getcie warszawskim.
Nasza biblioteka wraz ze swoimi

filiami już po raz kolejny dołączyła się
do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonki-
le”, organizowanej przez Muzeum

Historii Żydów Polskich Polin. Przypo-
mnijmy, symbolizuje ona pamięć o tych
wydarzeniach, a towarzyszy jej hasło
„Łączy nas pamięć”.

Z powodu pandemii Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN przygo-
towało wiele wydarzeń w sieci pt.

„Muzeum POLIN w Twoim Domu”. 
I my również przyłączyliśmy się do

akcji wirtualnie na naszym facebooko-
wym profilu https://www.facebook.
com/cksianow/  zamieściliśmy infor-
mację o wydarzeniu.

mOnika Olszak

łączy nas pamięĆ 

Od marca, aż do odwołania
udostępniamy możliwość

pobrania kodów do serwisów ibUk
libra oraz legimi, za pośrednictwem
poczty elektronicznej. 

Usługa jest dostępna dla czytelni-

ków Biblioteki Publicznej w Sianowie
oraz jej filii bibliotecznych. 

Wiadomości prosimy przesyłać na
adres e-mail: biblioteka@sianow.pl. 

W treści należy podać swoje imię 
i nazwisko.

kOdy na mailU 

wczasach społecznej kwaran-
tanny szczególnie doce-

niam książki, które przenoszą w prze-
różne klimatyczne scenerie. dzięki
agnieszce pietrzak mamy okazję
wybrać się do małej nadmorskiej
miejscowości, leżącej w pobliżu rezer-
watu kormoranów. Jednak ta sielanko-
wa otoczka skrywa mroczne tajemnice
rodzinne oraz zagadkową śmierć. Jest
intrygująco i historia niewątpliwie
potrafi zadziwić.

Borys, odnoszący sukcesy pisarz
kryminałów, znajduje ciało żony pod
tarasem ich nadmorskiego domu, 
w którym tego wieczora przebywali
tylko ich syn i córka wraz z koleżanką.

Wokół tej tajemniczej śmierci
rozpoczyna się śledztwo. Z początku nie
wiadomo czy to zabójstwo, czy może

Malwina sama postanowiła skończyć
ze swoim życiem? I dlaczego znaleziono
przy jej ciele kawałki kieliszka po
winie?

Na jaw zaczynają wychodzić
długo skrywane tajemnice i rodzinne
brudy. Romanse, zdrady, i nieuczciwy
biznes burzą sielankowy obraz życia
wydawałoby się idealnej rodziny
Rottmanów.  

Książka jest niezwykle przyjemna
w odbiorze. Zainteresowanie wzrasta z
każdą przewracaną stroną. Warsztat
pisarski pani Agnieszki Pietrzak jest
lekki, ale równocześnie skutecznie
buduje niespokojną atmosferę. Gdy
Czytelnik ma już pewne przypuszczenia
odnośnie zakończenia historii, nagle
dziejeo się coś nieoczekiwanego, przez
co rodził się jeszcze więcej pytań.

zaPraszamy dO lektury 

agnieszka pietrzak, 
„nikt się nie dowie”

„Dzień gaśnie w szarej mgle.
Wiatr strąca krople z drzew.
Sznur kormoranów w locie splątał się…”

W
ielu czytelników nurtuje
pytanie, co robią bibliote-
karze, kiedy nie ma czytel-

ników? Otóż za zamkniętymi drzwiami
naszej placówki odbywa się praca po to,
by po otwarciu biblioteki poświęcić czas
tylko Wam, Drodzy Czytelnicy. 

Podczas Waszej 
nieobecności:

– kupujemy i opracowujemy książ-
ki, by po otwarciu biblioteki do
Waszych rąk trafiły same nowości 
i bestsellery,

– na bieżąco prowadzimy nasz
profil w mediach społecznościowych
Facebook oraz stronę internetową
biblioteki,

– przygotowujemy scenariusze
warsztatów literacko-plastycznych,

lekcji bibliotecznych dla przedszkola-
ków, 

– pracujemy także w naszym
programie komputerowym MAK+,
gdzie wprowadzamy zakupione książki,
ubytkujemy stare egzemplarze.

Kochani Czytelnicy, mamy nadzie-
ję, że już niebawem się spotkamy.

co robią bibliotekarze,
kiedy nie ma czytelników?
w związku z pandemią koronawirusa centrum kultury i biblio-
teka Publiczna Gminy i miasta sianów wraz ze swoimi filiami
bibliotecznymi pozostaje zamknięta od 12 marca. 
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N
asze maszyny to nie jakieś
bezimienne urządzenia, ale
doczekały się przydomków.

Mamy Lalunie, Celebrytki, ale też Królo-
wą – maszynę przekazywaną z pokole-
nia na pokolenie i ma już 36 lat. 

Na szycie przeznaczamy każdą
wolną chwilę. Po pracy, po sprawdzeniu,
czy dzieci odrobiły lekcje. Nasz czat inter-
netowy jest najbardziej aktywny o godz.
22, bo wtedy najczęściej wszystkie siada-
my i zaczynamy szyć i jednocześnie
radzimy się, wymieniamy sposobami,
jak zrobić to lepiej, szybciej czy bardziej
ergonomicznie dla użytkownika.

W tym tygodniu przekazaliśmy
maseczki:

– 50 – Gminny Zakład Komunalny
– 50 – Straż Miejska 
wcześniej:
– 100 maseczek bawełnianych 

– Hospicjum 
– 350 maseczek z fizeliny – szpital

w Koszalinie
– 150 fartuchów z fizeliny – szpital

w Koszalinie

– 350 kolejne gotowe do przekaza-
nia.

Przed nami kolejne metry materia-
łu do przerobienia, więc dopingujcie
nas dalej, bo bardzo nas to buduje. 
I choć, dalej nie możemy spotkać się
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów, jak co środę o
17, to dalej możemy działać na rzecz
mieszkańców: Katarzyna Siwek, Kata-
rzyna Janczyszyn, Hania Iwanisik,
Karolina Sławińska, Balbina Machała,
Joanna Lorenc, Anna Niszczota, Anna
Wrońska, Patrycja Kanadys. 

DZIękUjeMy

Zachęcamy innych do szycia mase-
czek, bo potrzebujących jest wiele, 
a takie akcje pozwalają nie tylko pomoc
innym, ale również mogą służyć wspar-
ciem i „miejscem spotkań” dla wspól-
nego celu, który daje poczucie solidar-
ności – takiej babskiej, ale również
lokalnej. 

Klub rodziny w sianowie
45 dni akcji już za nami odkąd zaczęliśmy szyć maseczki. każdy, jeśli udało mu się pomóc, choćby jednej
osobie, wie jakie to budujące uczucie i satysfakcja. nam udało się już wesprzeć w tych trudnych chwilach,
więcej osób, niż na początku sądziłyśmy, dlatego każdy kolejny dzień szycia, pokrzepia do dalszej pracy. 

pracownicy miejsko-Gminnego
Ośrodka pomocy społecznej 

i Środowiskowego domu samopomo-
cy „szansa” w sianowie już kolejny
tydzień szyją indywidualne maseczki
ochronne. 

Tym razem grupa „krawiecka”
zagospodarowała główną salę Dzienne-
go Domu Senior Plus. To tutaj z podzia-
łem na podzespoły kroju i szycia
powstają obowiązkowe od dzisiaj
maseczki zasłaniające nos i usta.

Dystrybucją maseczek zajmuje się
MGOPS, przy ul. Słowackiego 3a (okien-
ko podawcze przy wejściu do Działu
Świadczeń Rodzinnych). 

Pomoc adresowana jest przede
wszystkim do niesamodzielnych miesz-
kańców miasta, którzy jeszcze nie
zabezpieczyli się we własnym zakresie
w maseczkę (osoby samotne, starsze,
niepełnosprawne).

elżbieta ałtyn 
Fot. Magdalena daniel, ŚdS „SzanSa”

zespół od kroju i szycia

DZIEJE SIę
MNóSTWO
DOBREGO!

wsianowskim inkubatorze
Organizacji pozarządowych

w sianowie dzielony jest materiał,
następnie przekazywany wolontariu-
szom. seniorzy z sianowa szyją
maseczki dla dps-ów z powiatu kosza-
lińskiego oraz szpitala w koszalinie. 

Materiał, którego teoretycznie
wystarczy na 10 000 sztuk maseczek
dwuwarstwowych kupił Powiat Kosza-
liński. W szpitalu odbiera je pani Beata. 
I tak w kółko, dopóki sił wystarczy 
i chęci.

jak to tej pory 
seniorki uszyły:
– 600 masek do Koszalińskiego

Szpitala 
– 500 masek do DPS w Parsowie 
– 500 masek do DPS w Mielnie

Jeżeli chcesz włączyć się w pomoc
– dzwoń 530 855 719.

milena 
szczepańska-zakrzewska 

Zdjęcia Seniorek 

biorących udZiał w akcji 


