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Radosnych 
Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją. 
Pogody w sercu i radości 

Wójt
Gminy Świeszyno 

Ewa Korczak,
oraz 

Radni i Pracownicy 
Urzędu Gminy

płynącej  z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz 
smacznego Święconego 

w gronie najbliższych osób
Wszystkim Mieszkańcom 

 Gminy Świeszyno 

Nowotwory, obok chorób 
serca są najczęszczym 
powodem zgonów.  Mając 
to na uwadze, w Powiecie 
Koszalińskim realizowany 
jest program profilaktyki 
nowotworowej, w ramach 
którego prowadzone są 
kampanie na temat chorób 
onkologicznych. 

  Czwarte z ośmiu spotkań 
poświęconych profilaktyce 
nowotworowej miało miejsce 
w Szkole Podstawowej w Ko-
nikowie.
   Tego dnia mieszkańcy na-
szej gminy mieli możliwość 
skorzystania z badań ankieto-
wych, kierujących na bezpłat-
ne badania profilaktyczne z za-
kres nowotworu jelita grubego 
i odbytu, a także nowotworu 
gruczołu krokowego. Kampa-
nia zachęciła do udziału całe 
rodziny. Dzieciom zapewnio-
no wiele atrakcji, m.in. tram-
poliny, klockolandię, malo-

wanie twarzy, gry tradycyjne, 
zabawy plastyczne pod opieką 
doświadczonych animatorów. 
Podczas spotkania uczestnicy 
mieli okazję poszerzenia swo-
jej wiedzy w zakresie profilak-
tyki nowotworowej.
   Jednym z czynników ma-
jącym wpływ na pokonanie 
choroby nowotworowej jest 
wykrycie jej we wczesnym 
stadium. Stąd niezwykle waż-
ne jest wykonywanie badań 
profilaktycznych. Wczesne 
wykrycie zagrożenia i podję-
cie odpowiedniego leczenia 
często daje szansę na całkowi-
te wyleczenie.
   Więcej informacji nt. pro-
jektu udziela Biuro Projektu 
w Starostwie Powiatowym w 
Koszalinie, ul. Racławicka 13, 
75-620 Koszalin, tel. 94/714 
01 75, e-mail: zdrowie@po-
wiat.koszalin.pl .
Koordynatorem projektu jest 
pani Agnieszka Kryczyńska.   
               Fot: Biuro Projektu.

Zwalczamy nowotwory 
Giezkowo

Cenacolo znaczy 
Wieczernik
Tu liczy się modlitwa, praca i przyjaźń. To one wyznaczają 
rytm dnia... Czytaj str 4

Wielkie zaskoczenie pod-
czas marcowej sesji rady 
Gminy Świeszyno: z funkcji 
Przewodniczącego RG zre-
zygnował Stanisław Komar. 

Pod koniec sesji odczytał 
oświadczenie, w którym po-
informował o decyzji, której 
powodem mają być jakieś, 
bliżej nieokreślone względy 
osobiste. Więcej str 3



Ważne sprawy2 www.swieszyno.pl Głos Świeszyna:  Styczeń - Kwiecień 2017 nr 1

Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom gminy, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a 
i 3b ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 
1399 ze zm.), oraz Regula-
minu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy 
Świeszyno, każdy właściciel 
lub użytkownik nieruchomo-
ści  zobowiązany jest do:  

- wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki służące do zbie-
rania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych po-
jemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym,

- zbieranie powstałych na 
terenie nieruchomości od-
padów komunalnych zgod-
nie z wymaganiami okre-
ślonymi w regulaminie, 

- przyłączenia nieruchomo-

ści do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej lub gdy nie jest 
to możliwe, wyposażenia 
nieruchomości w szczelny 
zbiornik bezodpływowy nie-
czystości ciekłych (szambo) 
lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych, 
w których będą gromadzone, 

- usuwania nieczystości cie-
kłych z częstotliwością i w 
sposób gwarantujący, że nie 
nastąpi wypływ z przepełnio-
nego zbiornika – szamba i wy-
kluczający zanieczyszczenie 
gleby, wód podziemnych i po-
wierzchniowych – nie rzadziej 
niż raz na sześć miesięcy,

- właściciele nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości 
ciekłych są obowiązani do 
udokumentowania w formie 
umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez gminną 
jednostkę organizacyjną lub 
przedsiębiorcę posiadające-

go zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych przez 
okazanie umów lub dowodów 
uiszczania opłat za te usługi. 
 - uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą do ruchu 
pieszego położoną bezpośred-
nio przy granicy nieruchomo-
ści.
       
 Właściciele lub użytkowni-
cy nieruchomości, którzy nie 
stosują się do wyżej wymie-
nionych obowiązków podle-
gają karze grzywny, zgodnie 
z przepisami wynikającymi z 
Kodeksu w sprawach o wy-
kroczenia.

Straż Gminna przypomina:
Dbaj o czystość i porządek na własnej posesji!

Jeżeli chcemy mieszkać w czystym środowisku to musimy zadbać o jego ochronę ! 

Pamiętajmy!
Odpady to nie śmieci, lecz cen-
ne surowce. 
Większość towarów, które kupu-
jemy w sklepach, jest wykonana 
z tworzyw, które możemy po-
nownie wykorzystać. 
Posegregowane odpady stają 
się wartościowym surowcem. 
Prawidłowa segregacja odpa-
dów komunalnych zaczyna się 
w domu. Oddzielamy surowce 
od śmieci, które nie nadają się 
do powtórnego przetworzenia. 
Zbieramy razem jedynie te ro-
dzaje odpadów, które cechują się 
takimi samymi właściwościami i 
charakterem. Tych odpadów nie 
wolno wyrzucać do śmieci zmie-
szanych. Znaczną część odpadów 
można przerobić albo ponownie 
wykorzystać. Z odzyskanych 
surowców powstają nowe, uży-
wane przez nas produkty, m.in. 
kubki, doniczki, a nawet meble 
czy ubrania. 
   
Od 1 lipca 2017 r. wchodzą w 
życie nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych, które 
będą obowiązywały na terenie 
całego kraju.  
Od tej pory odpady są dzielone 
na cztery frakcje. 

Do pojemnika albo worka nie-

bieskiego trafia papier, do zielo-
nego – szkło, żółtego – metale i 
tworzywa sztuczne, a do brązo-
wego – odpady ulegające biode-
gradacji. 
Składowanie to najgorsza meto-
da zagospodarowania odpadów, 
marnotrawstwo surowców i po-
tencjalne niekorzystne oddziały-
wanie na środowisko dla ludno-
ści lokalnej. Musimy poprawić 
efektywność segregacji odpadów 
komunalnych. Rozporządzenie 
ws. selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych jest wzmocnie-
niem dobrej praktyki, która już 
w wielu polskich samorządach 
funkcjonuje. 
1400 gmin w Polsce już segre-
guje na frakcje, które są podane 
w rozporządzeniu. Nasza Gmina 
Manowo również do nich należy. 
Przed nami ważne wyzwanie, 
które wiąże się z gospodarką 
obiegu zamkniętego. Starajmy 
się dostarczyć do gospodarki 
wysokiej jakości surowce, tak 
aby redukować ilość surowców 
pierwotnych. 
Zgodnie z dyrektywami UE Pol-
ska do 2020 r. musi osiągnąć 50 
proc. poziom recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 
Osiągnięty w naszym kraju 
w 2015 r. poziom recyklingu 
wspomnianych 4 frakcji wyniósł 
tylko 26 proc. Nieosiągnięcie w 
2020 r. wymaganych przez UE 
poziomów recyklingu będzie 
skutkowało nałożeniem na Pol-
skę wysokich kar pieniężnych do 
300.000 euro. Gmina ogranicza-
jąc ilość odpadów, które trafiają 
na składowisko, ma podstawy 
do obniżenia opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. 
   Zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami należy 
najpierw zapobiegać ich powsta-
waniu, a te już wytworzone po-
nownie wykorzystywać lub pod-
dać recyklingowi. Składowanie 
odpadów jest najgorszą metodą 
ich zagospodarowania. 
Ograniczenie składowania odpa-
dów, w którym to procesie tra-
cone są surowce zawarte w od-
padach, na rzecz rozwoju metod 
przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu – to działa-
nia, które wpisują się w model 
gospodarki o obiegu zamknię-
tym – jednego z elementów 
wspomagających realizację Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju.
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   Kosztorysowa wartość za-
dania wynosi 485 876,89 zł, 
w tym dofinansowanie 290 
997,22 zł.
  W efekcie trwającej ponad 
trzy miesiące procedury oce-
ny wniosków okazało się, że 
projekt Gminy Świeszyno 
został najwyżej punktowany 
i znalazł się na pierwszym 
miejscu listy rankingowej!
  W ramach inwestycji po-
wstanie infrastruktura tury-
styczna Szlaku Elektrowni 
Wodnych wraz z oznako-
waniem szlaku na terenie 
Gminy. Wykonanych zosta-
nie pięć miejsc odpoczynku: 
jedno w Zegrzu Pomorskim 
oraz po dwa w Niedalinie i 
Strzekęcinie. Każde miejsce 

postoju wyposażone zosta-
nie między innymi w drew-
niane stoły z ławami, wiaty i 
stojaki na rowery.
   Serce i najważniejszy ele-
ment projektu zlokalizowa-
ny zostanie w Niedalinie, 
bezpośrednio przy rzece 
Radew. Teren ten zagospo-
darowany będzie poprzez 
zamontowanie dwóch wiat 
biesiadnych i dwóch wi-
gwamów, wiaty drewnianej 
z ławą i stołem. 
Miejsce kajakowe wyposa-
żone zostanie w drewniany 
pomost pływający z łagod-
nym zejściem, który może 
być wykorzystywany rów-
nież jako punkt czerpania 
wodny przez straż pożarną. 

Gmina Świeszyno

Projekt najlepszy w województwie

Dopełnieniem tego miejsca 
będą drewniane kosze w 
części integracyjnej i ozdob-
ny płotek od strony rzeki. 
Całość stanowić będzie 
piękny teren rekreacyjny, 
idealny do organizacji róż-
nego rodzaju wydarzeń kul-
turalnych i integracyjnych, 
z którego na pewno chętnie 
korzystali będą zarówno 
mieszkańcy Gminy jak i 
przyjezdni.
   Warto dodać, że jest to już 
drugi wniosek złożony do 
RPO, który otrzymał dofi-
nansowanie (pierwszy do-
tyczył zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Niedalinie). 
Ponadto obecnie trwa oce-
na wniosku dotyczącego  
termomodernizacji szkół i 
świetlic oraz budowy Cen-
trum Rekreacyjno-sporto-
wego w Strzekęcinie.

Gmina Świeszyno złożyła w listopadzie ubiegłego roku wnio-
sek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury 
turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowa-
niem turystycznym szlaku na terenie Gminy Świeszyno” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Działanie 4.9 Rozwój zasobów 
endogenicznych. 

a w niej:
- przepisy mieszkańców powiatu koszalińskiego i lokalnych władz,
      - propozycje zdrowego menu na każdą porę roku i dnia,
          - porady dietetyka,
 - ciekawostki dot. zdrowego żywienia,
    - piramida zdrowego żywienia, kaloryczność 
                                                                           posiłków
                                                                    i wiele innych…
z publikacją można zapoznać się na stronie:  
www.zdrowie.powiat.koszalin.pl, a także odebrać bezpłatnie  
w Biurze Projektu (Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racła-
wicka 13, po. 414A)

Już jest!  
bezpłatna publikacja  
o zdrowym  żywieniu...

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

Urząd Gminy Świeszyno informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utyliza-
cji wyrobów zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów wartości zadania. Realizacja zadania dofinansowa-
na zostanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora fi-
nansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne 
Ogrody Działkowe.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznika-
mi tj.:
a) akt notarialny nieruchomości lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego, z 
którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł praw-
ny posiada więcej niż jedna osoba, należy dołączyć zgodę wszystkich osób na wykonanie prac związanych z 
demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – 
uchwałę wspólnoty,
b) kolorowe zdjęcia budynku z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowe zdjęcia miejsca złoże-
nia materiału zawierającego azbest,
c) potwierdzone zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane).

UWAGA!
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu czerwiec – 
wrzesień 2017 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świeszyno w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świeszyno pok. nr 1, pod nr telefonu (94) 316 01 37.

dokończenie ze str 1

Jeszcze większym zasko-
czeniem było zwołanie w 
czwartek (6.04.) po południu 
(na godz. 17.) Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Gminy Świeszyno, 
której jedynymi punktami 
było przyjęcie rezygnacji 
Stanisława Komara z funkcji 
Przewodniczącego RG oraz 
wybór nowego. 

Obrady poprzedziła bardzo 
ostra krytyka byłego już Prze-
wodniczącego. Radna Wanda 
Wilk odczytała oświadczenie, 
w który stwierdziła, że był on 
nieobiektywny, wulgarny oraz 
nie przestrzegał obowiązują-
cych przepisów, ani nie potrafił 
prowadzić sesji.
 - Co takiego się zadziało, że w 
trybie alarmowym trzeba było 
zwołać tę sesję. Wiele osób mu-
siało gwałtownie zmieniać pla-
ny, aby móc się tu stawić – py-
tał Bogdan Dańczak. - Przecież 
zmian można byłoby dokonać 
na następnej, zwyczajnej sesji. 
Skąd ten pośpiech?
Radny Dańczak odpowiedzi nie 
doczekał się, za to Przewod-
niczący Komar zaczął obrady. 
Wtedy okazało się, że nie ma 
nawet własnego egzemplarza 
uchwały, która miała zapaść. W 
ostatniej chwili podrzucił mu 
ją radny Jacek Marcinkowski. 
Zaczęto zgłaszać kandydatury: 
zgody na kandydowanie nie 
wyraził Bogdan Dańczak, Jac-
ka Marcinkowskiego zgłosiła 
radna Jolanta Wencka, a jego 

Świeszyno

Nikt nie gratulował wyboru...

kontrkandydatem został Ry-
szard Pilipiec.   
Ostatecznie, nowym Przewod-
niczącym Rady Gminy Świe-
szyno został Jacek Marcinkow-
ski. Na tym sesję zakończono. 
Zaskakujące, że nikt nowemu 
Przewodniczącemu Rady Gmi-
ny nie pogratulował wyboru...

  Mieczysław Siwiec 

PS. I jeszcze jedno: czytając 
protokół z wyboru Przewod-

niczącego Rady Gminy Świe-
szyno, przewodniczący komisji 
skrutacyjnej – Mariusz Jezier-
ski stwierdził, że kandydaci 
otrzymali następującą liczbę 
głosów: Jacek Marcinkowski 8 
głosów za, 4 przeciw i 1 wstrzy-
mujący się. Z kolei Ryszard Pi-
lipiec dostał 7 za, 1 przeciw i 0 
wstrzymujących się. 
Radnych jest 15. Jak dokonano 
cudownego ich rozmnożenia? 

Bogdan Dańczak chciał wiedzieć dlaczego sesję zwołano tak 
nagle? Odpowiedzi nie doczekał się...

Wronie Gniazdo

Niedalino

Zegrze Pomorskie

Bardzlino

Golica

Strzekęcino

Dunowo

P. Dunowo Jarzyce ŚWIeSZyNO

do Manowa LEGENDA:
- SZLAK CZERWONY - TRASA SłONECZNA
- SZLAK NIEBIESKI - SZLAK PAłACÓW
- SZLAK ZIELONY - SZLAK SPICHLERZY
- SZLAK żÓłTY - SZLAK łĄCZNIKOWY

SZlaK eleKtROWNI WODNych
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Caritas Parafii pw. Na-
rodzenia  Najświętszej 
Maryi Panny w Świeszynie  
po raz kolejny realizowa-
ła Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym. 

Program ten w swoich zało-
żeniach przewiduje wsparcie 
osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób 
trwały i intensywny poprzez 
udzielanie im nieodpłatnej 

pomocy żywnościowej bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji 
i z poszanowaniem godności 
osób uprawnionych. Pomoc 
udzielana jest osobom, które 

z powodu trudnej sytuacji i 
niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie odpowied-
niego wyżywienia. Wolonta-
riusze Caritas Parafii Świe-

szyno w okresie od sierpnia 
2016 do końca kwietnia 
2017 roku wydali 680 pa-
czek żywnościowych, które 
łącznie ważyły 8,1025 ton. 
Wartość udzielonej pomocy 
to 37.349,17 złotych.
Oprócz pomocy materialnej, 
każdy uczestnik mógł sko-
rzystać z tak zwanych dzia-
łań towarzyszących, które są 
obowiązkowym elementem 
programu. Miały one na celu 
wzmacnianie samodzielno-
ści i kompetencji odbior-
ców pomocy żywnościowej 
w zakresie prowadzenia go-
spodarstwa domowego. 

P i e r w s z a k i l k u -
osobowa grupa 
w listopadzie 2016 roku 
uczestniczyła w warszta-
tach zdrowego żywienia 
oraz prawidłowego i ra-
cjonalnego odżywiania  
się, które miały miejsce 
w Koszalinie. Pani dietetyk 
uczyła właściwego wyko-
rzystania zakupionej żywno-
ści, oraz  profilaktyki zdro-

wotnej. 
W czasie zajęć odbył się 
także pokaz gotowania 
i degustacja. 
Drugie spotkanie odbyło się 
23 lutego 2017 w Świeszy-

nie w salce 
na plebanii. 
W trakcie 
warsztatów 
przekazana został wiedza, 
jak sprawnie zarządzać bu-
dżetem domowym i zapobie-
gać marnowaniu żywności.
Jak zapewnia p. Władysław 
Rombalski Prezes Zarządu 
Caritas Parafii Świeszyno, 
jeżeli tylko nie zabraknie 
jemu zdrowia, a wolonta-
riuszom sił,  to w kolejnym 
etapie Programu osoby po-
trzebujące będą mogły ode-
brać paczki żywnościowe na 
plebanii w Świeszynie. 

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP

Giezkowo

Cenacolo znaczy Wieczernik

Zbigniew Kułagowski, mieszkaniec 
gminy Świeszyno, od lutego dyrektor Multi-
medialnego Centrum Kultury e-Eureka - Bi-
blioteka Publiczna w Świeszynie  
Urodził się w Raciborzu na Śląsku, tam ukoń-
czył podstawówkę i liceum. Potem była Aka-
demia Muzyczna we Wrocławiu (Wydział 
Wokalno - Aktorski). Po studiach, jako aktor,  
pierwszą pracę podjął w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym w Koszalinie. Od 1999 do 
2004 roku dyrektor naczelny BTD. W 2004 
r. trafił do Słupska. W latach 2007 - 2015 dy-
rektor artystyczny i naczelny słupskiej sceny. 
Od kilku tygodni dyrektor MCK e-Eureka - 
BP w Świeszynie. 

- Już 30 lat jest Pan związany z Kulturą... 
- Myślę, że moje artystyczne doświadczenie 
może dobrze zaowocować dla lokalnej spo-
łeczności. To jest wyzwanie. Tutaj próbuję 
proponować wydarzenia kulturalne i pozyski-
wać na nie odbiorców. Zaczęliśmy od spekta-
klu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 
Będę chciał, aby w każdym miesiącu odbywa-
ło się jakieś ważne wydarzenie kulturalne.
- Najbliższe plany...
- W kwietniu odbędzie się spektakl Ciao 
Bambina włoskiego aktora musicalowego - 
Nicola Palladiniego, w maju wystąpi Monika 
Węgiel, najlepsza w Polsce odtwórczyni pio-
senek Edith Piaf. 14 czerwca chcę zorganizo-
wać koncert z udziałem 100 wykonawców. 
Inspiracją do tego wydarzenia jest lądowanie, 
w 1990 r., papieskiego samolotu na lotnisku 
w Zegrzu Pomorskim oraz pierwsze spotkanie 
Papieża z wojskiem i ich rodzinami. Myślę, że 
tę pamięć warto kultywować. 
- Z tego wynika, że wydarzenia te kierowa-
ne są do szerszej rzeszy odbiorców
- Oczywiście, bo mam nadzieję, że nimi przy-
ciągniemy do naszej gminy turystów wypo-
czywających nad morzem... 
                                      Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Nasze rozmowy:
Co miesiąc kultu-
ralne wydarzenie
Rozmowa ze Zbigniewem Kułagow-
skim, dyrektorem McK e-eureka - BP 
w Świeszynie. 

Tu liczy się modlitwa, praca i przyjaźń. To 
one wyznaczają rytm dnia...

Fundację w 1984 r. w miejscowo-
ści pod Turynem we Włoszech założyła 
Matka Elwira, która zainteresowała się 
losem opuszczonej popadającej w nałogi 
młodzieży błąkającej się po ulicach wło-
skich miast. Od tego czasu powstało już 
60 domów na całym świece. W Polsce są 
trzy: w Porębie Radlnej koło Tarnowa, 
Krzyżkowicach koło Jastrzębiej Góry 
oraz w podkoszalińskim Giezkowie.

- Tu jest inny tryb życia. 
Nie ma telewizorów, te-
lefonów komórkowych i 
innych tego typu pokus - 
mówi Milan ze Słowacji. 
- Bo ci, którzy tu przybyli 
chcą całkowicie zmienić 
swoje dotychczasowe 
życie. Chcą być dobrymi 
ludźmi... - dodaje.
  Przed miesiącem (8 
marca) minęło 16 lat 
jak w Giezkowie działa 
Dom Wsparcia Wspól-
noty Cenacolo. Pierwszy 

w Polsce. Powstał dzięki 
staraniom, pomocy i wy-
trwałości wielu ludzi, a 
przede wszystkim ks. Wa-
cława Grądalskiego, któ-
ry, jako prezes Fundacji 
Charytatywnej im. ks. bp. 
Czesława Domina, prze-
kazał Wspólnocie stary, 
piękny, ale mocno zrujno-
wany dworek. Wyremon-
towano go dzięki pracy 
członków Wspólnoty.
Początkowo,  w Giezko-
wie przebywało wielu ob-

cokrajowców, przede wszyst-
kim Chorwatów i Włochów, 
który przyjechali z zagranicz-
nych domów. Polaków było 
tylko kilku. Obecnie przebywa 
tu 15 mężczyzn, wśród nich 
tylko kilku obcokrajowców. 
Nie ma jakiegoś określonego 
czasu pobytu we wspólnocie. 
Domem kierują starsi chłopacy, 
którzy są tu najdłużej. Każdego 
dnia wspólnie rozdzielają pra-
ce dla poszczególnych par. Bo 
zawsze są we dwóch, a by roz-
mawiać o swoich problemach i 
wspierać się wzajemnie. 
Czy są zakonem? Nie, chociaż 
pewne podobieństwa istnieją. 
Dużo pracują. Zajmują się 
porządkowaniem ogromnego 
terenu, który zajmuje Wspól-
nota. Uprawiają ogród i zlo-
kalizowane w nim cieplarnie, 
pielęgnują sad, hodują drób 
oraz wyrabiają różne dewo-
cjonalia (różańce, krzyżyki, 
święte obrazki itd.). Utrzy-
mują się z datków. 
- Żyjemy z Opatrzności Bo-

żej, tylko z tego, co nam ludzie 
dadzą – uzupełnia Krystian.
Pokora i posłuszeństwo to ko-
lejne, obowiązujące zasady. 
Np. aby móc wyremontować 
chodnik przed budynkiem, o 
zgodę muszą prosić centralę 
we Włoszech, bo tam są księża, 
którzy prowadzą Wspólnotę.
Jak trafić do Wspólnoty? 
Pierwszy kontakt mają rodzice, 
którzy chcą tu umieścić swoje 
dziecko. Potem są rozmowy i 
tzw. dni robocze, gdy kandy-
dat przyjeżdża na kilka godzin, 
pracuje w grupie, poznaje za-
sady i podlega ocenie, czy da 
radę zaakceptować panujące tu 
zwyczaje. Jeśli wszystko jest 
na tak, następuje przyjęcie do 
grona.
Świadectwo z ży-
cia – to jeden z 
ważniejszych ele-
mentów wspól-
notowej dzia-
łalności. Każdy 
jej członek ma 
głosić to, co się 

z nim działo i jakie przemiany 
dokonał w nim pobyt w Domu 
Wspólnoty.
Mówi Milan ze Słowacji (3,5 
roku we Wspólnocie): miałem 
dom, żonę i syna. Pracowałem 
jako kucharz. Dużo zarabiałem. 
Jednak uzależniłem się od ha-
zardu. Straciłem rodzinę. Dzię-
ki pobytowi w tym miejscu, 
modlitwie i Opatrzności Bożej, 
zmieniłem się. Udało się też od-
zyskać kontakt z synem...
Krystian (1,5 roku w Cenaco-
lo): moim nałogiem były nar-
kotyki. Stoczyłem się na samo 
dno. Dzięki modlitwie i Bożej 
pomocy jestem innym człowie-
kiem. O tamtym życiu całkowi-
cie zapomniałem...

Notował: Mieczysław Siwiec

Milan i Krystian

Matka Elwira 
- założycielka 
Wspólnoty

Wyremontowany dworek w Giezkowie Kaplica Dumą jest wypielęgnowany park przydworski
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W Urzędzie Gminy Świeszy-
no podpisano umowę na dofi-
nansowanie zakupu samo-
chodu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niedalinie.

Dotyczy ona dotacji na dofi-
nansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn.: "Zakup średniego 
samochodu ratowniczo - ga-
śniczego z napędem 4x4 wraz 
z doposażeniem dla ochrony  
przeciwpożarowej OSP Nieda-

lino" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014- 2020, 
Oś priorytetowa III Ochrona 
Środowiska i Adaptacja Do 
Zmian Klimatu, Działanie 3.4 
Adaptacja do zmian klimatu - 
Typ 2.
Nowoczesny sprzęt zakupio-
ny za środki dotacji z Gminy 
Świeszyno oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie będzie służył nie 
tylko bezpieczeństwu miesz-
kańców Niedalina, lecz wszyst-
kim mieszkańcom Gminy 
Świeszyno. 

W 2017 roku planowane jest 
włączenie jednostki ochotni-
czej Straży Pożarnej  Niedalino 
do Krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego.

Z okazji „Dnia Sołtysa” w 
dniu 17 marca Wójt Gmi-
ny Ewa Korczak spotkała 
się z sołtysami wsi, by 
osobiście podziękować im 
za działalność społeczną 
na rzecz swoich miejsco-
wości.

Przy tej okazji Pani Wójt  

złożyła wszystkim sołtysom 
życzenia dalszej owocnej 
pracy na rzecz wiejskiego 
środowiska, kontynuowa-
nie zamierzonych przed-
sięwzięć oraz doskonałej 
współpracy z samorządem 
gminnym. Podziękowała też 
gospodarzom wsi za dotych-
czasowe, bardzo dobre wy-

konywanie funkcji sołtysa 
oraz życzyła dużo zdrowia i 
pomyślności.
 Spotkanie przebiegało w 
miłej ciepłej atmosferze. 
Podczas spotkania dysku-
towano o bieżących proble-
mach, planach oraz cieniach 
i blaskach pracy społecznej.

Dzień Kobiet był okazją do 
spotkania zespołu Jarzębiny 
z mieszkankami Świeszyna. 

Doszło do niego przy współpra-
cy z Panią Sołtys i radą sołecką 
sołectwa Świeszyno. 
Licznie przybyłe Panie zostały 

Niedalino

Dostaną nowy wóz bojowy

Galę podsumowującą kolejną 
edycję programu „Działaj Lokal-
nie” zorganizowano w Bałtyckim 
Teatrze Dramatycznym w Kosza-
linie. 
W czasie uroczystości, zapre-
zentowano  wszystkie projekty 
zrealizowane w 2016 roku oraz 
wręczone zostały podziękowania 
realizatorom i partnerom. Gminę 
Świeszyno reprezentowała Pani 
Wójt - Ewa Korczak oraz Urszu-
la Kasztelan ze Szkoły Podstawo-
wej w Konikowie, która realizo-
wała cykl zajęć sportowych pod 
nazwą „Piłkarska reprezentacja 
Polski czeka…”                 (r)

Konikowo

„Działaj Lokalnie” podsumowane

Dzień Kobiet w Świeszynie
obdarowane przez panów sym-
bolicznym kwiatkiem – prymul-
ką. Wśród gości zaproszonych 
byli: wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Dyrektor 
Multimedialnego Centrum Kul-
tury „e-Eureka” Pan Zbigniew 
Kułagowski, radny powiatu 
koszalińskiego Pan Henryk Ku-
riata oraz zespół męski „Kar-
paty”- który spotkanie umilał 
śpiewem .
Był wspólny toast przy lampce 
szampana oraz tort ufundowa-
ny przez Panią Wójt Ewę Kor-
czak.
Wieczór upłynął w miłej atmos-
ferze, radości, a co najważniej-
sze na twarzach wszystkich Pań 
gościł uśmiech.

Spotkanie z sołtysami

W niedzielę 26 marca, w 
wigilię obchodzonego na 
całym świecie Międzyna-
rodowego Dnia Teatru, w 
sali widowiskowej MCK 
e-Eureka w Świeszynie 
licznie zgromadzona 
publiczność wysłucha-
ła Światowego Orędzia 
przygotowanego corocznie 
przez Międzynarodowy 
Instytut Teatralny.

 To już tradycja. Od 55 lat 
tego wieczoru, przed spek-
taklem na wszystkich sce-
nach globu odczytywany 
jest tekst przesłania, którego 
autorem jest wybitny twórca 

teatralny. W tym roku jest 
nim znana francuska aktor-
ka: Isabelle Huppert. Pisze 
ona: (…) 
Teatr dla mnie to dialog, 
brak nienawiści. Wierzę w 
przyjaźń między aktorami i 
widzami, w związek wszyst-
kich, których łączy teatr, 
tych którzy piszą, tłumaczą, 
oświetlają, ubierają, przygo-
towują dekoracje tych, któ-
rzy grają, którzy w nim pra-
cują i tych, którzy do niego 
przychodzą. Teatr nas broni 
i chroni…. Głęboko wierzę, 
że nas kocha… równie moc-
no, tak jak my go kochamy. 
Przypominam sobie pewne-

go reżysera starej daty, któ-
ry każdego wieczora przed 
podniesieniem kurtyny mó-
wił mocnym głosem w kuli-
sach: „Miejsce dla teatru!”.
A potem stał się TEATR. 
Znakomici aktorzy Bałtyc-
kiego Teatru Bałtyckiego 
im. J. Słowackiego w Ko-
szalinie: Piotr Krótki i Woj-
ciech Rogowski, znakomity 
skrzący się różnymi odcie-
niami emocji, zaskakują-
cy swoimi zwrotami akcji 
spektakl, znakomita słucha-
jąca publiczność.  
Prawdziwe święto Teatru!

„Miejsce dla teatru”
55 Międzynarodowy Dzień Teatru.



Szkolne sprawy6 www.swieszyno.pl Głos Świeszyna:  Styczeń - Kwiecień 2017 nr 1

W Szkole Podstawowej 
w Konikowie, w ramach 
realizacji innowacji 
pedagogicznej „Pierwsza 
pomoc ratuje życie” odby-
ły się zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy przed-
medycznej dla klas I-VI. 
Prowadzili je Dariusz 
Michalski oraz Kamil 
Kamiński – pracownicy 
Straży Pożarnej w Kosza-
linie.
   
Podczas zorganizowanego 
spotkania, uczniowie naszej 
szkoły mogli poczuć się jak 
mali ratownicy. Poznali pro-
cedury zachowania się w 
sytuacjach zagrożenia życia 
oraz obserwowali czynności 
ratownicze w czasie zasłab-
nięć, utraty przytomności 

.Wiele emocji wzbudził 
pokaz czynności z zakresu 
resuscytacji wykonany na 
fantomie. Uczniowie pod 
czujnym okiem panów stra-
żaków mogli samodzielnie 
wykazać się praktyczną zna-
jomością udzielania pierw-
szej pomocy. Zostali zapo-
znani ze sprzętem ratującym 
życie i utrwalili znajomość 
numerów alarmowych. 
    Spotkanie miało na celu 
kształtowanie pozytywnych 
i bezpiecznych postaw oraz 
zapoznanie dzieci z pod-
stawowymi czynnościami 
ratowniczymi w przypadku 
nieobecności osób doro-
słych. Była to doskonała 
lekcja – połączenie zabawy 
z przekazywaniem jakże 
istotnej wiedzy, która może 

przynieść nieoceniony efekt 
– ratowanie życia.  Po tej 
lekcji dzieci już wiedzą, na 
czym polega ich rola w sy-
tuacji, kiedy trzeba komuś 
pomóc.
    Udzielanie pierwszej po-
mocy jest naszym obowiąz-
kiem. Jednak bardzo często 
w sytuacjach zagrożenia nie 
wiemy jak się zachować i 
jak pomóc osobie, która 
potrzebuje tej pomocy. Bo-
imy się lub nie posiadamy 
wystarczającej wiedzy i 
umiejętności. Należy więc 
wprowadzać do szkół te-
matykę pierwszej pomocy i 
oswajać z nią najmłodszych 
oraz tych trochę starszych.   

Opracowanie: 
Urszula Kasztelan

Konikowo

Pierwsza pomoc ratuje życie

Coroczny Tydzień Języ-
ków Obcych zorganizo-
wano w świeszyńskim 
gimnazjum.
 
Gimnazjaliści zmagali się z 
zadaniami sprawdzającymi 
znajomość języka niemiec-
kiego i angielskiego. Każda 
klasa musiała przygotować 
plakat-przewodnik o wylo-

sowanym państwie. Ucznio-
wie brali również udział w 
konkursach klasowych tj. 
„Dzień międzynarodowy”, 
„Stop the bus” oraz „I Ty 
możesz zostać tłumaczem”, 
a także w konkursach in-
dywidualnych „100 słów”, 
„Angielskie zagadki”, „Bu-
dowle świata” i ” Poliglo-
ta”. 

Tydzień Języków 
Obcych w gimnazjum

Ferie, chociaż bez śniegu 
na dworze, odbyły się 
w przedszkolu pod hasłem 
„Ferie wesołe i kolorowe”.

 W pierwszym tygodniu 
ferii dzieci brały udział w 
konkursach, zawodach, za-
bawach: „Twórczy dzień 
małych plastyków”, „Zawo-
dy sportowe”, „Przedszkol-

na lista przebojów”. Druga 
część ferii to „Kolorowe dni 
tygodnia”. Przedszkolaki w 
poszczególne dni tygodnia 
ubierały się w ubrania w na-
stępujących kolorach: biały 
– poniedziałek, żółty – wto-
rek, zielona – środa,  czer-
wony – czwartek, niebie-
ski – piątek. Był to tydzień 
poświęcony na „zabawę z 

kolorami” – malowanie far-
bami, stemplowanie, lepie-
nie z plasteliny. Dodatkową 
atrakcją w czasie ferii było 
także oglądanie bajki zor-
ganizowane przez MCK e 
– Eureka w Świeszynie pt. 
„Poszukiwacze skarbów” w 
wykonaniu aktorów z Teatru 
z Krakowa.

Ferie zimowe w przedszkolu

Tradycyjnie, jak co roku, przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Świeszynie powitały nową porę roku. Uroczy-
stość „Powitania Wiosny” rozpoczęła się od zagadek i zabaw związanych z tematyką wiosenną. Najbardziej ocze-
kiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas którego mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Wiosenny 
korowód prowadziła „Marzanna”, która została wykonana razem z rodzicami. Dzieci miały kolorowe kokardki i 
grzechotki oraz śpiewały wiosenne piosenki.

Przedszkolaki witają Wiosnę

Fundacja 
Stypendia 

Świeszyńskie 
jest organizacją 

Pożytku Publicznego 
KRS: 0000305467
Regon: 320520915
NIP 499-056-93-26
Celem Fundacji jest wspieranie 
organizacyjne i finansowe, w 
formie stypendiów lub nagród 
dla uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół ponad-
gimnazjalnych, średnich oraz 
wyższych. 
Za pośrednictwem naszej Funda-
cji możecie docenić osiągnięcia 
w nauce oraz działalność po-
zaszkolną uczniów i studentów 
zameldowanych na terenie Gmi-
ny Świeszyno. 
Dodatkowo pomóc tym, którzy 
są w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej. 
Wystarczy przekazać 1% odpisu 
podatkowego, uzupełniając wła-
ściwe rubryki PIT treścią: 
Fundacja Stypendia Świeszyń-
skie KRS 0000305467, można 
również wskazać z imienia i na-
zwiska ucznia lub studenta. 
Za wsparcie DZIĘKUJEMY!

Rada i Zarząd 
Fundacji Stypendia 

Świeszyńskie.
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Być kobietą... 
w gimnazjum

Niebieski Wieloryb – gra, która zabija. 
Zachodniopomorski kurator ostrzega

"Szanowni Państwo, 
z wielkim niepokojem przekazuję informację, otrzymaną z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o  
stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkół przypadkach samookaleczeń pod wpły-
wem  gry „Niebieski Wieloryb”. 
  Gra „Niebieski Wieloryb" powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci 
w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane 
osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Co-
dziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają m.in. na samookaleczeniu (wycięcie 
żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu  w Internecie filmów z treściami 
sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. 
  W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku i odebra-
nia sobie tym samym życia. 
W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 
dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które 
są podatne na tego rodzaju manipulacje. W związku z powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie 
stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli 
i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą"                        Z poważaniem
                                                                                                                                                   Jerzy Sołtysiak
                                                                                                                                  Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty"

To nie jest niewinna gra a 
śmiertelne zagrożenie – za-
chodniopomorski kurator 
oświaty w liście do kołobrze-
skich nauczycieli ostrzega 
przed grą internetową Niebie-
ski Wieloryb. W szkołach w 
naszym regionie stwierdzono 
już przypadki samookaleczeń 
pod wpływem gry – informuje 
urzędnik.
List z Zachodniopomorskiego 
Kuratorium Oświaty, który tra-
fił do rąk m.in. kołobrzeskich 
nauczycieli może wzbudzać 
niepokój i szok zwłaszcza 
wśród rodziców nastolatków. 
Dotyczy on popularnej, szcze-
gólnie w gimnazjach, gry o 
dziwnej nazwie Niebieski Wie-
loryb. „Z wielkim niepokojem 
przekazuję informację, otrzy-
maną z Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie, o stwierdzonych 
wśród uczniów zachodniopo-
morskich szkół przypadkach 
samookaleczeń pod wpływem 
gry(...)” - pisze kurator.
Czym jest Niebieski Wieloryb? 
To gra internetowa skierowana 
do nastolatków. Moda przyby-
ła do nas najprawdopodobniej 
z Rosji i Ukrainy. Od tygodni 
staje się coraz popularniejsza 
w Polsce, zwłaszcza na porta-
lach społecznościowych.
Gra działa na zasadzie wy-
zwania czyli popularnego w 
Internecie zjawiska nazywa-
nego „challenge”. Na ogół 
wyzwania dotyczą zabawnych 
i nieszkodliwych sytuacji jak 
choćby popularny Ice Buckett 
Challenge, którego uczestnicy 
oblewali się zimną wodą. W 

przypadku Niebieskiego Wielo-
ryba jednak podjęcie wyzwania 
może zakończyć się tragicznie.
Uczestnicy tej szokującej gry 
otrzymują od prowadzących 

50 zadań z których większość 
dotyczy dokonania samookale-
czeń, a końcowe zachęcają do 
popełniania samobójstwa. Nie 
wiadomo kim są koordynatorzy 

tego szokującego trendu.
Poniżej publikujemy cały list 

kuratora oświaty.

"Być kobietą, być 
kobietą..." , pod takim 
tytułem 8 marca 2017 r. 
w gimnazjum odbyło się 
przedstawienie z okazji 
Dnia Kobiet. 

Chłopcy  z klas I i II,  wspól-
nie z opiekunkami samo-

rządu szkolnego przygoto-
wali pełen humoru występ, 
podczas którego mogliśmy 
zobaczyć jak obchodzono 
to święto w różnych epo-
kach.
Tą świetną zabawą gimna-
zjaliści uczcili Dzień Ko-
biet.                           (r)

Rozmowy o zagrożeniach
O zagrożeniach na jakie 
młodzież jest narażona 
podczas korzystania z 
Internetu oraz uzależnie-
niu od komputera rozma-
wiano podczas spotkania 
gimnazjalistów z Rafałem 
Wolinem – komendantem 
Straży Gminnej w Świe-
szynie oraz z nadkomisa-
rzem Robertem Farynia-
rzem z KMP w Koszalinie. 

Goście przedstawili gimna-
zjalistom, gdzie mogą szu-
kać pomocy w razie gdyby 
zostali ofiarami cyberprze-
mocy, wyłudzenia danych 
itp., a przede wszystkim jak 
się przed takimi działaniami 
strzec. 
Świetnym doświadczeniem 
dla młodzieży, było założe-
nie specjalnych gogli, któ-
re pokazują w jaki sposób 

funkcjonuje nasz mózg i 
wzrok, gdy siedzimy zbyt 
długi czas przed kompute-
rem (podwójne widzenie, 

zachwianie równowagi itp.). 
Na koniec funkcjonariusze 
przedstawili, jakie konse-
kwencje niosą przestępstwa 

internetowe, a także kiedy i 
jakim karom podlegają nie-
letni. 
                  Opracowanie: Gabriela Otto

Uczestnicy zajęć z z Rafałem Wolinem – komendantem Straży Gminnej w Świeszynie

Z przyjemnością pra-
gniemy poinformować o 
kolejnym sukcesie ma-
tematycznym Pawła Wi-
śniewskiego,ucznia klasy 
V – tym razem w Ogólno-
polskim Konkursie „Orzeł 
Matematyczny”. 

Konkurs, przeznaczony dla 
uczniów klasy I – VI szkoły 
podstawowej, rozgrywany 

był w 4 kategoriach wieko-
wych: klasa I, klasa II, klasa 
III-IV, klasa V-VI. Spośród 
wszystkich uczniów z całej 
Polski, biorących udział w 
konkursie, wyłoniono 49-u 
laureatów, wśród których 
znalazł się Paweł!
Pawłowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 
                 Opracowanie K. Tarnowska

Wielki sukces Pawła 
Wiśniewskiego



Rozmaitości8 www.swieszyno.pl

WyDaWCa
Urząd Gminy Świeszyno

76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl

tel.94 316 0144 
promocja@swieszyno.pl

REDaKCJa I SKłaD:
Obserwator Lokalny
intermedia@xl.wp.pl

tel. 503 145 727
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i 
redagowania oraz opatrywania własnymi tytu-
łami nadesłanych tekstów.

Głos Świeszyna:  Styczeń - Kwiecień 2017 nr 1

W środę 22 marca przy 
boisku piłkarskim w 
Mierzymiu zamontowane 
zostały nowe wiaty sta-
dionowe dla zawodników 
rezerwowych. 

Wiaty o długości pięciu me-
trów, z osobnymi dziesięcio-
ma siedziskami, ustawione 
zostały na utwardzonym 
wcześniej podłożu z kostki 
typu polbruk. Wiaty posia-
dają wszystkie wymagane 
atesty wytrzymałościowe i 
trudnopalności.
Ławki dla rezerwowych to 
kolejna inwestycja, po mon-

Nowe wiaty dla zawodników 
rezerwowych

tażu pIłkochwytów i budo-
wie budynku szatniowego, 
która ma na celu poprawę 
infrastruktury sportowej 
przy boisku, na którym tre-
nują i rozgrywają mecze li-
gowe drużyny klubu Wicher 
Mierzym.
Koszt zakupu i montażu wiat 
wyniósł 9 780,00 zł i został 
w całości sfinansowany z 
budżetu Gminy Świeszyno.
Nie jest to jednak ostatnie 

zadanie przewidziane do re-
alizacji w bieżącym roku na 
obiekcie sportowym w Mie-
rzymiu. 
W budżecie Gminy zabez-
pieczone zostały również 
środki na wykonanie ogro-
dzenia boiska. 
Realizacja tego przedsię-
wzięcia przeprowadzona 
zostanie w okresie letniej 
przerwy między rozgrywka-
mi ligowymi.

W eliminacjach powiatowych gminę Świeszyno 
będą reprezentowali:

Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Za nami eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej pod nazwą „Młodzież 
Zapobiega Pożarom - 
2017”. 

Do rywalizacji z wiedzy po-
żarniczej na terenie gminy 
Świeszyno przystąpiło 198 
uczestników ze Szkół Pod-
stawowych w: Dunowie, 

Konikowie, Zegrzu Pomor-
skim oraz z Gimnazjum w 
Świeszynie.
  W wyniku przeprowa-
dzonych eliminacji szkol-
nych do turnieju gminne-
go zakwalifikowało się 
17 uczniów ze wszystkich 
szkół funkcjonujących na 
terenie gminy Świeszyno. 
Uczestnicy zostali podzie-
leni na dwie grupy wiekowe 

tj. grupa I – uczniowie szkół 
podstawowych oraz grupa II 
– uczniowie szkoły gimna-
zjalnej (wyniki obok).
  Jury po dokonaniu oceny 
prac pisemnych wyłoni-
ło przedstawicieli Gminy 
Świeszyno na eliminacjach 
powiatowych OTWP „Mło-
dzież zapobiega pożarom 
- 2017”, które odbędą się w 
Sarbinowie.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i ich opieku-
nom za udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy powodzenia na 
eliminacjach powiatowych. 

Zarząd 
Oddziału Gminnego 

ZOSP RP 
w Świeszynie

Wyniki turnieju
I grupa wiekowa:
Szkoła Podstawowa w Dunowie
- Jakub Majcher (klasa VI) pkt. 14
- Wiktoria Jędrusik (klasa V) pkt. 14
- Szymon Dobrowolski (klasa VI) pkt. 13
Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Koni-
kowie
- Zofia Grembowska (klasa V) pkt. 16
- Martyna Janeczek (klasa VI) pkt. 15
- Bartosz Koperski (klasa V) pkt. 15
- Karolina Bogacz (klasa VI) pkt. 15
Szkoła Podstawowa im. im. kpt. pil. S. Bartosika w 
Zegrzu Pomorskim
- Aleksandra Brulińska (klasa VI) pkt. 23
- Nikola Rembowska (klasa VI) pkt. 17
- Jakub Tkaczyk (klasa V) pkt. 16
- Marcin Kalinowski (klasa VI) pkt. 16
- Kornel Ruszczak (klasa VI) pkt. 16
- Igor Kiper (klasa VI) pkt. 16

II grupa wiekowa:
Gimnazjum im. 27 DWPAK w Świeszynie
- Przemysław Lampkowski (klasa IIIa) pkt.18
- Jan Sobolewski (klasa IIIa) pkt. 18
- Artur Słomiński (klasa IIa) pkt.17
- Kornelia Przydacz (klasa IIIa) pkt. 17

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
- Aleksandra Brulińska SP Zegrze Pomorskie
- Nikola Rembowska SP Zegrze Pomorskie

II grupa wiekowa (gimnazjum):
- Przemysław Lampkowski
- Jan Sobolewski

Z początkiem kwietnia ukoń-
czona została przebudowa 
boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej 
w Zegrzu Pomorskim. 

Zadanie rozpoczęto jesienią 
2016 roku, lecz z uwagi na 
niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, koniecznym okazało się 
przesunięcie części prac na rok 
bieżący. 
W efekcie zamiast starej i pełnej 
nierówności oraz ubytków as-
faltowej nawierzchni, powstała 
zupełnie nowa, trzywarstwowa 
nawierzchnia poliuretanowo-
gumowa, która pozwoli na bez-
pieczne i komfortowe uprawia-
nie sportu przede wszystkim 
dzieciom uczącym się w tutej-
szej szkole podstawowej, jak i 
wszystkim chętnym. Boisko o 
wymiarach 17 x 32 m dostoso-
wane zostało do gry w siatków-
kę oraz koszykówkę. 
Całość inwestycji wyniosła 
120 540,00 zł. W 2016 roku 
Gmina Świeszyno otrzymała z 
budżetu Województwa Zachod-
niopomorskiego dotację na 
realizacje pierwszego etapu za-

Boisko w Zegrzu Pomorskim już gotowe!

dania w ramach programu pod 
nazwą „Pomoc finansowa dla 
jednostek samorządu teryto-
rialnego z obszaru wojewódz-
twa zachodniopomorskiego z 
przeznaczeniem na poprawę 
infrastruktury sportowej”. Za-
kładane w programie maksy-
malne wsparcie to 20 000,00 zł. 
Gmina Świeszyno otrzymała na 

ten cel 18 300,00 zł. 
W styczniu 2017 roku Gmina 
złożyła wniosek o dofinanso-
wanie drugiego etapu zadania 
w ramach tegorocznej edycji 
w/w programu, w wyniku cze-
go bardzo realne jest uzyskanie 
kolejnych 20 000,00 zł na reali-
zację całości inwestycji.


