
 

Wesołego Alleluja ! 

Nadchodzące Święta Wielkanocne 
to czas niosący wiele refleksji, 

radości i wiosenny nastrój. 
Niech te szczególne dni przyniosą 

dużo szczęśliwych chwil oraz wzajemną 
życzliwość. 

By każdy z nas mógł znaleźć odpoczynek 
przy wspólnym stole, 

by nie opuszczała nas nadzieja 
płynąca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno 

Bogdan Koryga 

Wójt 
Gminy Świeszyno 

Ewa Korczak 
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Dunowo

Pandemia inwestycjom nie straszna

Czytaj na str. 3
Pomimo pandemii Gmina Świeszyno realizuje szereg inwestycji pozytywnie wpływających 
na otoczenie i poprawiających jakość życia mieszkańców.
Foto:  Ewa Korczak - wójt gminy Swieszyno podczas wizyty na placu budowy

Janek wygrał 
konkurs!

O wielkim sukcesie ucznia z Ko-
nikowa. Czytaj na str. 8

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Potrwa do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą 
jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 
spisowego. 
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021!

Czytaj na str. 5
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Gmina Świeszyno 

Program „Czyste Powietrze”

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców 
p. Wójt Ewa Korczak 
podpisała z p. Emilią Nie-
myt – Prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie porozumienie 
dotyczące realizacji pro-
gramu, który skierowany 
jest do osób fizycznych.

Dzięki porozumieniu, 
mieszkańcy naszej gmi-
ny zainteresowani pro-

gramem mogą uzyskać 
szczegółowe informacje 
u pracowników Urzę-
du Gminy.  
Zyskają także merytoryczne 
wsparcie z zakresie przygo-
towania wniosku o dofinan-
sowanie, w tym pod kątem 
spełnienia wymagań okre-
ślonych w programie. 
Ponadto osobom, które będą 
miały trudności ze złoże-
niem wniosku (wniosek 
składa się drogą elektronicz-
ną), udostępnione zostanie 
stanowisko komputerowe 

oraz zapewniona pomoc 
pracownika.
Komórką odpowiedzialną 
za realizację porozumienia 
będzie Referat ds. Rozwoju, 
Promocji i Spraw Społecz-
nych, którego pracownicy  
przeszli odpowiednie szko-
lenia, aby móc w jak naj-
większym stopniu wspoma-
gać naszych mieszkańców 
zainteresowanych skorzy-
staniem z dotacji w ramach 
„Czystego Powietrza”.

Dunowo

Mieszkańcy zyskają nowe otoczenie

5 marca 2021 roku do 
Urzędu Gminy wpłynęła 
informacja o otrzymaniu 
dofinansowania na wyko-
nanie rewitalizacji parku 
znajdującego się przy 
pałacu w Dunowie.

Projekt o nazwie „Rewita-

lizacja części zabytkowego 
parku otaczającego pałac 
w miejscowości Dunowo”, 
otrzymał dotację z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.
Koszt robót wyliczono na na 
30 086,31 zł,  a dotacja wy-

niosła 75%, tj. 22 564,73 zł.
Zadanie, którego zakres 
określony został w decy-
zjach Zachodniopomorskie-
go Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków obejmuje 
wykonanie zabiegów pielę-
gnacyjnych 7 drzew, w tym 
cięcia pielęgnacyjno-sani-

tarne na 6 drzewach oraz za-
opatrzenie chirurgiczne ran 
po usuniętych konarach na 
1 drzewie, dokonanie wy-
cinki 6 drzew ze względów 
zdrowotnych oraz 7 drzew 
ze względów kompozy-
cyjnych, zakup i montaż 
4 ławek parkowych, a tak-

że wykonanie nasadzeń. 
W zabytkowym parku 
w Dunowie, który po-
wstał na przełomie XVIII 
i XIX wieku, występuje 
wiele gatunków starodrze-
wia iglastego i liściastego. 
Zostaną tam przeprowadzo-
ne zabiegi pielęgnacyjne 

i prace zgodnie z zalece-
niami Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 Prace, które potrwają do 
końca kwietnia, są nastawio-
ne na zachowanie i leczenie 
istniejącego drzewostanu.  

W związku z sytuacją epide-
miczną ostatnie miesiące dla 
świeszyńskiego centrum kul-
tury, jak dla każdej instytucji 
kultury nie były łatwe. Jeszcze 
w poprzednim roku prowadzone 
przez placówkę zajęcia musiały 
zostać zawieszone lub przenie-
sione do sieci. Nie mogły odbyć 
się także żadne wydarzenia i im-
prezy kulturalne. Obecnie część 
działań odbywa się już w sposób 
stacjonarny, otwarta dla czytel-
ników jest także biblioteka.
    Okres zawieszonej działalności 
kulturalnej został jednak bardzo 
produktywnie wykorzystany. 
Wykonano szereg prac mających 
na celu poszerzenie oferty MCK 
oraz zapewnienie komfortowych 
warunków uczestnikom organi-
zowanych wydarzeń.  
  Zmodernizowany i unowocze-
śniony został system nagłośnie-
nia scenicznego i sama scena 
również nabrała nowego wyglą-
du. Systemem gospodarczym 
wykonane zostało jej cyklino-
wanie oraz ponowne malowanie. 
Pojawiła się także nowa kotara 
sceniczna. Dzięki temu scena 
prezentuje się wyśmienicie i jest 
przy tym bardziej funkcjonalna.
  Największą bolączką podczas 
organizowanych wydarzeń kul-
turalnych był brak klimatyzacji 
w sali widowiskowej, co dawało 
się we znaki nie tylko wystę-
pującym artystom, ale również 
publice. Dlatego zdecydowano 
o montażu systemu klimatyza-
cji, który ten problem rozwiąże. 
  Aby poszerzyć ofertę nasze-

go centrum kultury, zakupiony 
został tzw. „Magiczny dywan”, 
który jest doskonałym narzę-
dziem do prowadzenia działań 
edukacyjnych poprzez zaba-
wę, skierowanych zarówno do 
dzieci, jak i dorosłych. Szeroki 
wybór gier pozwoli również 
poprawić koordynację ruchową, 
wzrokową i spostrzegawczość. 
 Ponadto w sali widowiskowej 
zamontowany został projektor, 
który na potrzeby prezentacji 
czy seansów wysunie się znad 

powieszanego sufitu sali, a obraz 
wyświetli się na podwieszonym 
do sufitu i również elektronicz-
nie rozwijanym ekranie.
  Działania, które udało się prze-
prowadzić sprawią, że uczest-
nicy organizowanych wydarzeń 
spędzą czas w bardziej kom-
fortowych warunkach, a oferta 
Centrum będzie jeszcze szer-
sza. Dzięki temu Multimedialne 
Centrum Kultury stanie się bar-
dziej multimedialne! 

         Świeszyno

Modernizacja MCK 
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Punkt Informacyjny 
dla Osób Niepełnosprawnych. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Świeszynie 
uprzejmie informuje, że 

od marca 2021 roku 
w siedzibie Ośrodka 
w Niedalinie 29A 

funkcjonuje
 

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. 

Punkt zapewnia kompleksową i łatwo dostępną infor-
mację dotyczącą między innymi:
- edukacji;
- przyznawania świadczeń na likwidację barier archi-
tektonicznych finansowanych ze środków PFrOn;
- aktywizacji zawodowej;
- dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych 
i specjalistycznych.

Dane do kontaktu:
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Świeszynie 

niedalino 29a:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00  

Tel: 94 318 35 23 oraz 506 237 234 
e.mail: gops@swieszyno.pl

Pani Wójt Ewa Korczak 
wraz z Kierownikiem Refe-
ratu ds. Rozwoju, Promocji 
i Spraw Społecznych Mar-
kiem Brzostko oraz Anną 
Buras z Referatu ds. Inwe-
stycji i Budownictwa  wizy-
towali aktualnie realizowane 
inwestycje na terenie gminy 
Świeszyno

Sprawdzili na jakim eta-
pie są prace związane 
z budową hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Świeszynie, przebudową 
drogi gminnej w Konikowie 
oraz budową łącznika i sal 
lekcyjnych w Szkole Podsta-
wowej w Konikowie. 

Gmina Świeszyno rok-
rocznie przeprowadza sze-
reg inwestycji pozytywnie 
wpływających na otoczenie  
i poprawiających jakość życia 
mieszkańców. 
Na zadania inwestycyjne pozy-
skiwane są bardzo duże środki 
finansowe pochodzące z do-
tacji zewnętrznych i to głów-
nie dzięki nim możliwa jest 
realizacja wielu potrzebnych 
zadań infrastrukturalnych. 
Warto przypomnieć, że aż 25% 
wszystkich tegorocznych wy-
datków Gminy przeznaczonych 
jest na zadania inwestycyjne. 
Mało który samorząd może po-
chwalić się takim wynikiem.
W październiku ubiegłego 
roku rozpoczęła się realiza-
cja inwestycji pn. „Budowa 
hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Świeszynie – 
Stworzenie bazy lokalowej na 
potrzeby działalności organi-
zacji sportowych i mieszkań-
ców z obszaru rewitalizacji”. 
W ramach zadania powstanie 
nie tylko pełnowymiarowa hala 
gimnastyczna z trybunami, ale 
również zaplecze socjalno-
szatniowe, sala fitness, siłow-
nia czy sala konferencyjna. 
Ponadto wykonywany jest 
gruntowny remont istniejącej 
szkolnej sali gimnastycznej 
oraz budowa zaplecza socjal-
no-szatniowego na potrzeby 
szkoły. 
Koszt inwestycji wyniesie 
10 280 000,00 zł, z czego 
aż  3 999 999,98 zł stanowi 
dofinansowanie otrzymane  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020. 
Kwota 2 150 400,00 zł pocho-
dzić będzie z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Sportowa Polska. 
Ponadto 1 296 390,00 zł stano-
wi wsparcie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Obiekt ma zostać oddany do 

Gmina Świeszyno

Inwestycyjny rekonesans

Budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Konikowie

Przebudowa drogi w Konikowie

Budowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Świe-
szynie

użytku z końcem 2022 roku, ale 
już dziś widać ogromne postępy  
w prowadzonych pracach.  
Mury pną się do góry - widać 
już ściany i cały zarys obiektu. 
Trzeba przyznać, że widok ten 
bardzo cieszy oczy! 
Inwestycja ta jest niezwykle 
wyczekiwana przez mieszkań-
ców. 
Na nowym obiekcie będzie 
można nie tylko prowadzić 
rozgrywki sportowe, ale także 
organizować wydarzenia kul-
turalne. 

Dzięki wsparciu ze środków 
pochodzących z Funduszu Dróg 
Samorządowych 2 488 985,00 
zł realizowane jest zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
12800Z w miejscowości Koni-
kowo, Gmina Świeszyno”. 
Inwestycja ta ma charakter wie-
loletni i zakończona zostanie na 
przełomie 2021 i 2022 roku.

Ostatnim punktem na mapie 
przeglądu inwestycji były oglę-
dziny prac związanych z budo-
wą łącznika w Szkole Podsta-
wowej w Konikowie. 
Zadanie polega na rozbiórce 
istniejącego łącznika mię-
dzy szkołą i halą sportową, 
budowie nowego łącznika 
wraz z trzema nowymi kla-
sami lekcyjnymi oraz remon-
cie oddziału przedszkolnego. 
Widać już ogrom wykonanych 
prac. 

Pani Wójt Ewa Korczak spotka-
ła się na terenie placów budowy 
z kierownikami budowy odpo-
wiadającymi za prawidłowe ich 
wykonanie. Mimo trudnej sytu-
acji spowodowanej pandemią, 
Gmina Świeszyno nie schodzi 
ze ścieżki ciągłego rozwoju 
i śmiało realizuje zaplano-
wane oraz nowe bardzo po-
trzebne zadania inwestycyjne.

Szanowni
Mieszkańcy!

Zwracam się do 
Państwa z prośbą, 
aby rozliczając się 
z Urzędem Skarbo-
wym wskazali Pań-
stwo faktyczne miejsce 
zamieszkania – Gminę 
Świeszyno (niezależnie 
od miejsca zameldo-
wania). 

To ważne, ponieważ 
część z Państwa posiada 

Rozlicz PIT 
w Gminie Świeszyno

miejsce zameldowania inne 
niż miejsce zamieszkania, wo-
bec tego część zapłaconego 
podatku PIT zasila konto innej 
gminy, a nie miejsca w którym 
Państwo mieszkacie.

Pieniądze z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, czy-
li z rozliczeń rocznych wska-
zanych w PIT, trafiają w około 
38 % do budżetów gmin. 
Kwotę tę można przeznaczyć 
na rozwój Naszej Małej Oj-
czyzny, czyli finansowanie 
usług publicznych, z których 
Państwo na co dzień korzy-
stacie. 
Przekazane w ten sposób po-
datki posłużą nam wszystkim.

Złóżcie Państwo Formularz 
ZAP-3 – zgłoszenie aktuali-
zacyjne osoby fizycznej bę-
dącej podatnikiem – to druk, 
za pomocą którego podat-
nik będący osobą fizyczna 

informuje urząd skarbowy 
o zmianie w swoich danych, 
np. adresu zamieszkania.

Rozliczając się z podatku 
dochodowego, proszę aby 
wpisali Państwo we wła-
ściwym dla siebie zeznaniu 
podatkowym (PIT-36, PIT-
37, itd.) w części A:  
„Urząd do którego adresowa-
ne jest zeznanie” Drugi Urząd 
Skarbowy w Koszalinie, ul. 
Stanisława Moniuszki 15, 75-
549 Koszalin; 
w części B właściwego dla 
siebie zeznania podatkowego: 
adres zamieszkania na terenie 
Gminy Świeszyno.

Pamiętajmy – razem może-
my więcej!

Z poważaniem
Wójt Gminy Świeszyno

Ewa Korczak



Ważne informacje z GOPS
Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie na-
dal wydaje skierowania do odbioru bezpłatnej żywności 
dystrybuowanej przez Caritas i Polski Czerwony Krzyż 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Podprogram 2020.
Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium 
dochodowe uprawniające do odbioru żywności w wysoko-
ści do 220% kryterium dochodowego określonego w usta-
wie o pomocy społecznej. 

Do pomocy uprawnia dochód:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1.542,20 zł
- w przypadku osoby w rodzinie - 1.161,60 zł 

Osoby kwalifikujące się dochodem zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 

94 318 35 23. 
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Osoby, które będą chciały 
zaszczepić się przeciw CO-
VID-19, a mają trudność 
z dotarciem do punktu 
szczepień, mogą skorzy-
stać ze specjalnie zorgani-
zowanego transportu. 

Urząd Gminy uruchomił spe-
cjalny numer  infolinii 660 
445 251 czynny  od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 7.30 do 14.30 pod któ-
ry można zgłosić potrzebę 
pomocy w dotarciu do punk-
tu szczepień w Świeszynie.

Kto może skorzystać z trans-
portu do punktu szczepień?
Z transportu na szczepienie 
skorzystać może osoba, któ-
ra posiada aktualne orzecze-

Informu-
jemy, 
że od 

1 lutego 
można składać w formie 
elektronicznej wnioski o 

ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022.  

Wnioski w formie tradycyjnej 
– papierowej będzie można 
natomiast złożyć od 1 kwietnia 
br. Świadczenie wychowawcze 
będzie przyznawane na okres 

od 1 czerwca 2021 r. do 31 
maja 2022 r. Wnioski złożone 
do dnia 30 kwietnia br. zostaną 
rozpatrzone do dnia 30 czerw-
ca br. 
Wnioski złożone do dnia 31 
maja br. zostaną rozpatrzo-
ne do dnia 31 lipca br., na-
tomiast wnioski złożone do 
dnia 30 czerwca br. zostaną 
rozpatrzone do dnia 31 sierp-
nia br. – w obu przypadkach 
wypłata świadczenia wycho-
wawczego nastąpi z wyrów-
naniem od 1 czerwca 2021 r.

GOPS Świeszyno 

Usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze  

Od 1 marca 2021 roku 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Świeszynie realizowa-
ne są usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób sa-
motnych, których 
z powodu wieku, choroby, 
niepełnosprawności lub 
innych przyczyn wyma-
gają pomocy innych osób 
lub dla osób w rodzinie, 
w przypadku gdy rodzina, 
nie może takiej pomocy 
zapewnić.  

Uchwała Nr XXXV/189/20 

Rady Gminy Świeszyno 
z dnia 17 grudnia 2020 roku 
określa szczegółowe warun-
ki przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz określa 
szczegółowe warunki czę-
ściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak rów-
nież trybu ich pobierania. 
Osoby zainteresowane usłu-
gami zapraszamy do kontak-
tu z pracownikami socjal-
nymi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świe-
szynie pod numerem telefo-
nu – 94 318 35 23.

Świadczenie wychowawcze 500+ 
– nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Zakup separatora komórkowego
Gmina Świeszyno wspól-
nie z Powiatem Kosza-
lińskim oraz gminami 
Biesiekierz, Bobolice, Ma-
nowo, Mielno, Polanów 
i Sianów zakupiła separa-
tor służący do pobierania 
osocza.

Za decyzję o dołożeniu się 
do zakupu separatora po-
dziękowała p. Ewa Korczak, 
Wójt Gminy Świeszyno:
- Bardzo dziękuję Rad-
nym Rady Gminy Świe-
szyno, którzy podczas 
sesji Rady Gminy jed-
nogłośnie zdecydowali 
o udzieleniu z budżetu 

gminy pomocy finansowej 
w wysokości 10 000,00 zło-
tych na zakup separatora 
komórkowego MCS+ dla 
Oddziału Terenowego Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Koszalinie, w związku 
z działaniami mającymi na 
celu przeciwdziałanie skut-
kom rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-Cov-2. 
Dzięki tej wspólnej inicja-
tywie osoby, które przecho-
rowały COVID-19 swoje 
osocze mogą już oddawać 
w Koszalinie. To bardzo 
ważne, aby potrafić jed-
noczyć się w tak trudnym 

dla nas wszystkich czasie. 
Pokazaliśmy, że razem mo-
żemy więcej! - mówi Ewa 

Korczak - Wójt Gminy 
Świeszyno.

Gmina Świeszyno

Dowieziemy na szczepienie!

nie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym, o ko-
dzie R lub N, albo odpo-
wiednio I grupę inwalidzką 
z wymienionymi schorzenia-
mi; ma niemożliwe do prze-

zwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samo-
dzielnym dotarciu do naj-
bliższego punktu szczepień.
Potrzebę transportu miesz-
kańcy zgłaszają po ustaleniu 

terminu szczepienia. 
Aby skorzystać z bezpłatne-
go transportu należy podać 
następujące informacje:
1. imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej,
2. adres zamieszkania pa-
cjenta, telefon kontaktowy 
do pacjenta,
3. PESEL pacjenta,
4. data i godzina szczepie-
nia,
5. kryterium kwalifikujące 
do przewozu: stopień niepeł-
nosprawności znaczny i kod 
niepełnosprawności R lub 
N lub oświadczenie, że pa-
cjent nie może samodzielnie 
dotrzeć do punktu szczepień.

Zapraszamy do kontaktu!

Choć tegoroczny finał 
WOŚP był zupełnie inny 
niż poprzednie, nic nie 
stanęło na przeszkodzie 
w jego organizacji wirtu-
alnej. 

Forma 29 finału była inna, 
ale cel dla którego prowa-
dzona była zbiórka, jak za-
wsze ważny! 
Tym razem skupiono się na 
zakupie sprzętu dla laryngo-
logii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy.
W Gminie Świeszyno jak co 
roku koordynatorem WOŚP 
był Pan Mieczysław Szocik 
wraz ze swoją załogą HKTP 
PTTK Dreptak Świeszyno. 
W tym roku aż 20 wolonta-
riuszy zaangażowało się w 

zbiórkę pieniędzy. 
Dzięki hojności naszych 
mieszkańców udało się ze-
brać aż 16 050 zł. 

Najwięcej zebrali Michał 
Macko – 1 401 zł , Lena 
Jędras – 1 380 zł oraz naj-
młodsza wolontariuszka Ha-

nia Borys - 906 zł . 
Wolontariuszom gratuluje-
my, a darczyńcom dzięku-
jemy!

WOŚP 2021 - finał z głową

Michał Macko Hania BorysLena Jędras
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Gmina Świeszyno

Kontrola deklaracji śmieciowych
Zaczęła się kontrola deklara-
cji śmieciowych – weryfika-
cja ma wskazać osoby nieuję-
te w złożonych deklaracjach 

Informujemy, że trwa wery-
fikacja złożonych deklaracji 
o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi pod kątem liczby 
osób zamieszkujących. 

 Weryfikacja prowadzona 
jest w oparciu o dane po-
chodzące z kilku źródeł:
- dokumenty uprawniające do 
pobierania świadczenia 500+,
- dokumenty przyjęcia dzieci 
do szkół i przedszkoli,
- dokumenty meldunkowe,
- dokumenty o dostarczanie 
wody i odbiór ścieków,
- dokumenty pomocy społecz-
nej, wywiad środowiskowy, 
inne.

 Zatem zwracamy się z prośbą 

Gmina Świeszyno regularnie 
oferuje naszym mieszkan-
kom możliwość darmowego 
wykonania badań mammo-
graficznych w tzw. „mobil-
nych przychodniach”. 

Daje to szansę kobietom, któ-
re doświadczyły choroby, na 
wczesne podjęcie walki z nią 
oraz na jej zwyciężenie.
W lutym po raz kolejny gmi-

nę odwiedziły mammobusy, 
z których skorzystać mogły ko-
biety w wieku od 50 lat. Bardzo 
dziękujemy Paniom z terenu 
naszej gminy, które tak chętnie 
i tłumnie udały się na oferowa-
ne badania, a Panie które nie 
skorzystały w ostatnim czasie 
z tej możliwości, gorąco zachę-
camy, aby przy kolejnej okazji 
zdecydowały się na wykonanie 
badania. Warto o siebie zadbać! 

o zweryfikowanie podawanych 
w deklaracji o wysokości opłat 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi - informacji  
o ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, tak aby 
dane podane w deklaracji były 
zgodne ze stanem faktycznym. 

W przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości w od-
niesieniu do liczby osób 
zamieszkujących prosimy 
o niezwłoczne złożenie nowej 
deklaracji w Urzędzie Gminy 
Świeszyno - Świeszyno 71.

Pamiętajmy! 
Deklarację „śmieciową” skła-
damy w miejscu zamieszkania. 
Składajmy deklarację zgodnie 
ze stanem faktycznym. Każdy 
z nas wytwarza śmieci, nieza-
leżnie od wieku i rodzaju zaj-
mowanej nieruchomości. Nie 
zgłaszając właściwej liczby do-
mowników obarczasz opłatami 
za śmieci pozostałych miesz-
kańców gminy.
W przypadku uzasadnio-
nych wątpliwości, właściciel 
nieruchomości zostanie we-
zwany do wyjaśnień. 
 Prosimy wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości, 
u których wystąpiła zmiana do-
tycząca liczby osób zamieszku-
jących nieruchomość o złożenie 
nowej deklaracji.   
Deklaracja złożona nie-
zgodnie ze stanem fak-
tycznym stanowić będzie 
podstawę do wszczęcia postę-
powania administracyjnego. 

Gmina Świeszyno

Pamiętaj o badaniach

Święta Wielkanocne tuż tuż, 
więc Koła Gospodyń Wiej-
skich działające na terenie 
Gminy Świeszyno prężnie, 
jak co roku, przygotowywały 
się do ich nadejścia. 

Ręczne wykonywanie ozdób to już 
mała tradycja mieszkańców naszej 
gminy. 
Panie z kół wspólnie wykonywa-
ły przepiękne palmy wielkanoc-

ne. Oprócz palm wychodzących 
spod rąk członkiń KGW, znajdo-
wały się także pisanki, kraszan-
ki, stroiki, zajączki, serwetki, 
kurki i wiele innych ciekawych 

Czym jest spis?
Spis ludności to podstawowe 
badanie i źródło danych z za-
kresu statystyki ludności, które 
ma na celu zebranie informa-
cji o jej stanie i strukturze wg 
ustalonych cech demograficz-
nych i społeczno-zawodowych, 
w oznaczonym momencie, na 
określonym terytorium.
Spisy powszechne to czas, kie-
dy państwo, zadając obywate-
lom kilka pytań, stara się zdia-
gnozować: „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Spisy powszechne obejmują 
całą populację ludności i miesz-
kań (w przypadku narodowego 
spisu powszechnego ludności 
i mieszkań) lub gospodarstw rol-
nych (w przypadku powszech-
nego spisu rolnego). Oznacza to, 
że dane uzyskiwane w wyniku 
spisu powszechnego pochodzą 
od wszystkich obywateli. Co 
istotne, w przypadku wielu cech 
demograficzno-społecznych, 
jak np. wyznanie, narodowość 
czy stopień niepełnosprawności, 
spisy powszechne są dla pań-
stwa jedynym źródłem danych.
Uzyskane podczas spisu po-
wszechnego dane indywidualne 
są opracowywane i przedstawia-
ne w postaci agregatów danych 
o różnych przekrojach i na róż-
nych poziomach podziału tery-
torialnego i administracyjnego 
kraju. Wyniki spisu umożliwia-
ją analizę i ocenę zróżnicowa-
nia przemian demograficznych 
i społecznych w dowolnych 
przekrojach. Na ich podstawie 
rząd podejmuje najważniejsze 
decyzje gospodarcze i społecz-
ne na kolejne lata.
Powszechny spis ludności po-

winien spełniać trzy warunki: 
powszechności (obejmować 
całą ludność), jednoczesności 
(musi być przeprowadzony 
w określonym czasie), imien-
ności (każda osoba ma zostać 
spisana z imienia i nazwiska). 
Dodatkowo w Polsce stosuje się 
zasady periodyczności (spisy 
odbywają się wg zaleceń ONZ 
co 10 lat) oraz bezpośredniości 
(odpowiedzi na pytania spisowe 
udziela bezpośrednio osoba spi-
sywana, w wyjątkowych sytu-
acjach jej najbliżsi domownicy).

Jak można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
będzie realizowany następują-
cymi metodami
obowiązkowo: metodą samo-
spisu internetowego (CAWI) 
uzupełniająco: metodą wywia-
du telefonicznego (CATI) lub 
metodą wywiadu bezpośrednie-
go (CAPI) 
Po raz pierwszy w historii 
polskiej statystyki publicznej 
samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście jeśli 
ktoś (np. ze względu na zaawan-
sowany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) nie będzie 
się w stanie samospisać, pomo-
gą mu w tym nasi rachmistrze 

– bezpośrednio i telefonicznie.
Samospis internetowy (CAWI)
Samospis internetowy odbywa 
się, jak każdy spis powszech-
ny, w wyznaczonym terminie. 
Respondenci na własnych kom-
puterach lub urządzeniach mo-
bilnych, uzupełniają wymagane 
dane w interaktywnej aplikacji, 
dostępnej na stronie interneto-
wej GUS. 
Więcej: https://spis.gov.pl

Przypominamy, że aby 
usprawnić zarządzanie 
fakturami oraz przyspieszyć 
kontakt z urzędem została 
stworzona specjalna plat-
forma: Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta. 

Wystarczy się zarejestrować, 
aby móc mieć bezpłatny dostęp 
do rachunków za dostawę wody 
i odbiór ścieków 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu.
Korzyści, które płyną z korzy-
stania z usługi eBook-woda 
to przede wszystkim wgląd 
do swoich danych podstawo-
wych, możliwość zgłaszania 
wniosków np. o zmianę da-
nych adresu do korespondencji,  
możliwość pobrania wzorów 
dokumentów, możliwość do-
konania płatności (za faktury 

Ważne sprawy

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców Gminy

udostępnione w eBOK) za po-
średnictwem kanału elektro-
nicznego, podgląd i możliwość 
wydruku faktur w formacie pdf 
(w przypadku posiadania usługi 
e-Faktura), podgląd salda należ-

ności, możliwość uruchomienia 
usługi e-Faktura, możliwość 
podawania wskazań liczników 
wodomierzowych lub zgłosić 
potrzebę jego wymiany.
Dostęp serwisu eBOK-woda 

można uzyskać ze strony inter-
netowej swieszyno.pl klikając 
w zielony przycisk <eBOK 
woda> znajdujący się po pra-
wej stronie.

Idą Święta...
ozdób, które już niebawem przy-
stroją nasze wielkanocne stoły.  
Wszystkie z tych ozdób przygo-
towywane były za pomocą wielu 
technik, a palmy wykonywane 
były głównie z gałązek bukszpanu 
oraz ręcznie wykonanych kwiatów. 
Dzieci podpatrujące swo-
je mamy i babcie także złapa-
ły bakcyla i również dołączyły 
do świątecznych przygotowań, 
chętnie wykonując różnego ro-
dzaju ciekawe pisanki i kraszanki.  
Pracę tę należy docenić dlatego, że 
każda z wykonanych ozdób wyma-
ga ogromnego skupienia i cierpli-
wości, ale efekty są piorunujące!  
Tworzenie z pasją takich produk-
tów świadczy o stosunku do pod-
trzymania tradycji i kultury naszego 
kraju, szeroko pojęte kultywowanie 
tradycji chrześcijańskich.

Spis powszechny 2021
dokończenie ze str. 1
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Dzień Babci i Dziadka to wy-
jątkowe święto zarówno dla 
Babć i Dziadków jak również 
dla wnucząt. 

Już od po początku stycz-
nia dzieci przygotowy-
wały się do uroczystości.  
Z powodu epidemii nie spędza-
ją zbyt dużo czasu z dziadkami, 
a w tym roku przez obecną sytu-
ację po raz pierwszy Dzień Babci 
i Dziadka przybrał inną formę. 
Dzieci chciały jak najlepiej 
uczcić to święto. Panie nauczy-
ły dzieci piosenki i wierszyka 
o babci. Dzieci rysowały por-
trety dziadków i przyniosły 
wspólne zdjęcia z dziadkami. 
Zwieńczeniem wszystkich 
przygotowań było nagranie 
filmu w roli głównej z dzieć-
mi uczęszczającymi do żłobka 
i ich serdecznymi życzeniami, 
który wywołał wzruszenie chy-
ba u wszystkich oglądających.

Bal Karnawałowy
...w przedszkolu stał się trady-
cją i okazją do wielkiej zabawy 
i radowania się małych przed-
szkolaków. Karnawał to czas 
przepełniony muzyką i zabawą, 
którego ważnym elementem 
są oczywiście zabawy oraz 
bale przebierańców. Zgodnie 
z tradycją w dniu 15.01.2021r. 
w Przedszkolu Gminnym 

w Świeszynie odbył się Bal 
Karnawałowy, na który z nie-
cierpliwością czekały wszyst-
kie dzieci. Sale wyglądały 
bajecznie i kolorowo, przystro-
jone balonami i serpentynami. 
Na balu pojawiły się księż-
niczki, pszczółki, jednorożec, 
rycerz, Batman, policjanci oraz 
wiele innych postaci lubianych 
przez dzieci. Przedszkolaki 

bawiły się w rytm muzyki po-
rywającej do tańca, jak rów-
nież brały udział w licznych 
konkursach z nagrodami. Na 
zakończenie balu dzieci uda-
ły się na słodki poczęstunek. 
Bal Karnawałowy dostarczył 
wiele radości, przyjemno-
ści, niezapomnianych wrażeń 
i na długo zostanie w pamię-
ci każdego przedszkolaka.

Walentynki w przedszkolu w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie były prawdziwym, czerwo-
nym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci brały udział w poczcie walentynkowej – wykonywały kartki 
walentynkowe dla siebie nawzajem. Bawiły się też balonami przy muzyce i zrobiły drobne prezen-
ty, które zabrały do domu. 

Cztery żywioły – eks-
perymenty przedszko-
laków
Dzieci realizowały ko-
lejny moduł „Misiowe 
laboratorium czterech 
żywiołów” w ramach Mię-
dzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego „Mały Miś 
w Świecie Wielkiej Litera-
tury”. Przedszkolaki pozna-
ły cztery żywioły – woda, 
powietrze, ogień, ziemia 
– oraz ich pozytywne i ne-
gatywne skutki działania. 
Dzieci przez cały tydzień 
przeprowadzały również 
eksperymenty, które pozwo-
liły im na poznanie żywio-
łów w praktyce i stworze-
nie „Księgi eksperymentów 
Małego Misia”.

Dzień Babci i Dziadka w żłobku

Dinozaury fascynują dzie-
ci od zawsze… 

Kryją wiele tajemnic, zaska-
kują maluchów swoim wy-
glądem i wielkością! 
W piątek 26 lutego dzieci 
uczęszczające do Żłobka 
Gminnego w Konikowie  
obchodziły Dzień Dinozau-
ra! 
Ten niezwykły dzień za-
mienił żłobek w Park Juraj-
ski. Już od samego wejścia 
na dzieci czekała ścieżka 
prowadząca do gniazda Di-
nozaura! Poszukiwania di-
nozaura wśród baniek my-
dlanych tanecznym krokiem 
rozpoczęła grupa I. Grupa II 
i III zamieniła się w dino-
zaury i urządziła sobie bieg 
z dinusiowym jajem! Mali 
odkrywcy prehistorycznych 
czasów mogli również na-
karmić ulubionymi przysma-
kami swojego przyjaciela 
Dinusia, a później obejrzeć 
teatrzyk dinozaurowatych 
cieni. 

Konikowo

Co słuchać w „Tęczowej 
Krainie”? Dzień Dinozaura!

Konikowo

Mam serduszko, wiel-
kie serce, spójrz jakie 
czerwone. 
Kogo kocham, kogo 
lubię, rzucę w jego 
stronę

W żłobku Tęczowa 
Kraina obchodzono 
Walentynki - dzień za-
kochanych. 
Była to okazja do 
wspólnej zabawy i in-
tegracji. 
Maluchy pięknie kolo-
rowały walentynkowe 
obrazki, tańczyły przy 
piosenkach i pozowa-
ły do pamiątkowych 
zdjęć.

Walentynki w żłobku 
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Jedną z najpiękniejszych uro-
czystości w Szkole Podstawo-
wej im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie jest przyjęcie 
w poczet uczniów. 

W tym roku szkolnym była to 
wyjątkowa uroczystość, gdyż 

ze względu na czas pandemii, 
klasy pierwsze składały swoje 
przyrzeczenia znacznie później 
niż zwykle oraz bez udziału za-
proszonych gości i rodziców.  
Dzieci, przed Pasowaniem na 
Ucznia, musiały zaprezentować 
przygotowany wcześniej program 

artystyczny i złożyć uroczystą 
przysięgę na sztandar szkoły.
Dzieci ślubowały być dobrym 
uczniem, dbać o dobre imię swo-
jej szkoły, szanować nauczycieli, 
uczyć się tego, co piękne i mądre 
oraz kochać swoją Ojczyznę - 
Polskę. 

Uroczystego Pasowania na 
Ucznia dokonała Dyrektor szko-
ły – Pani Dorota Nitka, natomiast 
wychowawczynie klasy I a – Pani 
Judyta Nowak i klasy I b – Pani 
Ewa Pawlik wręczyły uczniom 
pamiątkowe Dyplomy. 
Rodzice przygotowali dzieciom 

niespodzianki w postaci słodkich 
rożków obfitości, zaś uczniowie 
klasy II wręczyli drobne upominki 
przygotowane specjalnie dla nich. 
Klasa III również nie zapomniała 
o swoich młodszych kolegach, 
włączając się czynnie w przygo-
towanie programu artystycznego. 

Stając się pełnoprawnymi 
uczniami SP Konikowo, pierw-
szoklasiści stali się jednocześnie 
czytelnikami szkolnej biblioteki 
i otrzymali z rąk bibliotekarza 
-  Pani Agnieszki Ustianowskiej 
Dyplomy Czytelnika. 
                        autor: Dorota Tomczyk

Konikowo: Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia

W Szkole Podstawowej 
w Zegrzu Pomorskim uczniowie 
klasy pierwszej stali się pełno-
prawnymi członkami społecz-
ności uczniowskiej.

Pani Małgorzata Korus – Dyrektor 
SP w Zegrzu Pomorskim, dokonała 
aktu pasowania i wręczyła pierw-

szoklasistom dyplomy. Zgodnie 
z tradycją szkoły uczniowie odbi-
li swoje paluszki w szkolnej kronice. 
Po uroczystości dzieci otrzymały 
upominki od uczniów klas II i III 
i udały się na słodki poczęstunek.
Pierwszakom życzymy wielu suk-
cesów na nowej drodze obowiąz-
ków szkolnych.

Zegrze Pomorskie
Pierwszaki z dyplomem

Joanna Remplewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie pasowała pierwszoklasi-
stów na uczniów. Wcześniej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie.  W ten 
sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów. 

Świeszyno
Ślubowały pierwszaki

Uczniowie klasy trzeciej ze 
Szkoły Podstawowej im. 
27 WDP AK w Świeszynie 
uczcili to święto, zmagając 
się z tabliczką mnożenia. 
Celem zabaw było rozwi-
janie zainteresowań ma-
tematycznych, utrwalenie 
znajomości tabliczki mno-
żenia oraz pokazanie, że 
matematyka może być przy-
jemna, a czasem i zabawna. 
Cel został osiągnięty, 
a uczniowie świetnie się ba-
wili.    
                        autorka: Dorota Trepka

Świeszyno

Światowy Dzień Matematyki

Popularyzowanie poezji dzie-
cięcej było celem konkursu 
recytatorskiego „Brzechwa 
dzieciom” zorganizowanego 
w Szkole Podstawowej 
w Świeszynie. 
 
W przerwach pomiędzy wier-
szami dzieci zaśpiewały „Kacz-
kę dziwaczkę” oraz wzięły 
udział w zabawach ruchowych. 
Przed zgromadzoną publicz-
nością 23 dzieci recytowało 
następujące wiersze: „Jeż”, 
„Samochwała”, „Kłamczucha”, 
„Tygrys”, „Psie smutki”, „Staś 
Pytalski”.Wszyscy uczestnicy 
wykazali się odwagą i zdolno-
ściami recytatorskimi.
I miejsce – Kacper Białecki 
i Bianka Dudzik
II miejsce – Zosia Polechońska 
i Zosia Czerwiak
III miejsce – Amelia Patura 
i Martyna Giec

Świeszyno

„Brzechwa dzieciom”

Czytajmy 
Lema! 

Rok 2021 został ogłoszony 
rokiem Stanisława Lema. 

Jest to najlepszy sposób, aby 
uczcić jubileusz setnych uro-
dzin tego wybitnego pisarza. 
Stanisław Lem jest najczę-
ściej tłumaczonym polskim 
autorem. 
Jego książki zostały opu-
blikowane w 45 językach, 
w milionach egzemplarzy. 
Rok Lema – to będzie fanta-
styczne 365 dni.  
Zapraszamy do świeszyń-
skiej biblioteki po wyjątko-
we powieści tego autora. 
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Odbyło się już kilka spo-
tkań z grupą młodzieży, 
która uczestniczy 
w projekcie pn. „Ekoszy-
cie-ekożycie” dofinanso-
wanego w ramach Progra-
mu „Równać Szanse". 

Projekt skierowany jest do 
młodzieży w wieku 13-19 
lat pochodzącej z Gminy 
Świeszyno, a jego celem 
jest przeprowadzenie warsz-
tatów krawieckich i nauka 
szycia techniką ręczną i ma-
szynową w oparciu o pro-
ekologiczne elementy stylu 
życia jakim są: zero waste, 

less waste i slow fashion. 
Mimo niewielu spotkań 
uczestniczki już zdążyły 
wykonać torby oraz worecz-
ki wielorazowego użytku. 
Warsztaty krawieckie 
odbywają się co dru-
gą środę w godzinach 
15:00-19:00 pod czujnym 
i profesjonalnym okiem 
Pani Danuty Polechońskiej. 
Pozostało jeszcze kilka wol-
nych miejsc. Zapraszamy do 
zapisów!
Całkowita wartość pro-
jektu to 10 180,00 zł przy 
dofinansowaniu w wy-
sokości 8 500,00 zł. 

Wielki sukces ucznia 
klasy III Szkoły Podsta-
wowej w Konikowie  
w Wojewódzkim Konkur-
sie Literackim.

Kultura ma różne wymiary 
i opisy, jest  sposobem ko-
munikacji oraz nośnikiem 
wartości. 
Dla jednych może oznaczać 
taniec, śpiew, film a dla in-
nych być wyrazem tożsamo-
ści siebie. 
Takim wyrazem tożsamości 
siebie, stał się wiersz ucznia 
klasy III Szkoły Podstawo-

wej im. Wisławy Szymbor-
skiej w Konikowie – Jana 
Kaczorkiewicza. 
Janek podbił serca Jury 
konkursowego, zajmując 
I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Literackim 
„Kultura wznosi”, realizo-
wanym w ramach zadania 
,,PODAJ_KULTURĘ#2” 
- Program Edukacja Kultu-
ralna, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury 
 Dziedzictwa Narodowego. 
Podstawowym celem kon-
kursu była aktywizacja twór-
cza dzieci i młodzieży, kon-

frontacja własnego talentu 
lub/ i rozwój tego talentu, 
pobudzenie wyobraźni. 
W nagrodę, Janek otrzymał 
pamiątkową statuetkę zwy-
cięzcy, dyplom oraz nagro-
dy rzeczowe, które wręczy-
ła Mu na forum klasy Pani 
Dyrektor Szkoły - Dorota 
Nitka.  
                                                                          

Z ogromną radością 
i dumą gratuluję sukcesu!

                                                                               
Wychowawca klasy III 

– Dorota Tomczyk 

Kulturalny Jaś
Jestem Jaś, a nie Staś,
na boisku biegam gibko, 
bramki strzelam bardzo szyb-
ko. 
Namówiłem mamę, tatę
i ćwiczymy też karate.
Strateg ze mnie doskonały,
chociaż jestem jeszcze mały.

Cenię przyjaźń, prawdę ce-
nię.
Czas swój spędzam z przyja-
cielem.
Przyjaźń to jest ważna spra-
wa,
i to nie jest już zabawa!
O przyjaciela trzeba dbać,
co najlepsze Jemu dać.
Kiedy uśmiech ma na twarzy,
to na niebie słońce praży.

Prawda jest jak oliwa
- na wierzch zawsze wypły-
wa.
Kłamstwo nigdy, o nie, nie!
Jak moneta na dno ciągnie 
Cię.

Jeszcze szepnę w zaufaniu,
abyś nie miał do mnie żalu.
Rozzłoszczony czasem by-
wam,
wcale tego nie ukrywam.
Gdy pojawia się ma złość.
Nie jestem już taki równy 
gość!
Wszyscy mają mnie dość 
i uciekają jak spłoszony łoś.

Konikowo

Janek wygrał literacki konkurs
         Gmina Świeszyno 

„Ekoszycie-ekożycie”
czyli młodzież uczy się szyć!

Zapraszamy do obejrze-
nia produktów dziecięcej 
wyobraźni.

Powyżej prezentujemy pra-
ce dzieci uczęszczających na 
zajęcia z ceramiki organizo-

wanych przez Multimedialne 
Centrum Kultury e-Eureka 
BP w Świeszynie. Przygoda 

z ceramiką w naszej gminie ma 
już swoją historię. Uczestnicy 
warsztatów nabierają kunsz-

tu, rozwijają swoją wyobraź-
nię i wrażliwość artystyczną, 
a do tego poprawiają zdolności 

manualne. A co najważniejsze, 
prace wykonane własnoręcz-
nie przez dzieci są bezcenne!

Świeszyno: Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka BP 

Dziecięca przygoda z ceramiką
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W służbie lokalnej społeczności

Jednak, przede wszystkim dziękujemy za poświęcenie i oddanie swojej codziennej pracy:

Siedem organizacji pozarzą-
dowych otrzymało dotację 
na upowszechnianie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 
oraz na wspieranie
 i upowszechnianie kultury 
fizycznej

Pani Wójt Ewa Korczak podpi-
sała umowy dotacji z władza-
mi stowarzyszeń sportowych 
prężnie działających w naszej 
gminie.
Wśród organizacji, które 
wzięły udział w tegorocznym 
konkursie ofert Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Korczak 
przyznała dotację następują-
cym stowarzyszeniom: 
Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku Gminy 
Świeszyno oraz Ochotnicza 

Straż Pożarna w Świeszynie 
z zespołem Jarzębiny (dziedzi-
na upowszechnianie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego) 
oraz GLKS Wicher Mierzym, 
KS Hajka Zegrze Pomorskie, 
GKS Szakale Świeszyno, 
Okręg PZW, koło nr 53 w Nie-
dalinie, Okręg PZW koło nr 
71 w Strzekęcinie (wspieranie 
i upowszechnianie kultury fi-
zycznej). 
Początek roku kalendarzowe-
go jest zawsze dla organizacji 
pozarządowych czasem zwią-
zanym z działalnością spra-
wozdawczą oraz planowaniem 
nowych zadań na kolejny rok. 
Po trudnym okresie, który niósł 
wiele niewiadomych, organi-
zacje pozarządowe zdobyły 
doświadczenie w prowadzeniu 

swoich zadań w zupełnie in-
nym wymiarze. 
III sektor pozarządowy wspiera 
naszą gminę w realizacji zadań 
publicznych poprzez świadcze-
nie usług społecznych kierowa-
nych do mieszkańców Gminy 
Świeszyno. 
Dlatego tak ważne jest aby to 
również samorząd wspierał 
te organizacje. Jedną z metod 
wsparcia jest przeprowadza-
ny corocznie otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań po-
żytku publicznego przez orga-
nizacje pozarządowe i upraw-
nione podmioty oraz udzielanie 
dotacji dla tych organizacji na 
zaplanowane zadania. 

Gratulujemy i życzymy spraw-
nej realizacji zadań!!

Gmina Świeszyno

Stawiamy na aktywność – 
wspieramy sport i kulturę!

Pani Danucie Polechońskiej – Sołtysowi Sołectwa Świeszyno
Pani Annie Piotrowskiej – Sołtysowi Sołectwa Konikowo
Pani Jolancie Górczyńskiej – Sołtysowi Sołectwa Niekłonice
Pani Angelice Gawrońskiej – Sołtysowi Sołectwa Giezkowo
Pani Ewie Szymkowicz – Sołtysowi Sołectwa Dunowo

Pani Aleksandrze Mikszy – Sołtysowi Sołectwa Niedalino
Pani Wandzie Jędrzejczyk – Sołtysowi Sołectwa Kurozwęcz
Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu – Sołtysowi Sołectwa Mierzym
Panu Piotrowi Fir – Sołtysowi Sołectwa Strzekęcino
Panu Waldemarowi Potońcowi – Sołtysowi Sołectwa Zegrze Pomorskie

W Multimedialnym Centrum 
Kultury e-Eureka BP 
w Świeszynie odbyło się 
bardzo wyjątkowe i uroczy-
ste spotkanie Sołtysów naszej 
gminy z Panią Wójt Ewą 
Korczak, Przewodniczącym 
Rady Gminy Świeszyno Pa-
nem Bogdanem Korygą, 
a także z Kierownikiem Refe-
ratu ds. Rozwoju, Promocji 
i Spraw Społecznych 
a zarazem Dyrektorem MCK 
e-Eureka BP w Świeszynie 
Panem Markiem Brzostko. 

Dzień Sołtysa to wyjątkowa 
okoliczność. Nie można zapo-
mnieć o oddaniu i pracy Soł-
tysów oraz Rad Sołeckich na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Podkreślając rangę oraz waż-
ność tego dnia Pani Wójt wrę-
czyła Sołtysom podziękowania 
oraz kwiaty. Słowa wdzięczno-

ści, które wybrzmiewały w tym 
dniu były bardzo przyjemną 
rutyną, która trwa na co dzień. 
Warto wspierać i doceniać pra-
cę gospodarzy naszych sołectw. 
Zasadniczo pracę Sołtysów 
oraz Rad Sołeckich nazwać 
można służbą. Służbą, która tak 
naprawdę trwa całą dobę i ma 
bardzo wyjątkowy charakter. 
Na co dzień Sołtys jest przed-
stawicielem i zarazem gospo-
darzem miejscowości, którego 
to mieszkańcy obdarzyli zaufa-
niem…
Spotkanie przebiegło w miłej 
i przyjaznej atmosferze i było 
także doskonałą płaszczyzną 
do wymiany doświadczeń oraz 
integracji środowiska sołtysów. 
Z tego miejsca chcemy bardzo 
podziękować za przyjęcie za-
proszenia i obecność na spo-
tkaniu. Życzymy, aby zaszczytna funkcja Gospodarza Wsi, przynosiła zadowolenie z wykonywanych obowiązków. 

Niech nigdy nie zabraknie wytrwałości i pomysłów na nowe inicjatywy.

Na naukę nigdy nie jest za 
późno, o czym możemy się 
przekonać śledząc poczyna-
nia Członków Stowarzysze-
nia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Świeszyno. 

Seniorzy nie zwalniają tempa! 
Mimo panującej sytuacji zwią-
zanej z pandemią koronawiru-
sa, nasi słuchacze spotykają się 
zdalnie na specjalnej platformie 
przeznaczonej do tego typu 
spotkań. 
Takie spotkania to świetny 
sposób na pogłębianie wiedzy 
w interesujących dziedzinach 
oraz nauka czegoś nowego.  
Zajęcia umożliwiają rozwój, 
pobudzają do działania, po-
magają zadbać o kondycję 
fizyczną oraz nawiązywać 
i podtrzymywać kontakty mię-
dzyludzkie, co jest w obecnych 
czasach niezwykle istotne.  
Od 2 lutego obowiązuje 

Gmina Świeszyno

Seniorzy nie zwalniają tempa!

nowy harmonogram zajęć. 
Zajęcia odbywają się co 
2 tygodnie i cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem.  
Nowością w tym roku akade-
mickim są regularne wykła-
dy pn. „Wirtualne wycieczki 
z przewodnikiem” oraz „Ludzie, 
zabytki i historia naszej Gminy”. 

Poza wykładami członkowie 
spotykają się oczywiście na za-
jęciach z języka angielskiego, 
na zajęciach z gimnastyki oraz 
ćwiczą pamięć na specjalnych 
treningach, tak jak w ubiegłym 
roku akademickim. 
                                         (r)

Jeszcze niedawno senio-
rzy mogli się spotykać 
w szerokim gronie. Pan-
demia wszystko zmieniła.
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Minął rok od ogłoszenia 
pandemii jednakże sytuacja 
epidemiologiczna oraz ogra-
niczenia związane z obostrze-
niami dotyczącymi uprawia-
na sportu, a także zamknięcie 
klubów fitness przyczyniły 
się do obniżenia aktywności 
fizycznej.  

Warto w trudnych czasach szu-
kać alternatyw. Może obecna 
sytuacja spowoduje odkrycie 
w nas nowych pasji i upodobań. 
Istnieje wiele sposobów na po-
prawę sprawności fizycznej, 
która ma swoje odbicie również 
w kondycji psychicznej.  
Nadchodząca wiosna to do-
bry czas na zadbanie o siebie. 

Szczególnie, że infrastruk-
tura turystyczna dostępna 
w Gminie Świeszyno sprzy-
ja aktywnościom fizycznym 
i zaprasza całe rodziny oraz 
amatorów sportu do ruchu. 
Jazda na rowerze, na rolkach, 
jogging, spacery, nordic wal-
king, jeździectwo, wędkarstwo, 
kajakarstwo - wachlarz sportów 
na świeżym powietrzu jest sze-
roki, a tereny naszej gminy mo-
bilizują do działania!

Warto przypomnieć, że 
Gminę Świeszyno moż-
na zwiedzać korzystając 
z ogólnodostępnych szlaków 
rowerowych, tras pieszych czy 
konnych, których na terenie 

gminy nie brakuje. Szlaki są 
poprowadzone w sposób umoż-
liwiający poznanie najważniej-
szych walorów kulturowych 
i turystycznych gminy.  
Osoby ceniące sobie naturę, 
ciszę i spokój jak również węd-
karzy przyciągają trzy piękne 
jeziora: Hajka, Czarne i Nie-
dalino, ciekawy, zróżnicowany 
krajobraz oraz malowniczo me-
andrująca rzeka Radew. 
Pisząc o potencjale turystycz-
nym Gminy Świeszyno nie 
można pominąć tras pieszych, 
bardzo popularnych 
i lubianych wśród osób uprawia-
jących jogging, Nordic Walking 
czy po prostu ceniących sobie 
chwile spędzone sam na sam 

Wykorzystajmy potencjał 
sportowo-turystyczny naszej gminy

Tak opisano Gminę Świe-
szyno w wydawnictwie;

„Atlas turystyczny Po-
wiatu Koszalińskiego” 

Soczyście zielone lasy, me-
andrujące rzeki, rozległe pola 
i łąki, czyste jeziora, długie 
i malownicze trasy rowerowe 
oraz imponująca architektura 
zabytków i pomników przyrody. 
To wszystko i jeszcze wię-
cej proponuje Gmina Świe-
szyno - położona w sercu 
powiatu koszalińskiego, 
w północnej części wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
na południe od Koszalina. 
Graniczy z gminami Manowo, 
Biesiekierz, Bobolice, Ty-
chowo, Białogard i Koszalin. 
Teren gminy zajmują duże 
i zróżnicowane kompleksy le-
śne zapraszające osoby cenią-
ce sobie ciszę i spokój.  
Miłośników natury 
i wędkarzy przyciągają rów-
nież trzy piękne jeziora: Hajka, 
Czarne i Niedalino, ciekawy 
zróżnicowany krajobraz oraz 
malowniczo wijąca się rzeka 
Radew, która jest szlakiem 
wędrownym ryb łososiowa-
tych. Zaplecze przyrodnicze 
zachęca do wypoczynku po-
przez rozbudowaną infrastruk-
turę turystyczną. Długie ścież-
ki rowerowe, atrakcyjne szlaki 
i specjalnie przygotowane 
miejsca odpoczynku zachęca-
ją do aktywności całe rodziny. 
Na terenie gminy znajduje się 
szlak elektrowni wodnych, 
na którym można zobaczyć, 
m.in. zabytkową elektrow-
nię wodną w Niedalinie . 
Miłośnicy architektury znajdą 
tu wiele zabytkowych kościo-
łów (Świeszyno, Konikowo, 
Jarzyce) oraz pałaców i dwo-
rów (Dunowo, Giezkowo, 
Zegrze Pomorskie), wśród 
których na szczególną uwa-
gę zasługuje zespół pałaco-
wo - parkowy Bursztynowy 
Pałac w Strzekęcinie.  

Elektrownia wodna w Niedalinie została zbudowana w latach 1911-12. Pracuje jako przepływowa 
z niewielką możliwością retencji  w jeziorze Hajka (o pow. 90 ha) powyżej.
Zespół pałacowo - parkowy Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie. Kompleks tworzą eklektyczny pałac, 
dziś zwany „Bursztynowym Pałacem” (obecnie hotel), z przełomu XIX i XX wieku. Wokół pałacu rozciąga 
się rozległy park dworski z jeziorkiem (powyżej po prawej).

„Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego”to pierwszy tego typu (atlas) materiał promocyjny powiatu koszalińskiego.Znalazły się w 
nim najaktualniejsze dane dot.: szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz sieć lokalnych dróg i połączeń; miejscowości z siłowniami 
sportowymi (na powietrzu);
miejscowe atrakcje; zabytkowe pałace, dwory, kościoły; pomniki przyrody; parki; rezerwaty, a dodatkowo informacje o siedzibach Kół 
Gospodyń Wiejskich. Wydany został w polsko – niemieckiej wersji językowej, w ilości 2 000 egz.
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z przyrodą wśród głuchej ciszy 
lasu zanurzonej w aromatycz-
nym zapachu ziół, krzewów 
i traw. 

Zapraszamy do aktywnego od-
poczynku z Gminą Świeszyno.

Tegoroczna zima była taka jak 
przystało na tę porę roku. 

Mnóstwo śniegu, tęgie mrozy 
i cała otoczka zimowej aury były 

świetną okazją do korzystania 
z zabaw na świeżym powietrzu. 
W lutym Multimedialne Cen-
trum Kultury e-Eureka BP 
w Świeszynie dwukrotnie zorga-

nizowało w Stajni Zagroda we 
Włokach kulig i bitwę na śnież-
ki, a na zakończenie wspólne 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 
Zupełnie inna forma rekreacji, 

którą zaproponowaliśmy naszym 
mieszkańcom zdała egzamin 
i zainteresowała rzeszę dzieci, 
które przybyły wraz z rodzicami.
Kulig to popularna zimowa atrak-

cja uwielbiana nie tylko przez 
nasze pociechy, ale również do-
rosłych. Przejażdżki saniami cią-
gniętymi przez konie to nie lada 
przeżycie dla całej rodziny. Nic 

więc dziwnego, że tradycyjny 
kulig cieszył się tak dużym zain-
teresowaniem. 
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za świetną zabawę!

Świeszyno

Kulig z Centrum Kultury
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Sport/Rekreacja

Drużyny piłkarskie z terenu 
Gminy Świeszyno wielkimi 
krokami zbliżają się do roz-
poczęcia rundy wiosennej 
w grupie 9 Zachodniopomor-
skiej Klasy A. 

Klub Sportowy Hajka Zegrze 
Pomorskie oraz Gminny Lu-
dowy Klub Sportowy Wicher 
z Mierzymia już od początku 
roku spotykają się aby pod-
trzymywać kondycję fizyczną 
i formę piłkarską przed nad-
chodzącą rundą rewanżową. 
Oba kluby systematycznie roz-
grywają mecze sparingowe, 
aby jak najlepiej przygotować 
się do ligowych zmagań. 
KS Hajka Zegrze Pomorskie ak-
tualnie zajmuje trzecie miejsce 
w tabeli z dorobkiem 23 punktów. 
Drugie miejsce z 27 punktami 
zajmuje Wicher, który traci je-
dynie 3 oczka do lidera. 
Ligowa wiosna zapowiada się 
niezwykle ciekawie, ponieważ 
obie nasze drużyny zapowia-
dają walkę o awans do klasy 
okręgowej. 
Początek zmagań zaplanowa-
ny jest na 28 marca. Wicher 
w meczu wyjazdowym zmie-
rzy się z Błękitnymi Gonne 
Małe, natomiast Hajka na 
własnym boisku podejmie 
zespół Hubertusa Biały Bór. 

Zapraszamy do kibicowania 
naszym zespołom!

Piłka Nożna

Runda wiosenna coraz bliżej
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Wicher Mierzym

KS Hajka Zegrze Pomorskie

29 stycznia w ramach 
treningu, który odbył się 
na hali sportowej 
w Konikowie podopieczni 
trenera Kamila Chicewi-
cza rozegrali sparing z SP 
Junior Koszalin.

Było wiele emocji podczas 
rozegranych akcji i oczywi-
ście dużo bramek, a wszyst-
ko w ramach intensywnego 
treningu i przyjacielskiego 
sparingu. 
GKS Szakale Świeszyno 
dziękuje trenerowi Wojtko-

wi Zacholskiemu i drużynie 
Juniora za przyjazd.
Takie spotkania dają wiele 
radości naszym podopiecz-
nym i przede wszystkim są 
szansą na aktywne spędze-
nie wolnego czasu. 

Piłka Nożna

Trening ze sparingiem
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W Polanowie został 
rozegrany kolejny turniej 
z cyklu LBO, w którym 
uczestniczyły dwie druży-
ny GKS Szakale Świeszy-
no z rocznika 2008/2010. 
(w turnieju biorą udział 
zawodnicy i zawodniczki 
z rocznika 2006 
i młodsi) 

Uczestnicy turnieju zo-
stali podzieleni na dwie 
grupy po 4 zespoły. 

Grupa I: UKS Olim-
pia Bobolice, SP I Bo-
nin, Gryf I Polanów oraz 
GKS Szakale I Świeszyno. 
Grupa II: Olimpia/Luks 
Bobolice, SP II Bonin, 
Gryf II Polanów oraz GKS 
Szakale II Świeszyno.
Każdy zespół rozegrał po 
trzy 15 minutowe mecze.  
Turniej dla zawodników 
GKS Szakale Świeszy-
no był kolejną okazją do 
zdobycia doświadcze-

nia w grze ze starszymi 
i silniejszymi przeciwnika-
mi.    
Na wyróżnienie po turnieju 
zasłużyli wszyscy zawodni-
cy za upór, wolę walki i nie-
ustępliwość.   
    
Szczególne podziękowania 
składamy Gminie Świeszy-
no za zapewnienie trans-
portu dla naszych zawodni-
ków.  
                            autor: Piotr radliński

         Piłka Nożna

Szakale zdobywali doświadczenie

Poznajmy Gminny Klub Sportowy 
Szakale Świeszyno

Kolejną drużyną jest grupa Orlików. Zespół, który trenuje Bartłomiej Kuniczuk składa się 
z zawodników urodzonych w roku 2011

Najstarsza drużyna Szakali składa się z zawodników urodzonych w latach 2008-2010, 
jest to zespół prowadzony przez trenera Piotra Radlińskiego 

Kolejną drużyną prowadzona przez trenera Przemyslawa Polechońskiego są dzieci z roczni-
ka 2013 tworzących zespół „Żaków”

Obecnie najmłodszą drużyną jest zespół Skrzatów, dzieci z rocznika 2014, którą prowadzi Kamil Chicewicz.  

Kolejny zespół, to drużyna prowadzona przez trenera Przemysława Polechońskiego składa 
się z zawodników urodzonych w roku 2012.

Gminny Klub Sportowy Szakale Świeszyno szkoli piłkarzy najmłodszych roczników. 
Obecnie jest 5 zespołów, ale od 1 maja przybędzie jeszcze jeden, bo otwierana jest 
grupa rocznika 2015, którą będzie prowadził Kamil Chicewicz. Wszystkich, którzy 
chcieliby się znaleźć w szeregach GKS Szakale Świeszyno zapraszamy do kontaktu. 
Zapisy prowadzi trener Bartek 506 987 449. 

Piłka Nożna


