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Patron – noblistka
30 kwietnia 2013 roku
zapisał się w historii
naszej gminy.
Od tego dnia Szkoła
Podstawowa w Konikowie
nosi imię słynnej noblistki
– Wisławy Szymborskiej.
Tego dnia szkoła otrzymała
również sztandar,
ufundowany przez Gminę
Świeszyno.

Ratujemy
i uczymy
ratować

S

ZT ANDAR
dyrektorowi
szkoły Dorocie Nitce wręczył
wójt gminy Świeszyno Ryszard
Osiowy. Dziękując za cenny
dar dyrektor podkreśliła znaczenie
sztandaru dla społeczności szkolnej
jako symbolu wartości, które są i będą
fundamentem pracy szkoły, symbolu
działania dla dobra dzieci.
Następnie odbyło się ślubowanie
uczniów. Przyrzekali oni służyć
Ojczyźnie rzetelną nauką, uczciwą
pracą i wzorowym zachowaniem, dbać
o dobre imię szkoły, szanować
nauczycieli i wychowawców, godnie
reprezentować szkołę wszystkimi
umiejętnościami oraz dochować wierności sztandarowi szkoły.
Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 104 x 104 cm. Awers jest
w kolorze niebieskim. W centralnej
jego części znajduje się portret patrona
szkoły, który jest otoczony napisem
w kolorze złotym: Szkoła Podstawowa
im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie. W czterech rogach płatu
umieszczone są po dwie gałązki wawrzynu. Całość wykończona jest złotymi frędzlami. Rewers sztandaru ma
barwy biało-czerwone. W centrum
widnieje wizerunek Orła Białego
w złotej koronie, haftowany srebrnym

❚❚❚

Pedagodzy z SP Dunowo są
przeszkoleni w udzielaniu pierwszej
pomocy. Teraz tę wiedzę przekażą
uczniom! Szkoła wzbogaciła się
o potrzebne do tego pomoce
dydaktyczne.

szychem. Umieszczony jest on w czerwonym polu tarczy. Głowica sztandaru wykonana jest z metalu w formie
srebrnego Orła, umieszczonego na
złotej kuli. Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna bukowego.
Sztandar dla społeczności szkolnej jest
symbolem Polski, symbolem Małej
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej otoczenie.
Historię szkoły oraz twórczość Wisławy Szymborskiej, z wielkim zaangażowaniem, przedstawili nauczyciele
i uczniowie oraz absolwenci. Program
artystyczny był bardzo zróżnicowany,

Życzymy całej społeczności Szkoły Podstawowej
w Konikowie, by ich wspólne nadzieje i pragnienia
spełniały się każdego dnia, by tworzyli wytrwały
zespół, który pracować będzie na chwałę ich samych
i naszej gminy.
od recytacji, poprzez piosenkę, aż do
tańca baletowego. Program bardzo podobał się przybyłym gościom, którzy
wraz z przekazywanymi dyrektor
szkoły życzeniami i podarunkami,
podkreślali jego artystyczne wartości.

Podczas uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa z imieniem
szkoły.
Spotkanie zaszczycili obecnością:
senator Piotr Zientarski, zachodniopomorski wicekurator oświaty
Krzysztof Rembowski, członek zarządu powiatu koszalińskiego Henryk
Kuriata, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Dariusz
Macul, przedstawiciel Oddziału
KRUS w Koszalinie Jan Krawczuk,
prezes BBS Darłowo Ryszard Mroziński oraz gospodarze gminy – wójt
Ryszard Osiowy, przewodniczący
Rady Gminy Świeszyno – Cezary
Czenko, radni, sołtysi, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy
i oświaty gminnej, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rosnowie Joanna
Margraf, grono pedagogiczne szkoły,
pracownicy administracyjni, rodzice
i uczniowie.
Na zakończenie uroczystości goście
złożyli pamiątkowe wpisy do kroniki
szkoły.
Lidia Łyczko

❚❚❚ Iwona Moszyńska i Ewa Szymkowicz ukończyły w maju szkolenie
i uzyskały certyfikaty w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, w ramach ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”.
Autorski program Fundacji skierowany jest do nauczycieli szkół
podstawowych uczących najmłodszych, czyli nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Od 2013 roku
szkolenia organizowane są we
współpracy z lokalnymi Ośrodkami
Doskonalenia Nauczycieli. Nauczyciele szkolili się w Centrum w Koszalinie.
Program szkolenia obejmował
podstawy pierwszej pomocy czyli:
wezwanie pomocy, zachowanie
w razie utraty przytomności oraz
resuscytację krążeniowo-oddechową.
W czasie zajęć poruszano też szeroko
temat, jak nauczać pierwszej pomocy.
Oprócz praktycznych umiejętności Fundacja zapewniła nauczycielom i szkołom wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia
lekcji. W ramach programu szkoła
otrzymała do nauki pięć fantomów,
podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, telefony, filmy
edukacyjne, plakaty i materiały metodyczne.
Dzięki przeszkolonym pedagogom
dzieci nauczą się najprostszych zasad
udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez
telefon, po najprostsze czynności przy
osobie poszkodowanej.
Iwona Moszyńska
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OKIEM
GOSPODARZA

Dbajmy
o siebie...

J

EST wiosna. To czas budzenia się
do życia przyrody po długiej tym
razem zimie. Zniknął śnieg
i odsłoniły się wszystkie jej pozostałości. W wielu miejscach widać
wyraźne działanie człowieka nie szanującego środowiska, naszego naturalnego sprzymierzeńca. Przyroda korzysta
ze swoich zdolności odbudowy, lecz nie
zawsze może uporać się z zanieczyszczeniami spowodowanymi działaniami
ludzi. W niektórych miejscach na
terenie naszej gminy jest to wyraźnie
widoczne. Problemem, z którym nie
możemy się uporać, są „dzikie” wysypiska śmieci, które powstają w tych
samych miejscach, mimo wielokrotnie
wykonywanych przez pracowników
gminnych i zleconych firmie zewnętrznej rekultywacji terenu.
To właśnie ci nierozważni ludzie,
oszczędzając kilkadziesiąt złotych,
zaśmiecają nasze środowisko przyczyniając się do tego, że zagrażają naturze, a tym samym nam wszystkim.
Jest to tym istotniejsze, bo od lipca
tego roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
Każde gospodarstwo domowe będzie,
zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
zobowiązane do opłaty śmieciowej,
a gmina w imieniu mieszkańców wyłoni wykonawcę odbioru, transportu
i zagospodarowania tych odpadów.
Przedsiębiorcy z terenu gminy, instytucje oraz inne podmioty gospodarcze będą musiały zawrzeć bezpośrednio umowy z wyłonionym w drodze
przetargu odbiorcą odpadów.
Dla przybliżenia problemu gospodarki odpadami od lipca, przygotowaliśmy w kolejnym numerze „Głosu
Świeszyna” kilka artykułów, które wyjaśnią Państwu nowe reguły. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
i pytań, proszę kierować je do pracowników referatu gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej w Urzędzie Gminy.
Mam nadzieję, iż w ten sposób
wszyscy przyczynimy się do większej
dbałości o czystość i porządek w naszej
gminie, co uwidacznia się już w wielu
zadbanych posesjach, przydomowych
ogródkach i w najbliższym otoczeniu.
Natomiast spóźnialskim proponuję poświęcić trochę czasu na porządki i zadbanie o właściwy wygląd
swojego podwórka.

Ryszard Osiowy
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Niosą pomoc
Kilka pokoleń strażaków
z OSP Niedalino obchodziło
swoje święto. Służba, praca
społeczna, narażanie życia
i zdrowia to tylko kilka
skojarzeń ze służbą
strażaków, na które zwracali
uwagę przybyli
na uroczystość goście.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia druhów za ich trud: złoty
medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymali: Ryszard Osiowy oraz
Marcin Siwik, srebrny medal – Sylwester Sokół, brązowy medal: Grzegorz Peracki, Piotr Próchnicki, Józef
Rutkowski, Władysław Zaliwski
oraz Adrianna Angelard i Henryk

Haładus. Paweł Borzuchowski
otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”.
Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali m.in.: z okazji XXX-lecia Eugeniusz Kić, XX-lecia Sylwester Sokół,
XV-lecia Grzegorz Peracki.
Karolina Kaczmarek przypomniała
historię OSP w Niedalinie. Według
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MAJ A jednostka OSP
z Niedalina obchodziła
65-lecie działalności. Uroczystość rozpoczęła msza
św. sprawowana przez ks. Bogdana
Gibczyńskiego – prezesa OSP z Niedalina. Następnie wiceprezesowi
Oddziału Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP Janowi Sachsowi meldunek złożył naczelnik OSP w Niedalinie Franciszek Miksza, organizator
spotkania.
Gospodarz Gminy Świeszyno – wójt
Ryszard Osiowy (prezes zarządu
Oddziału Gminnego OSP) w imieniu
mieszkańców podziękował wszystkim
druhom za ich służbę od kilku pokoleń i życzył wielu lat w zdrowiu. Na
uroczystość przybyło wielu znamienitych gości.

Wspaniałe jubileusze

Artyści
w hołdzie
Papieżowi
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Diamentowe i złote gody
obchodziło dziesięć par z gminy.
Ci małżonkowie dają wspaniały
przykład, że miłość potrafi
przezwyciężyć wszystkie trudności
życia codziennego.
❚❚❚ Diamentowa rocznica ślubu to jubileusz Państwa Stefanii i Józefa Zduńskich, którzy 60 lat trwają razem
w związku małżeńskim. Ich jubileusz
to świadectwo niepokonanej, niezniszczalnej i najtwardszej, bo diamentowej miłości. Dostojni Jubilaci

wykorzystali swoje wspólne życie najpiękniej jak to było możliwe. Byli
i wciąż są razem w zdrowiu i chorobie,
razem w dobrej i złej doli.
Złota rocznica ślubu to jubileusz
Państwa: Zofii i Wacława Chrząszcz,
Ireny i Karola Stillger, Luby i Tadeusza Szwinto, Czesławy i Juliana
Wiśniewskich, którzy pięćdziesiąt
lat trwają razem w związku małżeńskim. Małżonkowie ponad pół
wieku temu ślubowali sobie wierność, szacunek i wzajemne oddanie.
Ich małżeństwo było świadomym

i dobrowolnym wyborem dwojga
ludzi, którzy raz się pobrawszy, ciągle
na nowo musieli się odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu i porozumienia, by w końcu polubić także
swoje wady i słabości.
Jubilatom, którzy przeszli długą
drogę wspólnego życia, a dziś z dumą
mogą spoglądać na wspólne dokonania, Wójt Gminy Świeszyno Ryszard Osiowy życzył, aby wzajemna
miłość i przyjaźń ciągle się rozwijały.
Irena Czenko
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wspomnień starszych druhów jej początki sięgają października 1948 roku.
Wspomniano również druhów emerytowanych a także tych, którzy zapisali się w historii tej jednostki,
a których nie ma już wśród nas.
Po części oficjalnej rozpoczęły się
zawody strażackie, w których udział
wzięły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W obu kategoriach zawodów
– w kategorii dziewcząt i w kategorii
drużyn mieszanych zwycięstwo odniosły drużyny ze Świeszyna.
W rywalizacji dorosłych – w kategorii dziewcząt triumfowała drużyna
z Niedalina, w kategorii mężczyzn
– zwyciężyła drużyna z Mierzymia.

Ścieżkami kryminalnych zagadek
Szkołę Podstawową w Dunowie
odwiedził pisarz powieści
detektywistycznych dla dzieci
i młodzieży – Dariusz Rekosz.
❚❚❚ Spotkanie autorskie było adresowane do słuchaczy o mocnych nerwach. Pisarz opowiadał o swoich książ-

kach, ale również wyświetlał fragmenty filmu kryminalnego. Z ekranu
lała się krew... czyli sok malinowy,
podłoga starego lochu usłana była trupami... czyli umalowanymi aktorami.
Straszna muzyka, ciemne i zadymione
zakątki piwnicy budowały nastrój
grozy. Oczywiście, uczniowie dunow-

skiej szkoły wcale się nie bali. Trzeba
jednak przyznać, że słuchali z zainteresowaniem.
Dariusz Rekosz odpowiedział na
wszystkie pytania czytelników, rozdał
autografy, pozował do zdjęć i zachęcał
do czytania.
Arleta Rogalska

❚❚❚ W sobotnie popołudnie, 20
kwietnia, gościem Gminnego Ośrodka
Kultury w Świeszynie był Jerzy Zelnik, który przedstawił spektakl na
podstawie wierszy, wspomnień i testamentu Karola Wojtyły. Ten wybitny
aktor teatralny, filmowy i telewizyjny,
podczas ponad godzinnego występu,
który odbył się w kościele parafialnym
w Świeszynie, wprawił publiczność
w niezwykłą poetycką atmosferę.
Mocny, głęboki głos i mistrzowska
interpretacja papieskich poematów
na długo zapadną w pamięć zebranym
w kościele.
Całości dopełniało tło muzyczne,
na które złożyły się utwory w wykonaniu Roberta Grudnia (organy, fortepian, klawesyn) i Georgija Agratina
(fletnia Pana) prezentowane z płyty
Jan Paweł II „Dar i Tajemnica”.
Po występie artysta otrzymał
rzęsiste brawa od zgromadzonej tego
popołudnia publiczności.
Jacek Marcinkowski
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Pamiętali
o Tuwimie
❚❚❚ 8 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Konikowie ruszyli „Lokomotywą Tuwima przez świat…”. Pod
takim hasłem odbył się konkurs recytatorski dla dzieci młodszych z oddziałów
przedszkolnych oraz klas I – III.
Pomysłodawcą konkursu była
Agnieszka Ustianowska – bibliotekarz
szkolny, zaś z pomocą pośpieszyła wychowawczyni klasy pierwszej. Uczestników było bardzo wielu, a ich pomysły
na interpretację utworów literackich
oraz stroje i rekwizyty przyciągały
uwagę wszystkich obecnych. Spośród
recytatorów wyłoniono zwycięzców,
którzy otrzymali dyplomy i nagrody
od Doroty Nitki, dyrektor szkoły.
Laureaci szkolnego konkursu wystąpią ponownie w Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim, który pod
tym samym hasłem zaplanowano na
maj.
Wszystkim uczestnikom oraz ich
rodzicom i wychowawczyniom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w
rozwijaniu idei troski o piękno ojczystego języka i recytacji wśród naszych
pociech.
Dorota Tomczyk

GOK – wkrótce otwarcie
Trwający dziesięć miesięcy
remont Gminnego Ośrodka
Kultury w Świeszynie
dobiegł końca. – Wygląda
jak nowy – ocenili
mieszkańcy, którzy
odwiedzili wyremontowaną
placówkę.
ROCZYSTE otwarcie zaplanowano na 21 czerwca.
Następnego dnia odbędzie
się impreza inauguracyjna
dla mieszkańców gminy, połączona
z Nocą Świętojańską organizowaną już
od wielu lat przez zespół Jarzębiny.
O nowej jakości GOK-u świadczy
m.in. nowy parkiet w sali widowiskowej
i podłogi w pozostałych pomieszczeniach, otynkowane ściany o delikatnych
kolorach, toalety na „wysoki połysk”.
Obiekt jest również bardzo dobrze wyposażony – nowoczesne meble biblioteczne, sprzęt nagłośnieniowy, komputerowy oraz multimedialny robi
z Multimedialnego Centrum Kultury
„e-Eureka” obiekt wielofunkcyjny, który
będzie spełniał funkcje zarówno biblio-

U

Słowa niosą uśmiech
9 kwietnia dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Konikowie gościły
autora książek dla dzieci – Marcina
Pałasza, na spotkaniu, które
odbywało się pod hasłem „Słowa
niosą uśmiech”.
❚❚❚ Autor opowiadał najmłodszym
uczniom o początkach swej przygody
z książką, o zainteresowaniach i sposobach zdobywania pomysłów na nowe
fabuły. Podczas spotkania z cierpliwością
i chętnie odpowiadał na zadawane przez
uczniów pytania. A było ich wiele.
Jednak nie tylko odpowiadał na pytania,
ale także sam dociekał i pytał słuchaczy
jak powinien wyglądać pisarz, jak powinien być ubrany, jakimi cechami charakteru powinien być obdarzony.
Dziecięce audytorium niejednokrotnie wybuchało śmiechem słu-

chając o dziwnych i czasem nieprawdopodobnych przygodach bohaterów
książek. Na zakończenie można było
zakupić książki autora i otrzymać autograf z dedykacją.
Organizatorem spotkania była Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno
we współpracy z Koszalińską Biblioteką Publiczną i ze Szkołą Podstawową
w Konikowie.
Marcin Pałasz napisał m.in.
„Sposób na Elfa” (książka nominowana do nagrody „Książka roku 2012”
polskiej sekcji IBBY), „Elfie, gdzie jesteś?”. Ostatnią, jak dotąd, książką
pisarza jest wydany w 2012 roku zbiór
znanych i lubianych bajek w nowych,
współczesnych i przepełnionych humorem wersjach, a wydanych pod tytułem „B@jki”.
Jacek Marcinkowski

Artur Barciś
w Świeszynie

zował wiele imprez dla mieszkańców
gminy.
Inwestycja zamknie się w planowanej kwocie 1 317 000 złotych.
Zadanie jest realizowane w ramach
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie w ramach umowy stanowi
kwotę 500 000 złotych. Planowana
kwota dofinansowania stanowi maksymalną wartość jaką gmina może uzyskać w ramach realizacji projektu.

22 kwietnia odbył się Gminny
Turniej Recytatorski „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”.
Uczestnikami były dzieci i młodzież
ze Szkół Podstawowych
w Dunowie, Zegrzu Pomorskim,
Konikowie oraz z Gimnazjum
w Świeszynie.
❚❚❚ Młodzi recytatorzy prezentowali
utwory wybrane przez siebie i opiekunów. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Zwycięzcom,
którzy przeszli do finału Powiatowego
Turnieju „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne” zostały wręczone nagrody
książkowe.
A na tym powiatowym etapie Turnieju Gminę Świeszyno reprezentować będą:
– Al e ks a n dr a B a ł d ow sk a – II
klasa Szkoły Podstawowej w Konikowie,
– Dagmara Ćwik – VI klasa Szkoły
Podstawowej w Zegrzu Pomorskim,

– Kacper Januszewski – VI klasa
Szkoły Podstawowej w Konikowie,
– Weronika Kinder – II klasa Gimnazjum w Świeszynie,
– Milena Orzechowska – II klasa
Szkoły Podstawowej w Konikowie,

pt. „Od odpadów do zasobów”. Widzowie mieli okazję nauczyć się jak
postępować z odpadami powstającymi
w naszych gospodarstwach domowych.
Następnie uczniowie klasy IV i V
zaprezentowali inscenizację: „Sąd nad
zanieczyszczeniami powietrza”, którego
przesłaniem było kształtowanie właściwych, aktywnych postaw człowieka
wobec ochrony środowiska.

Naukowo o bajkach

Jacek Marcinkowski

Iwona Moszyńska

Gminne talenty recytatorskie

❚❚❚ 23 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Dunowie obchodzono Światowy
Dzień Ziemi. Była to świetna okazja
do kształtowania świadomości ekologicznej wśród uczniów. Przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny na
najpiękniejszy plakat dekoracyjny,
który miał przypominać, że jesteśmy
mieszkańcami tej planety i powinniśmy o nią dbać. Uczniowie obejrzeli
również film promocyjno-edukacyjny,

czące swojego zawodu, jak i zainteresowań i życia osobistego.
Spotkanie trwało półtorej godziny.
Na koniec, każdy uczestnik mógł się
sfotografować ze swoim idolem scenicznym i otrzymać autograf od słynnego filmowego Czerepacha.

❚❚❚ Dzieci z oddziału przedszkolnego i najmłodsi uczniowie SP
Dunowo otrzymali wyróżnienia
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Bohaterowie utworów
Jana Brzechwy”.
Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie, której
nadano imię Jana Brzechwy. Na
konkurs nadesłanych zostało 369
prac z całego kraju, m.in. ze Szczecina, Reska, Gryfina, Starogardu,
Myśliborza, Torunia, Krakowa, Świnoujścia, Bobolic, Bonina, Dobrzycy oraz z kilku koszalińskich
szkół. Prace podlegały ocenie w czterech kategoriach: klasa 0, klasa I,
klasa II, klasa III. Nie osiągnęliśmy
tytułów laureatów, ale trzy prace naszych małych artystów zostały wyróżnione. W kategorii „klasa 0” wyróżnienie otrzymały Klaudia Nowak
i Magdalena Charchuła (opiekun
Ewa Szymkowicz), a w kategorii
„klasa I” wyróżnienie uzyskał Kacper
Żurek (opiekun Iwona Moszyńska).

Jacek Marcinkowski

Dzień Ziemi w Dunowie

Znany aktor teatralny, filmowy,
a także reżyser, był gościem
Gminnego Ośrodka Kultury.
Czerepach i Norek w jednej osobie
spotkał się z mieszkańcami
Świeszyna w sali remizy OSP.
❚❚❚ W sobotę, 27 kwietnia, sala OSP
przeżyła prawdziwe oblężenie. Na spotkanie z odtwórcą roli Norka w „Miodowych latach”, czy Czerepacha
w „Ranczu”, przybyło ponad 80 osób.
Spotkanie z ciekawym człowiekiem
jak zwykle wypadło świetnie. Aktor opowiadał o swoich początkach na scenie
– o tym jak próbował się dostać do łódzkiej filmówki i jakie to było arcytrudne,
o oczekiwaniu na wymarzoną rolę,
współpracy z Cezarym Żakiem, z którym
od lat tworzy udane „małżeństwo” sceniczne – zarówno serialowe, jak i teatralne (wspólnie występują w spektaklu
„Dziwna para” na deskach ich macierzystego Teatru Capitol w Warszawie).
Artysta odpowiadał również na pytania publiczności – zarówno te doty-

teczne, kulturalne, szkoleniowe jak
i konferencyjne. System czterech kamer
działających przez całą dobę dookoła
budynku, miejmy nadzieję, odstraszy
potencjalnych wandali i dewastatorów.
Wykorzystanie tego na wskroś nowoczesnego kompleksu będzie nie lada
wyzwaniem dla ekipy organizującej
kulturę w tej placówce. GOK w Świeszynie utworzono w marcu tego roku.
Wraz z Biblioteką Publiczną Gminy
Świeszyno funkcjonował w pomieszczeniu świeszyńskiego Gimnazjum.
Przez prawie trzy miesiące zorgani-

Wyróżnieni
za Brzechwę

10 kwietnia w sali kinowe j
Koszali ński ej Bib liote ki Pub lic znej
odbyła się X powiatowa sesja
naukowa dzie cię ca p t. „Bajki Pana
Perrault”.
❚❚❚ Sesja była jednocześnie podsumowaniem powiatowego konkursu
plastycznego „Ilustrujemy Bajki Pana

Perrault”. Gościem honorowym imprezy był Marcin Pałasz, pisarz książek dla dzieci i młodzieży.
Referaty wygłaszali uczniowie szkół
podstawowych naszego powiatu, m.in.
Martyna Cyngiel, uczennica II klasy
Szkoły Podstawowej w Konikowie, reprezentująca Bibliotekę Publiczną
Gminy Świeszyno. Martyna wystąpiła

– Klaudia Tomaszewska – V klasa
Szkoły Podstawowej w Dunowie.
Organizatorem Turnieju, jak co
roku, była Biblioteka Publiczna
Gminy Świeszyno.
Jolanta Szygenda

Drugą częścią obchodów Dnia
Ziemi było ognisko przygotowane na
boisku szkolnym połączone z pieczeniem kiełbasek. Mieliśmy także okazję
do ostatecznego rozprawienia się
z zimą. Po posiłku spaliliśmy
w ognisku Marzanny przygotowane
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
Mamy nadzieję, że Święto Ziemi będzie
trwać każdego dnia.
Przygotowaniem obchodów z okazji
Dnia Ziemi zajęły się – Beata Górska
i Marlena Szuwalska.
Beata Górska

jako profesor Dobrego snu Uniwersytetu Latającego i wygłosiła referat pt.
„Bajka o cierpliwości czyli Śpiąca
Królewna”.
Po odczytach, zakończonych owacjami, wszyscy Profesorowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci książek gościa honorowego – pisarza Marcina Pałasza. W kuluarach
można było otrzymać autograf autora
oraz zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.
Jacek Marcinkowski
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Wyrzuć do śmieci stare
przyzwyczajenia!
Już od ubiegłego roku obowiązuje w kraju ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Ten dokument zmienia system gospodarki odpadami
komunalnymi. Zmienione regulacje prawne wprowadza nowelizacja tej
ustawy z 2013 roku, która główną odpowiedzialność za właściwą
organizację systemu gospodarki odpadami nakłada na samorządy gminne.
Tak jak w innych krajach europejskich to samorząd lokalny
odpowiedzialny jest za tworzenie, utrzymywanie i rozwój lokalnej
gospodarki odpadami. Jest ona ukierunkowana na wzrost poziomów
odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej
pochodzącej z bioodpadów.

$

'

GODNIE z zapisami znowelizowanej
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach od 1 lipca 2013 r.
zaczną obowiązywać nowe
zasady odbioru odpadów
komunalnych wytwarzanych
na terenie Gminy Świeszyno. Rada Gminy przyjęła
Regulamin utrzymania czy-

Z

stości i porządku na terenie
Gminy Świeszyno. Podjęła
również uchwały dotyczące
wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej
naliczania, a także trybu,
sposobu i częstotliwości jej
wnoszenia. Jak teraz utrzymanie czystości i porządku
będzie wyglądało w naszej
gminie? ❚

%

❚❚❚ -).! 5 $1/$7% 017%3!1'4 56")%1! +3/ .! *%* 3%1%.)% "@$7)% /$")%1!:
/$0!$6 /$ /28" 7!-)%27+4*>#6#( '-).@ /1!7 *!+> -%3/$> .!,)#7!.% "@$>
/0:!36 7.!#7! 3/ $,! -)%27+!A#85 "1!+ /"/5)>7+4 ).$65)$4!,.%'/ 7!5)%
1!.)! 4-85 7 017%$2)@")/1#!-) /$")%1!*>#6-) /$0!$6
75)>7+4 7 36- .!,%E6
0!-)@3!< / 1/75)>7!.)4 $/36#(#7!2/5%* ).$65)$4!,.%* 4-/56 7 &)1-> +381!
3%1!7 /$")%1! C-)%#) /75)>7!.)% .!23@04*% 0/017%7 560/5)%$7%.)% 4-/56
) 0/5)../ -)%< 2+43%+ 01!5.6 .!
# "
!
01760!$+4 .)%
1/75)>7!.)! 4-/56 $/36#(#7!2/56 56+/.!5#! "@$7)% -)!: 01!5/ $/ %'7%
+5/5!.)! 5!14.+85 4-/56 5 36- 7!0:!36 7! /+1%2 0/ ,)0#!
1 !
3%1%.)% -).6 B5)%276./ /"/5)>7%+ 560/5)%$7%.)! 4-/56 .)% $/36#76 +/.

&

31!(%.385 "6:%'/ !+:!$4 /20/$!1+) /-4.!,.%* ) )%27+!.)/5%* 5 B5)%
276.)% .! 17%#7 +3816#( 42:4'@ /$")/14 C-)%#) 56+/.4*% 17%$2)@")/1235/
/20/$!1+) /-4.!,.%* 0 7 / / 5 /27!,).)%
-!*4 7/23!.)% 1/723176'.)@36
017%3!1' +3816 56:/.) &)1-@ /")%1!*>#> 31!.20/134*>#> ) 7!'/20/$!1/54*>#>
/$0!$6 +/-4.!,.% 7 3%1%.4 '-).6
:!C#)#)%,% .)%14#(/-/C#) .)%7!-)%27+!:6#( .! +3816#( 2> 5635!17!.% /$0!$6 *!+
.0 &)1-6 5!1273!36 .!01!5#7% 2+,%06 (/3%,% 0%.2*/.!36 27+/:6 017%$27+/,!
).23634#*% 4E63%#7./C#) 04",)#7.%* ) )..% 1%!,)74*> /"/5)>7%+ 43176-!.)! #7623/C#)
) 0/17>$+4 .! 7!2!$!#( $/36#(#7!2/56#( 37. -427> 0/2)!$!< ) 56+/.65!<
4-/5@ 7!5!13> 7 401!5.)/.6- 0/$-)/3%- ❚

$0!$6 +/-4.!,.% "@$> /$")%1!.% /$ 5:!C#)#)%,) .)%14#(/-/C#)
5 20/28" 2%,%+365.6 0/2%'1%'/5!.6 ,4" .)%2%,%+365.6 5%$:4' 56
"1!.%'/ 5!1)!.34 5 $%+,!1!#*) / 562/+/C#) /0:!36 7! '/20/$!1/5!.)%
/$0!$!-) +/-4.!,.6-)

maj 2013 r.

GOSPODARKA 5

Nr 2 [2]

www.swieszyno.pl

6

5

;

9

7
6

9

#78'143+ 45@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2. 3' 8+6+3.+ 2.3; H:.+7<;34
!8':0' 45@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2. <(.+6'3;2. . 4*(.+6'3;2. : 7547=(
7+1+08;:3; 7+,6+,')/' :;347.

❚❚❚ 4:; 7;78+2 4(1.,9/+ 7'246<D* 140'13; *4 978'
1+3.' 2+84*; 3'1.)<'3.' 45@'8 <' ,4754*'64:'3.+ 4*
5'*'2. 46'< 978'1+3.' 78':0. 45@'8;
'*' ,2.3;
24K+ <6=K3.)4:'B 45@'8; : <'1+K34I). 4* 54:.+6<)-3.
140'19 2.+7<0'3.4:+,4 .14I). 47=( <'2.+7<09/D);)3.+69)-424IB 4*(.+6'3.' 4*5'*=: < 8+6+3=: :.+/
70.)- 19( 2.+/70.)- ' 8'0K+ 64*<'/9 <'(9*4:; .+7<
0'G); 3'842.'78 (F*D :347.1. 45@'8F <' 4*(.=6 . <'
,4754*'64:'3.+ 4*5'*=:
$ <:.D<09 < 8;2 '*' 2.3; H:.+7<;34 54*/F@'
9)-:'@F 3' 24); 08=6+/ 978'1' 7.F K+ 45@'8' <' ,4
754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2. < 3.+69)-4
24I). 3' 08=6;)- <'2.+7<09/D 2.+7<0'G); (F*<.+
978'1'3' 4* ,4754*'678:' *424:+,4
4*78':4:;2 *4092+38+2 7@9KD);2 *4 3'1.)<+3.'
45@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2.
/+78 $%*+!0!#)! 08=6D 2.+7<0'G); 24,D 70@'*'B +1+0
8643.)<3.+ 5456<+< 78643F .38+63+84:D #6<F*9 2.3;
H:.+7<;34 19( (+<54I6+*3.4 : #6<F*<.+ 2.3; H:.+
7<;34 *4 $-(!
,!)! "0 +2"
$-( .$ $-(! 4!
,(%14*!-(! -! $!-%) -(%02#'.,.:#( /(%0314%&.
,(%14*!8#! +01'6')/F 3'1+K; <'089'1.<4:'B /+K+1.
3'78D5. <2.'3' .14I). 47=( <'2.+7<0'@;)- 3' 8+6+3.+
3.+69)-424I). 19( 75474(9 <(.+6'3.' 4*5'*=: 8'0K+
: )<'7.+
*3. 4* :;78D5.+3.' <2.'3; ❚

$ J

"

●
●
●
●
●
●

4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+

●
●
●
●
●
●

4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+
4754*'678:' *424:+

>

<@
<@
<@
<@
<@
<@

474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+ . :.F)+/

>
>
>
>
>
>

<@
<@
<@
<@
<@
<@

5@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2. 3'1+K; 6+,914:'B : );01')- 2.+7.F)<3;)- < ,=6;
*4
*3.' 0'K*+,4 2.+7.D)' 08=6+,4 4(4:.D<+0 54347<+3.' 45@'8; *48;)<; "4 4<3')<' K+ *4
1.5)' 6+,919/+2; :5@'8F <' 2.+7.D) 1.5.+) .+7<0'G); 3'7<+/ ,2.3; 2'/D 24K1.:4IB *4043;:'B :5@'8
(+< 564:.</. : 5930).+ 0'74:;2 '@8;)0.+,4 '309 !5=@*<.+1)<+,4 : H:.+7<;3.+

%

ZAPAMIĘTAJ

#4%03#!
0 > *4 8+,4 *3.' .3*;:.*9'13+ 924:; <':'68+
< 4(+)3;2. 4*(.46'2. 4*5'*=: :.33; 986').B :'K34IB
+(/#!
0 > : 8;2 *3.9 <')<;3' 4(4:.D<;:'B 34:; 7;78+2
,4754*'64:'3.' 4*5'*'2. 04293'13;2.
+(/#!
0 > 6+,919/+2; 5.+6:7<D 2.+7.F)<3D 45@'8F <' 4*
(.=6 4*5'*=:

&A$

>
>
>
>
>

!8':0' 45@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*5'*'2. 04293'13;2. <(.+6'3;2. . 4*(.+6'3;2. : 7547=(
3.+7+1+08;:3; 3.+547+,6+,4:'3+ :;347.

,!)!
0 > *4 8+,4 *3.' 70@'*'2; *+01'6')/+ 3' 54*
78':.+ 08=6+/ (F*D 3'1.)<'3+ 45@'8; <' ,4754*'64:'3.+ 4*
5'*'2. 04293'13;2.

J%

474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+
474(4:+ . :.F)+/

Szklane butelki, słoiki zbieramy bez nakrętek (nakrętki metalowe do odpadów metalowych, nakrętki plastikowe do odpadów plastikowych)
Butelki plastikowe, kartoniki również należy zbierać BEZ NAKRĘTEK.
Przed wrzuceniem do pojemnika – worka zgnieść. Zgniatać należy także
puszki.
Butelki, słoiki, puszki należy opróżnić z resztek zawartości.
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Sprawdzian wiedzy
We wtorek, 23 kwietnia,
48 trzecioklasistów
z Gimnazjum im. 27 WDP
AK w Świeszynie przystąpiło
do pierwszej części egzaminu
gimnazjalnego. Weryfikacja
wiedzy trwała trzy dni.

Gdy zakończyły się zmagania
uczniów klas trzecich, wszyscy odetchnęli z ulgą i stwierdzili, że egzaminy w sumie nie były aż tak trudne.
Trudno jest nam jednak powiedzieć,
jak testy wypadły na tle ubiegłorocznego sprawdzianu. Jedno jest pewne
– przekonamy się o tym pod koniec
czerwca, kiedy zostaną ogłoszone
wyniki. Teraz pozostaje nam trzymać
za wszystkich kciuki.

❚❚❚ Już po raz trzynasty uczniowie ze
szkół podstawowych z terenu Gminy
Świeszyno mieli okazję stanąć
w szranki gminnego konkursu gramatyczno-ortograficznego „Korrida”.
8 maja w Szkole Podstawowej
w Zegrzu Pomorskim odbyła się finałowa rozgrywka pomiędzy uczniami
ze szkół podstawowych w Dunowie,
Konikowie i Zegrzu Pomorskim.
W konkursie wzięło udział 18 uczestników, których podzielono na dwie
grupy wiekowe: klasy II-III i IV-VI.
Przez godzinę dzieci rozwiązywały
test, który sprawdzał ich umiejętności
i wiadomości z zakresu ortografii, gramatyki, a także badał ich czujność dotyczącą poprawności językowej.
Laureatami konkursu zostali
– w grupie klas II-III: Bartosz Wójcik
(SP Dunowo) – I miejsce; Nikola Rembowska (SP Zegrze Pom.), Miłosz
Lesiuk (SP Zegrze Pom.) – ex aequo
II miejsce, Milena Orzechowska (SP
Konikowo) – III miejsce. W grupie klas
IV-VI: Mateusz Wełżyński (SP Dunowo) – I miejsce, Kinga Witkowska
(SP Dunowo) – II miejsce, Klaudia Kurowska (SP Zegrze Pom.) – III miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także nagrody
książkowe.

Agnieszka Pankau

Marta Bartos

P

I ERWSZ EG O dnia, o godzinie 9, rozpoczął się sprawdzian z historii i wiedzy o społeczeństwie, natomiast o 11
uczniowie zmagali się z językiem polskim. Po egzaminie z historii i wos-u
większość trzecioklasistów stwierdziła,
że „nie taki diabeł straszny jak go
malują”. Głosy na temat poziomu
trudności drugiej części wtorkowego
egzaminu były podzielone. „W sumie
było średnio, nie było tak źle. Myślałam, że będzie gorzej”– powiedziała
jedna z uczennic.
Następny dzień upłynął pod znakiem przedmiotów matematycznoprzyrodniczych. Trzecioklasiści mieli
60 minut na sprawdzenie swojej wiedzy
z biologii, chemii, geografii i fizyki. Na
zadania z matematyki przeznaczono kolejne 90 minut. Po części przyrodniczej uczniowie mieli podzielone zdania
o poziomie trudności, ale po matematyce wszyscy wyszli bardzo zadowoleni.

Ostatni dzień przeznaczony był na
sprawdzenie wiedzy z języka obcego
nowożytnego. 47 trzecioklasistów wybrało język angielski, natomiast jedna
uczennica język niemiecki. Gimnazjaliści twierdzili, że poziom podstawowy
języka angielskiego nie sprawił im
większych trudności, natomiast rozszerzony dla kilkorga uczniów okazał
się trudny. Uczennica, która wybrała
język niemiecki była bardzo zadowolona z siebie.

Uczniowie dobrze
znają przepisy
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Zegrzu Pomorskim zajęli drugie
miejsce w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
❚❚❚ W czwartek, 18 kwietnia, w
Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie odbył się powiatowy finał XXXVI
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorami konkursu byli Komendant
Miejski Policji w Koszalinie i ZORD
Koszalin. W turnieju udział wzięło 16
szkół podstawowych oraz 20 gimnazjów z terenu miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego.
W kategorii szkół podstawowych z
powiatu koszalińskiego drużyna ze
szkoły w Zegrzu zajęła drugie miejsce.
Reprezentowali ją Jakub Sobala,
Jakub Bagiński, Damian Ostrowski i
Rafał Krasowski.
Zadaniem każdego uczestnika kon-

kursu było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań, w trakcie
którego trzeba było wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego.
Oceniana była również praca całej
drużyny podczas praktycznego udzielania pierwszej pomocy w pozorowanym wypadku. Ponadto wszyscy
uczestnicy musieli wykonać jazdę
sprawnościową rowerem po torze przeszkód. Wszystkie konkurencje wymagały od uczniów dużej wiedzy i umiejętności praktycznych. Nasi uczniowie
doskonale sobie z tym poradzili.
Głównym celem turnieju były działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu
drogowym, polegające na popularyzowaniu przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dariusz Szwabo

Szkolna
walka
z bykami

Młodzież daje
przykład dorosłym

7 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dunowie wzięli
udział w regionalnej akcji pod
hasłem „Sprzątamy wokół naszych
jezior i rzek”. Efektem było zebranie
15 worków śmieci i mnóstwo rzeczy
wrzuconych do wody przez, przede
wszystkim, dorosłych!
❚❚❚ W ekologicznej akcji uczestniczyli
uczniowie klasy III, IV i V wraz ze
swoimi wychowawcami. Otrzymali
niezbędny sprzęt do pracy: rękawice
i worki na zebrane odpady. Dwadzieścia dziewięć osób sprzątało brzegi
jeziora Hajka w Niedalinie oraz teren
przylegający do jeziora. Przekonaliśmy
się, że nie wszyscy pamiętają
o ochronie środowiska naturalnego.
Efektem naszego sprzątania było zapełnienie worków śmieci, m.in. plastikowymi butelkami, puszkami,
foliowymi workami, butelkami, kartonowymi opakowaniami itp.
Celem akcji, odbywającej się już po
raz ósmy, jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, jak również
edukacja na temat szkodliwego wpływu
odpadów na ekosystem rzek i jezior oraz
konieczności segregacji odpadów.

Po zakończeniu pracy na uczniów
czekało ognisko i pieczenie kiełbasek,
napoje oraz słodki poczęstunek . Najmłodsi otrzymali książeczki edukacyjne
„Naucz się, jak postępować z odpadami”
i kolorowanki „Co robić z odpadami?”.
Akcja się udała. Grupa zebrała 15
worków śmieci, znak drogowy, opony
i kołpaki.
– Prosimy wszystkich, aby wyrzucali śmieci tam, gdzie jest ich miejsce
– czyli do pojemników. – My zawsze
tak robimy – zapewnili młodzi uczestnicy akcji.
Beata Górska

PODZIĘKOWANIA
Uczniowie i nauczyciele składają
szczególne podziękowania
Grzegorzowi Chrostowskiemu
z firmy EKOLAS Przedsiębiorstwo
Turystyczno-Noclegowe za pomoc
w przeprowadzeniu akcji. Całe
przedsięwzięcie zorganizowało
i koordynowało Starostwo
Powiatowe w Koszalinie, przy
wsparciu Urzędu Gminy Świeszyno.
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Trzecia dekada
sołectwa
Rozmowa
z ZOFIĄ
TRUSZKOWSKĄ,
sołtysem Świeszyna.
– W tym roku obchodzi Pani
20-lecie pracy jako sołtys.
To piękny jubileusz. Gratuluję
i życzę wszystkiego dobrego. Przy
takiej okazji, aż prosi się spytać
dlaczego zdecydowała się pani
zostać sołtysem i czym ta funkcja
jest dla Pani?
– Do kandydowania w wyborach
na sołtysa namówił mnie nieżyjący
już Tadeusz Kosakowski, mieszkaniec
Świeszyna. Kiedy startowałam miałam
jednego kontrkandydata. Wybrano
mnie i tak zostało. Przez kolejnych
20 lat kandydowałam i mnie wybierano. To wyraz ogromnego zaufania
jakim obdarzają mnie mieszkańcy
sołectwa.
– Od kiedy jest Pani mieszkańcem Świeszyna? Czy wiążą Panią
z tą miejscowością więzy
rodzinne?
– Oczywiście, że łączą mnie ze
Świeszynem więzy rodzinne. Tutaj,
w 1946 roku, sprowadzili się moi rodzice. Ja urodziłam się cztery lata
później, tutaj się wychowałam i założyłam własna rodzinę. Jestem bardzo
przywiązana do tego miejsca, nigdy
nawet nie myślałam o tym, żeby stąd
wyjeżdżać.
– Co można byłoby ciekawego
pokazać turystom, którzy
odwiedzą sołectwo Świeszyno?
– Sołectwo to jest bardzo atrakcyjne
turystycznie. Na jego terenie znajduje
się wiele interesujących obiektów wartych obejrzenia. Ogród Botaniczny
znajdujący się we wsi Włoki może stać
się ciekawą alternatywą spędzenia wolnego czasu dla całej rodziny. W tej
samej wsi mamy także stadninę koni,
gdzie możemy zapisać się na lekcję
jazdy konnej oraz zorganizować biesiadę czy zawody jeździeckie. W Świeszynie mamy także hodowlę zachowawczą konika polskiego. Nie można
jednak zapomnieć o otaczających nas
pięknych lasach, gdzie zawsze można
odpocząć, wybrać się na spacer z rodziną, na grzyby.
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– Jakich mamy tutaj ciekawych
ludzi? Czy są jacyś twórcy
ludowi, działacze społeczni
lub kulturalni?
– Każdy człowiek jest ciekawy,
każdy ma swoje zdanie i każdemu
warto poświęcić czas. Tego mnie
nauczyło długoletnie bycie sołtysem.
Mamy oczywiście mieszkańców,
którymi możemy się chwalić. Bez wątpienia Ewa Miśkiewicz-Żebrowska,
która mieszka i tworzy w Chałupach.
Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem, fotografią. Chwalić możemy
się również rzeźbiarzem – Jerzym
Pawłowskim, Mieczysławą Ciemnoczołowską – wieloletnią animatorką
kultury w naszej gminie, Janiną i Lubomirem Polechońskimi, czyli założycielami, działającego już od dekady,
zespołu Jarzębiny.
– Jakie najważniejsze sprawy są do
załatwienia w sołectwie?
– Priorytetem jest naprawa dróg,
po zimie ich słaby stan jest jeszcze bardziej uciążliwy dla mieszkańców.
Zgłaszam to do Urzędu Gminy i zawsze w tym kierunku uda się coś
zdziałać, bo jako sołtys w tej kwestii
tylko tyle mogę.

– Ilu mieszkańców ma sołectwo,
z jakich miejscowości się składa
i czy są to miejscowości, gdzie
ludzie przyjeżdżają z miasta się
osiedlać, czy też migrują i się
wyludniają?
– Nasze sołectwo liczy sobie ponad
tysiąca pięciuset mieszkańców. Jest to
największe sołectwo na terenie
Gminy Świeszyno. W jego skład
wchodzi 10 wsi. Są to: Świeszyno,
Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, Kępa Świeszyńska, Krokowo, Olszak i Włoki. Zauważyłam, że coraz więcej młodych
rodzin osiedla się na terenie naszego
sołectwa. Najbardziej atrakcyjnymi
miejscami są: Chłopska Kępa, Włoki,
Świeszyno. Ludzie zaczynają uciekać
z miast na wieś szukając ciszy i spokoju.
– Sukces i porażka kadencji: co się
udało, a co nie i dlaczego?
– Jednym z większych sukcesów jest
dla mnie planowane otwarcie (już we
wrześniu tego roku) Orlika w Świeszynie. Jednak rzeczą, która sprawia mi
trudność jest dostarczanie podatkowych
nakazów płatniczych. W tym roku
miałam ich aż 450. Trzeba je dostarczyć
mieszkańcom, co bez prawa jazdy bywa
czasem problematyczne. Jednak dałam
radę. Wychodzę z założenia, że trzeba
pracować systematycznie, słuchać ludzi
i skupiać się na tym co się robi. To jest
klucz do sukcesu.
– Plany na najbliższe lata…
– Chciałabym zrobić remont przystanku w Świeszynie oraz poprawić
stan chodników w sołectwie. Takie
cele wybrałam sobie na najbliższe lata.
Oczywiście zawsze służę pomocą naszym mieszkańcom.

Pamiętaj o obowiązkach!
❚❚❚ W związku z pojawiającymi się
sygnałami od mieszkańców Konikowa oraz innych miejscowości naszej
gminy, dotyczącymi zagrożenia życia
i zdrowia głównie dzieci z powodu
wałęsających się psów, Urząd Gminy
Świeszyno informuje właścicieli
czworonogów o ich obowiązkach
przestrzegania § 15 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
naszym terenie.
Regulamin ten nakłada na właścicieli zwierząt domowych, a w szczególności psów, następujące obowiązki:
– wyposażenie psa w obrożę oraz
stały i skuteczny dozór nad nim,
– prowadzenia psa wyłącznie na
uwięzi,

– nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich.
Przy naruszeniu powyższych nakazów stosuje się art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący o karze grzywny do
250 zł albo karze nagany.
Jednocześnie informuje się mieszkańców , że w najb li ższym c zasie ,
wspólnie z Policją, Urząd Gminy planuje kontrolę w zakresie przestrzegania
c ytowanyc h w yże j prze pi sów we
w s z y s t k i c h m i e j s c o w o ś ci a c h g m i n y
Świeszyno. ❚

Rozmawiała:
Marcelina Marciniak
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❚❚❚ Zazwyczaj możemy ich zobaczyć przy pracach nad schludnym wyglądem zieleni gminy. Do ich głównych zadań należy bowiem sprzątanie, zbieranie śmieci,
ale także utrzymanie w czystości jezdni i pobocza dróg gminnych. Przygotowują
również drzewo opałowe z usuwanych przydrożnych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. W poprzednich latach pomagali także przy remontach remiz, świetlic, a także przystanków.
Urząd Gminy Świeszyno zatrudnia obecnie 15 pracowników. Są oni zatrudniani co roku na okres 6 i 9 miesięcy z najniższym wynagrodzeniem obowiązującym w 2013 roku, tj. 1600 zł brutto. Oprócz tego Urząd Gminy otrzymał
z PUP oferty na staż 2 osób oraz zorganizował praktyki studenckie dla 4 osób.

Zamiast lizaka karma dla zwierzaka
Dzieci potrafią troszczyć się
o słabszych. Udowodniły to maluchy
z Przedszkola Gminnego
w Świeszynie jadąc 26 kwietnia
do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Koszalinie.
❚❚❚ Była to kolejna wizyta najmłodszych mieszkańców naszej gminy
w koszalińskim schronisku. Maluchy
przywiozły podopiecznym placówki
7 kilogramów karmy w puszkach
i 65 kilogramów karmy suchej. Wyjazd
do schroniska poprzedziły zajęcia
mające na celu uwrażliwienie dzieci na
krzywdę zwierząt. Przez cały kwiecień
rodzice z dziećmi oraz pracownicy
przedszkola systematycznie gromadzili
karmę, miski dla psów i kotów, które

przekazano do schroniska. Pracownicy
schroniska pokazali w jakich warunkach żyją zwierzęta i jak się nimi opiekują. Opowiedzieli nam też historie
o przebywających tam zwierzętach
– niestety, najczęściej były to historie
smutne.
Akcja „Zamiast lizaka karma dla
zwierzaka” jest tradycją naszego przedszkola, którą będziemy kontynuować.
Elżbieta Krzewiecka
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Wójt Gminy Świeszyno

„Radew
– energia życia”
Na uczestników festynu czeka wiele
atrakcji, m.in.:
● program taneczno-wokalno-teatralny,
● pokaz strojów z materiałów
wtórnych,
● stoiska wystawiennicze o tematyce ekologicznej oraz z regionalnymi
specjałami,
● kiermasz twórców ludowych,
● ekspozycja naukowa Politechniki
Koszalińskiej,
● przejażdżki konne,
● spływy kajakiem,
● pokaz sprzętu ratowniczego,
wędkarskiego i do nurkowania,
● pokazy zapaśnicze z treningiem,
● pokaz udzielania pierwszej pomocy,

Z pomocą
przedsiębiorcom
Jeżeli masz kłopoty
w prowadzeniu biznesu lub myślisz
o poszerzeniu działalności możesz
skorzystać z oferty
Zachodniopomorskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
w Koszalinie.
❚❚❚ – Wszyscy przedsiębiorcy,
którzy są na etapie zakładania lub
już prowadzą biznes, ale mają przejściowe trudności, mogą zgłosić się
do ZIP. Myślimy o przedsiębiorcach z gminy Świeszyno, bo odległość od Koszalina jest niewielka
– zachęca Sylwia Brzechwa, kierownik ZIP, oferując infrastrukturę,
preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej, handlowej,
warsztatowej i magazynowej oraz
bezpłatne konsultacje, doradztwa
i szkolenia dotyczące finansów,
prawa pracy, przedsiębiorczości,
podstaw marketingu, innowacyjności, transferu technologii, projektów międzynarodowych oraz
unijnych.
Regulamin mówi m.in. że
z usług ZIP może skorzystać mikro,
małe lub średnie przedsiębiorstwo,
które działa na rynku nie dłużej jak
trzy lata i zapewni zatrudnienie
osobom bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego. Przedsiębiorca może korzystać z preferencji przez co najmniej trzy lata,
ale oczywiście istnieje możliwość
przedłużenia tego okresu. ZIP proponuje również pomoc w pozyskiwaniu korzystnych kredytów inwestycyjnych oraz ułatwianie dostępu
do źródeł finansowania inwestycji.
Dodatkowym atutem jest położenie
budynków objętych ZIP, tuż przy
powstającym odcinku tzw. dużego
ringu i odpowiednia liczba miejsc
parkingowych – zarówno aut osobowych, jak i dostawczych.
Zachodniopomorski Inkubator
Przedsiębiorczości
obejmuje
obiekty należące do Koszalińskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A., przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
Więcej informacji: tel. 94 341 63 30

● plac zabaw dla dzieci,
● gry i zabawy z Klaunami Kulkami,
● bogaty program edukacyjno-re
kreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m.in.: warsztaty, gry
i konkursy.
W dniu festynu odbędą się przedsięwzięcia towarzyszące m.in.:
● konkurs Rodzinny Rajd Rowerowy i Bieg do „Krainy Łososia”,
● IV Promienisty Rajd Rowerowy,
● rajd pieszy,
● turniej ekozapasów,
● wędkarskie zawody spławikowe
na jeziorze Niedalino,
● wędkarskie zawody spinningowo-muchowe oraz gruntowe na
rzece Radwi,

● sprzątanie koryta rzeki Radwi
przez Klub Płetwonurków „Mares”
w Koszalinie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Festynie. Na aktywnych uczestników
Festynu czekają nagrody i upominki.
Zapewniamy wiele pozytywnych
wrażeń i dobrą zabawę dla każdego!!!
Organizatorami są: Powiat Koszaliński, Gmina Świeszyno, Sołectwo
Niedalino, Gminny Ośrodek Kultury
w Świeszynie i Ochotnicza Straż
Pożarna w Niedalinie. W organizacji
festynu zaangażowało się wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. ❚

Co warto wiedzieć
o CEIDG!?
Cz. 1
Od 1 stycznia 2012 funkcjonuje
w całym kraju Centralna Ewidencja
Informacji o Działalności
Gospodarczej. Organem
ewidencyjnym jest teraz Minister
Gospodarki.
❚❚❚ Centralna ewidencja jest dostępna
dla każdego. Każdy obywatel wchodząc
na stronę www.ceidg.gov.pl może znaleźć tam każdą zarejestrowana działalność gospodarczą, założyć elektroniczny
wniosek o wpis, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest posiadanie
podpisu elektronicznego (250 zł na
rok) lub profilu zaufanego (bezpłatny
wydawany przez urząd skarbowy).
Od 1 stycznia 2012 r. nie obowiązuje
więc już zasada właściwości miejscowej
urzędu rejestracyjnego. Przedsiębiorca
ma możliwość złożenie swojego wniosku
w każdym urzędzie na terenie kraju.
Re je str ac ja i w sze lkie zmi an y
w CEIDG są wolne od opłat.
Wszelkie informacje zachęcające
przedsiębiorców do dokonania wpłaty
związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są
nielegalne.
Organy administracji publicznej nie
mogą domagać się od przedsiębiorców

okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków składanych
w innych sprawach, zaświadczeń
o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest
numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Złożony przez przedsiębiorcę wniosek
w wybranym przez siebie urzędzie zostaje przez pracownika przekształcony
we wniosek elektroniczny, który drogą
elektroniczną jest wysyłany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwego Urzędu
Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego.
Urząd Statystyczny nadaje Nr
REGON, który elektronicznie zostaje
uzupełniony we wpisie przedsiębiorcy.
Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer
REGON. Numer REGON można
sprawdzić na stronie http://www.stat.
gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie/wniosek przedsiębiorcy
zaświadczenie o nadanym mu i jego
jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania
żądania/wniosku.
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informuje, że ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kurozwęcz nr 16/3,
o powierzchni 104,24 m2, który składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
przedpokoju.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2013 roku, o godzinie 9.00, wadium
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Świeszyno do dnia 13 czerwca
2013 roku.

Cena wywoławcza 50.000 złotych, wadium 5.000 złotych
lokalu użytkowego położonego w miejscowości Niedalino nr 11/1, o powierzchni 43,77 m2, który składa się z sali obsługi interesantów oraz piwnicy,
w której znajduje się pomieszczenie wc.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00, wadium
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Świeszyno do dnia 13 czerwca
2013 roku.

Cena wywoławcza 35.000 złotych, wadium 3.500 złotych
lokalu użytkowego położonego w miejscowości Niedalino nr 11a/1, o powierzchni 115,32 m2, który składa się z trzech pomieszczeń użytkowych,
wc i korytarza.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2013 roku, o godzinie 11.00,
wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Świeszyno do dnia
13 czerwca 2013 roku.

Cena wywoławcza 95.000 złotych, wadium 9.000 złotych
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
ug.swieszyno.ibip.pl
Dodatkowych informacji udziela inspektor Urzędu Gminy Świeszyno
– Agnieszka Marcinkowska (tel. 94 3160135, pokój nr 11).

Wójt Gminy Świeszyno
informuje, że zostały przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które uzyskały decyzję o warunkach zabudowy.
Działki znajdują się w miejscowości Niedalino i Chałupy.
Sprzedaż odbędzie się w formie przetargu nieograniczonego w dniach
od 6 do 12 czerwca 2013 roku.
Szczegóły na stronie internetowej: ug.swieszyno.ibip.pl
Informacji w sprawie sprzedaży udziela inspektor Urzędu Gminy
Świeszyno – Agnieszka Marcinkowska.

Niebezpiecznie
nad wodą
Bezpieczeństwo mieszkańców
naszej gminy, a szczególnie
dzieci i młodzieży, jest bardzo
ważnym aspektem działalności
samorządu.
❚❚❚ Rozpoczyna się sezon kąpielowy.
Na terenie Gminy Świeszyno w roku
2013 nie ma zarejestrowanych kąpielisk. Istnieją natomiast miejsca zwyczajowo użytkowane do kąpieli
– dzikie kąpieliska, niepodlegające
kontroli właściwych służb ratowni-

czych i sanitarnych. Użytkowanie takich miejsc zagraża życiu i zdrowiu
mieszkańców naszej gminy a szczególnie dzieci. Nie wszyscy zdają sobie
sprawę z tego, że korzystają z takich
miejsc na własną odpowiedzialność.
Więcej informacji nt. organizowania kąpielisk znajduje się na stronie
internetowej gminy Świeszyno.
Dodatkowych informacji udziela
Lidia Łyczko – inspektor ds. promocji
i turystyki, 94 3160144, e-mail: promocja@swieszyno.pl

Meldunek ze zmianami
Wójt Gminy Świeszyno informuje, że 31 grudnia 2012 roku weszła w życie
ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407),
na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku
meldunkowego m.in.:
● wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
● wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez
ustanowionego pełnomocnika;
● zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,
obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej
na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
● likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
● likwidacje obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nierucho-

mości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
● wydłużenie terminu na realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni
oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli
EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
● odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
● wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu
w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno http://ug.swieszyno.ibip.pl w zakładce meldunki umieszczono informacje dotyczące nowych
możliwości wypełnienia obowiązku meldunkowego.

