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„e-Eureka” działa!
W piątek, 21 czerwca,
oficjalnie otwarto Multimedialne Centrum Kultury
„e-Eureka” w Świeszynie.
Nowo powstała instytucja
kultury w naszej gminie
działa w nowych, generalnie
wyremontowanych pomieszczeniach.
YSZARD OSIOW Y, wójt
Gminy Świeszyno przypomniał historię inwestycji: od
złożenia wniosku na dofinansowanie remontu budynku, aż po
jego oddanie do użytku. Podziękował
osobom, które przyczyniły się do tak
ogromnej metamorfozy tego obiektu:
marszałkowi Andrzejowi Jakubowskiemu, głównemu wykonawcy remontu – Zenkowi Bednarkowi, właścicielowi firmy budowlanej Prima.
– Życzę, aby budynek i instytucja
działała zgodnie z założeniami statutowymi i jak najlepiej służył mieszkańcom naszej gminy – zwrócił się
do Arlety Rogalskiej, dyrektor MCK
„e-Eureka”.
Zebrani goście mieli okazję zobaczyć program artystyczny, który
wskazał kierunki działalności MCK
„e-Eureka” w najbliższym czasie. Przed
zebranymi w Centrum wystąpili m.in.
tancerze z zespołu FLOU z Ustronia
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Morskiego i pary taneczne z Akademickiego Klubu Tańca Politechniki
Koszalińskiej. Drugą propozycją była
prezentacja na temat scrapbookingu,
którą przedstawiła mieszkanka Konikowa – Anna Wiśniewska. W kolejnej
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odsłonie na scenie wystąpiły młode
talenty wokalne – Beata Kępa i Weronika Kinder. Po młodych talentach
scenę „opanowały” trzy nasze zespoły
folklorystyczne: Cecylianki, Jagody
i Jarzębiny. Część artystyczna uroczy-

% $+ ' *

. 8'" .+$

(

&

*%"$

stości zakończyła się instrumentalnym
akcentem gitarowego recitalu w wykonaniu Dawida Marcinkowskiego.
Goście mieli także okazję dokładnie
obejrzeć wnętrza nowego obiektu.
Zwiedzili bibliotekę z ogromnym
księgozbiorem, czytelnię dla dzieci,
w której wyposażenie i umeblowanie
dostosowane zostało do najmłodszego
Czytelnika. Sala widowiskowa i pomieszczenia biurowe zamieniły się na
czas otwarcia w galerie, w których
można było oglądać dzieła lokalnych
twórców: obrazy Ewy Żebrowskiej-Miśkiewicz i Dariusza Mola oraz
rzeźby i obrazy Jerzego Pawłowskiego.
W pomieszczeniach świetlicowych
(niegdyś zajmowanych przez harcówkę
– dop. red.) można było zmierzyć się
w zawodach sportowych na xboxie,
pograć w piłkarzyki, czy uruchomić
jeden z siedmiu usytuowanych w tym
miejscu komputerów, kupionych
dzięki udziałowi w programie „Internet oknem na świat”.
W sobotnie popołudnie obiekt
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i występy artystyczne mogli podziwiać
mieszkańcy gminy Świeszyno, którzy
zgromadzili się tłumnie w nowym
„amfiteatrze” znajdującym się w odrestaurowanym parku przylegającym do
budynku Multimedialnego Centrum
Kultury „e-Eureka”. Organizatorami
tego festynu byli: MCK „e-Eureka”
i zespół Jarzębiny.
Pogoda dopisała. Przez ponad pięć
godzin mieszkańcy mogli korzystać
z różnorodnej oferty artystycznej.
Wśród wykonawców były nasze młode
talenty: taneczne (zespół Star Flesz),
wokalne (Wiktoria Borys, Patrycja
Płocha), hip-hopowe (Rutek), rockowe
(No Name). Festynowi towarzyszyła
również muzyka naszych zespołów
– Jarzębin, Cecylianek i Jagód.
Gwiazdą wieczoru była pochodząca
z Bielawy, a od 7 już lat mieszkająca
w Londynie, piosenkarka Aleksandra
Kwaśniewska. Artystka wykonała program, na który składały się jej piosenki
z dwóch wydanych dotąd płyt („Island
Girl” i „The Sky Is On Fire”). Klimatyczne, troszkę jazzowe, troszkę folkowe
piosenki, wykonane zmysłowym głosem
Aleksandry, której towarzyszył grający
na gitarze klasycznej Maciej Czemplik
(wrocławski gitarzysta jazzowy), wprawiły słuchaczy w pozytywne wibracje.
Występom muzycznym towarzyszyły
tradycyjne zabawy z okazji nocy świętojańskiej – m.in. konkurs na najpiękniej uwity wianek, kwiz o Nocy Kupały
i szukanie kwiatu paproci.
Najmłodsza część publiczności najlepiej bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni, zjadała kolorową watę cukrową czy popcorn i zasiadała przy
kierownicy nowego wozu strażackiego
świeszyńskiej jednostki OSP.
Wolontariusze zaś oprowadzali po
pomieszczeniach wyremontowanego
budynku. Imprezę konferansjerką okraszała najmłodsza z Jarzębin – Magda
Borys. Ochroną placu i płonącego
ogniska zajęli się strażacy ze świeszyńskiej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. Kiełbaski, a także kawa, herbata i ciasta, przygotowane przez członkinie zespołu Jarzębiny i przez kucharza
z Hotelu Pałac Bursztynowy, można
było kosztować do woli!
Jacek Marcinkowski

Koniec nauki – początek wakacji!
4 2 1 u c z n i ó w z a ko ń c z y ł o e du ka c j ę
w plac ów kach oświatowyc h gminy
Św ieszyno. O e fektac h świadc zy
egzamin gimnazjalny i test p o klasie
szóstej, które wyp adły powyżej
średniej w p owi ecie koszalińskim.
❚❚❚ W roku szkolnym 2012/2013
edukację szkolną zakończyło 283
uczniów w szkołach podstawowych

i 138 w gimnazjum. Swoje pierwsze
zmagania edukacyjne ukończyło 79
dzieci z oddziałów przedszkolnych
i 50 w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie. Pierwszego lipca rozpoczęli
zasłużone wakacje. Wytężona praca
nauczycieli i uczniów zaowocowała
wysokimi wynikami w sprawdzianie
po klasie szóstej i egzaminie gimnazjalnym.

Sprawdzian po klasie szóstej napisało 45 uczniów osiągając wynik 21,47
pkt. Najwyższy poziom w odniesieniu
do gmin powiatu koszalińskiego
uczniowie naszej gminy osiągnęli w rozumowaniu i wykorzystywaniu wiedzy
w praktyce. Z kolei trudności i niższe
wyniki uzyskali w czytaniu, pisaniu
i korzystaniu z informacji. W odniesieniu do ogólnego wyniku powiatu

(21,22 pkt.) wynik naszej gminy jest
nieznacznie wyższy.
Egzamin gimnazjalny napisało 46
uczniów. I w tym przypadku ich wyniki
były wyższe od średniej w powiecie
koszalińskim.
Uczniowie, którzy uzyskali wysokie
efekty edukacyjne i wykazali się osiągnięciami na innych polach otrzymali
jednorazowe stypendium Wójta Gminy

Świeszyno. Na liście wyróżnionych znaleźli się: Emilia Jakubowska – absolwentka Gimnazjum w Świeszynie,
Adrianna Wencka – absolwentka gimnazjum, Krzysztof Kałużny – uczeń
gimnazjum oraz Wiktoria Wojcieszek
– absolwentka Szkoły Podstawowej
w Konikowie.
Małgorzata Serocka-Pinczak
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Festyn w nowej świetlicy
29 czerwca uroczyście
otwarto nową świetlicę
w Konikowie. Mieszkańcy
– dorośli i młodzież
– otrzymali świetne miejsce
do zabawy i wypoczynku.

Niszczą nasz
majątek

W

OSTATNICH latach
w naszej gminie zrealizowano szereg inwestycji
mających poprawić
infrastrukturę komunalną, w tym
wodno-kanalizacyjnych, służących
wielu mieszkańcom, stanowiących
wkład w ochronę środowiska naturalnego oraz drogowych, poprawiających
układ komunikacyjny na terenie wielu
miejscowości.
To dzięki decyzjom Rady Gminy
i partnerom zewnętrznym – w tym
Zachodniopomorskiemu Urzędowi
Marszałkowskiemu, Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Ministerstwu
Administracji i Cyfryzacji
oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki
wiele przedsięwzięć zostało wykonanych, a w przyszłości mogą być realizowane nowe. Wymienię tutaj oddane
niedawno place zabaw w czternastu
miejscowościach, Multimedialne
Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie czy też świetlicę w Konikowie.
Władze gminy, mając na uwadze
potrzeby mieszkańców poszczególnych
miejscowości, opierają swoje działania
także o szeroką współpracę z sołtysami,
radami sołeckimi, organizacjami
pozarządowymi funkcjonującymi
na terenie gminy i osobami fizycznymi,
które nie licząc czasu i związanych
z tym kosztami poświęcają wiele
wysiłku, by nasza gmina piękniała,
a mieszkańcy czuli, iż przeznaczone
na ten cel publiczne pieniądze nie są
marnowane.
Jednak z przykrością stwierdzam, że
dbałość o wygląd naszej gminy, jej pozytywny wizerunek, nie wszystkim leży
na sercu. Świadczą o tym przykłady
wandalizmu i niszczenia służących
mieszkańcom obiektów. Przykłady?
W Centrum Kultury w Świeszynie,
w trakcie remontu obiektu, próbowano
podpalić drzwi wejściowe do nowo
wybudowanej kotłowni gazowej!
Kradzież roślin ozdobnych przy wyremontowanym przystanku autobusowym w centrum Świeszyna. Zjawiskiem podlegającym negatywnej ocenie
jest zniszczenie tablic z regulaminami
użytkowania placów zabaw w kilku
miejscowościach, czy też kradzież elementów wyposażenia tych placów.
Najbardziej przykrym i nagannym jest
ostatnie zdarzenie na budowie obiektu
sportowego – ORLIKA 2012. Otóż
wandale stłukli cztery reflektory oświetlające boiska.
Zwracam się z ogromną prośbą
i apelem do mieszkańców gminy, tych
wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za wspólne dobro, by skutecznie
przeciwdziałać wandalom. To nasza
gmina, nasze pieniądze, nasz obowiązek. Nie dajmy przyzwolenia na takie
zachowania, nie wyrażajmy zgody na
psucie pozytywnego wizerunku naszej
małej Ojczyzny.

Ryszard Osiowy

T

O będzie autentyczne centrum kultury sołectwa
– ocenił Stanisław Komar,
sołtys Konikowa. Obiekt
posiada nowocześnie wyposażoną salę
świetlicową, komputerową, aneks kuchenny, biuro sołtysa. W nowo oddanym budynku prowadzone będą
różnorodne zajęcia, w tym oczywiście
komputerowe. – Nie zabraknie tu
miejsca dla osób działających na rzecz
rozwoju Sołectwa Konikowo i Gminy
Świeszyno – zapraszał sołtys.
Otwarcia świetlicy dokonali wójt
Gminy Świeszyno Ryszard Osiowy,
członek Zarządu Powiatu Koszalińskiego Henryk Kuriata, przewodniczący Rady Gminy Świeszyno Cezary
Czenko, członek Rady Sołectwa Konikowo Jolanta Turska, sołtys Konikowa Stanisław Komar. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
samorządu gminnego, dyrektorzy
szkół, radni, sołtysi i mieszkańcy,
którzy życzyli wójtowi i sołtysowi
udanej działalności. Nie zabrakło również podziękowań za trud włożony w
budowę i urządzenie świetlicy. Oprawę
artystyczną uroczystości przygotował
zespół „Cecylianki” ze Strzekęcina,
Beata Kępa oraz Sylwia Piotrowska.
Po części oficjalnej mieszkańcy sołectwa bawili się na III Festynie Rodzinnym, który obfitował w konkursy,
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nagrody, a finałem była zabawa przy
muzyce prezentowanej przez Sylwię
Piotrowską.
Świetlica została zbudowana przy
wsparciu finansowym z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi”.
Lidia Łyczko

Aktywne wakacje

Piraci w
przedszkolu

Twórcze zajęcia – teatralne
i plastyczne – przyciągają w czasie
wakacji młodych ludzi
do świeszyńskiego Centrum Kultury.
Nie brakuje również tradycyjnych
form rekreacji.

❚❚❚ 24 czerwca przedszkolaki z gminy
Świeszyno zostały pasowane na piratów. Okazją do tego była kolejna wizyta aktorów Teatru Duet z Krakowa.
W Bibliotece i w Multimedialnym
Centrum Kultury „e-Eureka” artyści
zaprezentowali historię i zwyczaje pirata w bardzo ciekawej parateatralnej
formie. Współtwórcami spektaklu
były dzieci z Gminnego Przedszkola
w Świeszynie.
Aktorzy do udziału w przedstawieniu zaangażowali małych widzów.
W trakcie spotkania odbywały się zabawy taneczno-ruchowe, ćwiczenia
plastyczne oraz wokalne. Przedszkolaki tańczyły w rytm marynarskich
pieśni, rysowały okręty pirackie,
a także budowały papierowe łódki. Nie
zabrakło również próby sił pirackich.
Rozegrano konkurs na przeciąganie
liny, w którym zwyciężyła grupa
dziewczynek z pokładu Santa Monica.
Na zakończenie każdy przedszkolak
został pasowany na pirata.

❚❚❚ Początek wakacji upłynął pod
znakiem teatru. 1 lipca w sali widowiskowej MCK „e-Eureka” zaprezentowano spektakl „O Stachu
i strachu”, przygotowany przez Akademię Wyobraźni z Wrocławia.
Przedstawienie kukiełkowe przyciągnęło sporą grupkę widzów. Po spektaklu najbardziej zainteresowani,
którzy zapisali się na warsztaty teatralne, mogli dowiedzieć się jak wygląda praca w teatrze – od pomysłu
na przedstawienie, poprzez stworzenie kukieł, przygotowanie scenariusza, nauczenia się ról. Kolejna
edycja warsztatów odbędzie się
w sierpniu – od 2 do 6 sierpnia.

Warsztaty zakończony wystawienie
przygotowywanego przez uczestników spektaklu. Premiera 6 sierpnia
o godzinie 17. Zapraszamy!
Kolejnym punktem wakacyjnego
programu w MCK „e-Eureka” były
warsztaty scrapbookingowe. A co to
takiego?! To sztuka ręcznego tworzenia
i dekorowania albumów ze zdjęciami,
kartek okolicznościowych, zdjęć, pamiątek. I właśnie grupa 16 młodych
mieszkańców naszej gminy pracowała
wśród kolorowych papierów, stempli,
kwiatków, koronek i tworzyła eleganckie kartki, notesy, wakacyjne
albumy czy ozdobne girlandy. Zajęcia
prowadziła Anna Wiśniewska, mieszkanka Konikowa.
W czasie tego pierwszego miesiąca
wakacji odbywały się również zajęcia
świetlicowe – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 10 do
16 w świetlicy tłumnie gromadziła
się młodzież, grając w ping-ponga,
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w Xbox, na komputerach, w gry
planszowe czy rozwijając sztuki plastyczne.
Jacek Marcinkowski

ZAJĘCIA
W ŚWIETLICACH
WIEJSKICH:
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Radew – energia życia
W sobotę, na boisku
w Niedalinie, czekały
na uczestników festynu
m.in. konkursy, kwizy,
eko-warsztaty, w których
uczestniczyły dzieci i ich
rodzice, zawody młodych
zapaśników, a właściwie
eko-zapaśników, podczas
których na macie pojawił się
gość specjalny – nasz złoty
medalista olimpijski
– Andrzej Wroński.

I

MPREZA, pod honorowym
patronatem Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Środowiska
Stanisława Gawłowskiego,
gościła rekordową liczbę wystawców
i oglądających.
Impreza obfitowała w konkursy
i zabawy dla dzieci i dorosłych.
W konkursie na „Strój z materiałów
wtórnych” zwyciężyła Roberta Miszczak z Niedalina. W tym konkursie
wzięło udział ponad pięćdziesięciu
„modeli” i „modelek”. W konkursie
„Kompozycja z materiałów wtórnych”
zwyciężyło Przedszkole Gminne
w Świeszynie za swą „ekologiczną stonogę”. Za najbardziej ekologiczne stoisko, propagujące ekologiczny styl
życia, uznano stoisko sołectwa Drzewiany. Na drugim miejscu uplasowała
się Szkoła Podstawowa w Dunowie,
a na trzecim sołectwo Mierzym. Rodzinny bieg do „KRAINY ŁOSOSIA”
o puchar Starosty Koszalińskiego wygrał Mariusz Poślednik. Zwycięzcą
Rajdu Rowerowego do „Krainy Łososia” o puchar Prezesa WFOŚiGW
w Szczecinie został Marcin Szocik. To
tylko niektórzy laureaci konkursów
zorganizowanych tego dnia w Niedalinie.
Powodzeniem cieszyły się również

eko-warsztaty zorganizowane przez bibliotekę w Świeszynie i jej filię w Niedalinie, a prowadzone przez bibliotekarki – Jolantę Szygendę i Darię
Jasińską. W namiocie warsztatowym
przez niemal całe siedem godzin
trwania imprezy wszystkie miejsca

były zajęte. Młodsi uczestnicy festynu
wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami,
tworzyli różne „instalacje”, rysunki,
samochody, biżuterię z materiałów
wtórnych, które po „wytworzeniu” zabierali ze sobą do domów.
Organizacja Festynu, którego celem

jest promocja i ochrona bioróżnorodności obszaru Natura 2000 – Doliny
Radwi, Chocieli i Chotli, była elementem projektu dofinansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Organizatorami byli:

Powiat Koszaliński, Gmina Świeszyno,
Multimedialne Centrum Kultury
„e-Eureka” w Świeszynie, Sołectwo
Niedalino oraz zaprzyjaźnione instytucje i organizacje pozarządowe.
Jacek Marcinkowski
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Podróż w czasie
i przestrzeni
W połowie czerwca
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dunowie
odwiedzili Bydgoszcz,
Solec Kujawski i Toruń.
To nagroda za rok
wytężonej nauki.

W

YCIECZKA wyruszyła
z Dunowa 14 czerwca.
Pierwszym przystankiem na trasie była Bydgoszcz, gdzie młodzież płynęła po kanale bydgoskim, najstarszym, czynnym
do dnia dzisiejszego, śródlądowym kanale wodnym w Polsce. Zwiedziliśmy
też zabytkową wyspę rzeczną w rejonie
staromiejskim Bydgoszczy. Oczywiście
nie ominęliśmy Mostu Zakochanych,
na którym ugodzeni strzałą Amora za-

wieszają kłódeczki z wyznaniem dozgonnej, wzajemnej miłości.
Kolejnym punktem był Solec Kujawski, gdzie znajduje się Park Dinozaurów Jura Park. Dla większości
uczestników był to najważniejszy
punkt wycieczki. Park jest ulokowany
w leśnej scenerii na powierzchni ponad
12 hektarów. Znajduje się tam m.in.:
Muzeum Ziemi z imponującą kolekcją
skamieniałości, ok. 150 modeli prehistorycznych zwierząt (głównie dinozaurów) ustawionych wzdłuż ścieżki
dydaktycznej oraz Kino Emocji Cinema 5.
Wieczorem uczniowie dotarli do
Torunia. Dla wielu była to pierwsza
noc bez rodziców! Mimo bardzo długiego, emocjonującego dnia nie udało
się szybko zasnąć. Kolejny dzień też
obfitował w moc wydarzeń. Na toruń-

skiej starówce zobaczyli m.in. pomnik
i dom Mikołaja Kopernika, ruiny
Zamku Krzyżackiego, a w nich salę
strachu, krzywą wieżę, której odchylenie od pionu wynosi około 146 cm,
planetarium, w którym odbyli podróż
w Kosmos – zwiedzili Księżyc, Mars,
Jowisz i Saturn. Zwiedzili Muzeum
Piernika, w którym każdy samodzielnie
wykonał swoje piernikowe ciastko.
Dwudniowa wycieczka była pełna
emocji, atrakcji i niespodzianek. Pogoda dopisała, humory również. Była to
niesamowita podróż w czasie, do epoki
dinozaurów, do czasów Mikołaja Kopernika oraz w przestrzeń kosmiczną
i na inne planety. Wrażenia zostaną na
długo. A pierwsza noc bez rodziców?
No cóż, jakoś to rodzice przeżyli...
Agata Zglinicka,
Małgorzata Bednarska

Pożegnaliśmy absolwentów

Premiera filmu

"!
$
24 czerwca na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie odbył się
finał V edycji programu „Zdążyć
przed powodzią”. W uroczystości
uczestniczyli uczniowie ze szkoły
w Dunowie, gdyż ich film zyskał
uznanie jurorów.
❚❚❚ Tematem filmu była ewakuacja
w chwili nadejścia powodzi. Uczniowie
zaangażowali się w realizację programu,
a efektem ich pracy jest jeden z odcinków filmu „Niezatapialni”.
– Premiera w sali Bogusława na
Zamku Książąt Pomorskich była dla nas
wszystkich dużym przeżyciem – przyznaje Agata Zglinicka, opiekun aktorów
ze Szkoły Podstawowej w Dunowie.
Do realizacji tegorocznego programu przystąpiło sześć szkół z terenu
województwa, które opracowały scenariusz do filmu edukacyjnego. Jedną
z nich była podstawówka z Dunowa.
W ramach finału tegorocznej edycji
przedstawiono premierowy pokaz tego
filmu. Scenariusz powstał na podstawie
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propozycji nadesłanych przez szkoły.
Wszyscy nauczyciele i uczniowie
współpracujący przy realizacji projektu
otrzymali gratulacje i wyróżnienia.
Projekt od kilku lat uświadamia
dzieciom i młodzieży mieszkającym na
terenach zagrożonych niebezpieczeństwo powodzi. Pogłębia ich wiedzę na
temat metod ograniczania jej skutków
oraz informuje jak ważną rolę odgrywa
prewencja oraz dobre przygotowanie.
W ramach edukacji realizowane są
działania profilaktyczne i przeprowadzane szkolenia młodzieży na temat
metod ograniczania strat powodziowych. Program przyczynia się również
do popularyzowania wśród społeczności lokalnej wiedzy na temat zagrożeń powodziowych i lokalnego
planu ochrony przed powodzią.
V edycja „Zdążyć przed powodzią”
została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Agata Zglinicka

(Nie)wybuchowa prelekcja
Jak wygląda praca sapera?! Co zrobić
kiedy znajdziemy niewybuch? – tego
mogły dowiedzieć się dzieci ze szkoły
w Dunowie podczas wizyty saperów.

26 czerwca uczniowie klasy szóstej
Szkoły Podstawowej w Konikowie,
której wychowawczynią była Krystyna
Tarnowska, opuścili mury szkoły.
❚❚❚ Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele samorządu i władz
oświatowych, grono nauczycielskie

i pracownicy szkoły oraz licznie zgromadzeni rodzice.
Mieliśmy się czym pochwalić!
Czworo uczniów otrzymało nagrody
wójta Gminy Świeszyno, pięciorgu
przyznano stypendia Fundacji Stypendia Świeszyńskie, a siedmiorgu absolwentom – świadectwa z wyróżnie-

niem, które wręczyła dyrektor szkoły
– Dorota Nitka. Były przemówienia,
łzy wzruszenia, nagrody i ostatni występ artystyczny kończący edukację
szóstoklasistów w tej szkole. Na zakończenie młodzież wykonała utwór
„Szczęśliwej drogi już czas…”.
Krystyna Tarnowska

Grzeczni na co dzień
Prace plastyczne i rymowanki
– to efekt przeprowadzenia
w Szkole Podstawowej
w Konikowie konkursu dotyczącego
dobrego wychowania.
❚❚❚ W drugim semestrze zakończonego już roku szkolnego zrealizowany
został program profilaktyczny
„Grzeczność na co dzień”, który był
kontynuacją programu „Szkoła bez
przemocy”. Oba programy przepro-

wadzone zostały pod patronatem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, a przygotowała
je i poprowadziła pedagog szkolny
– Agnieszka Ustianowska.
Głównym założeniem programu
było wykształcenie u uczniów postawy
prospołecznej i kulturalnego zachowania w sytuacjach życia codziennego.
Podsumowaniem programu był
konkurs plastyczny w dwóch kategoriach: klas I-III oraz IV-VI. Uczniowie

klas starszych do pracy plastycznej dołączali krótki wierszyk, hasło lub rymowankę.
Laureatami konkursu zostali: Roksana Janik (kl. I), Wiktoria Latkowska
(kl. I), Aleksandra Bałdowska (kl. II),
Karolina Bogacz (kl. II), Julia Zawoluk (kl. II), Kacper Januszewski
(kl. VI) oraz Michał Barski (kl. VI).
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Agnieszka Ustianowska

❚❚❚ 23 maja w Szkole Podstawowej
w Dunowie odbyła się prelekcja w ramach programu „Niewypały – Stop
– wezwij saperów”, którą przygotowali żołnierze z patrolu rozminowania
nr 4 z Drugiej Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Żołnierze uświadamiali dzieciom i dorosłym zagrożenia związane z niewypałami
i wyjaśnili właściwy tryb postępowania
w przypadku ich znalezienia.
Żołnierze opowiadali jak wygląda
na co dzień praca saperów i o niebezpieczeństwach związanych ze znalezionymi niewybuchami oraz jak postępować w przypadku znalezienia
takich ładunków. Podczas oglądania
prezentacji multimedialnych uczniowie

mogli zobaczyć, jak niebezpieczna jest
ta praca. Żołnierze przywieźli ze sobą
wiele eksponatów – oczywiście bezpiecznych! Po zakończonej prelekcji
saperzy zostali wręcz zasypani pytaniami, na które chętnie odpowiadali.
Druga część spotkania wzbudziła
wielki entuzjazm wśród wszystkich zebranych – wśród uczniów i nauczycieli. – Poznaliśmy wyposażenie sapera, rodzaje niewybuchów – mówią
uczniowie. Mogliśmy poszukać
„skarbów” za pomocą wykrywacza metalu oraz obejrzeć wóz patrolu saperskiego. Dużą atrakcją była możliwość
przymierzenia ciężkich, saperskich kamizelek i hełmu.
Spotkanie z pewnością przyczyniło
się do uświadomienia zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania ze znalezionymi minami, bombami, granatami.
Agata Zglinicka
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Świeszyno jest eko
Mały ekolog
W ramach projektu edukacji ekologicznej gmina Świeszyno, wraz
z gminami: Będzino, Malechowo,
Manowo i Polanów, zorganizowała
13 i 17 czerwca konkursy „Mały
ekolog” dla grup zerowych
oraz „Selektywnie znaczy EKO”
dla klas IV-VI.
❚❚❚ Wcześniej, w każdej szkole i przedszkolu na terenie poszczególnych
gmin, wyłonieni zostali uczniowie
reprezentujący gminę w konkursach.
Finałowe konkursy zorganizowano
w Szkole Podstawowej w Konikowie.
Konkurs „Mały ekolog” przygotowała i przeprowadziła Marlena Łuczak. 19 trzyosobowych zespołów
zmagało się z różnorodnymi zadaniami z dziedziny ekologii, przyrody
i ochrony środowiska. Były to zadania
w sześciu konkurencjach: labirynt,
układanie puzzli, wyszukiwanie ukrytych obrazków, segregowanie odpadów,
praca plastyczna oraz rzut do kosza.
Miejsca na podium zajęli: I – Przedszkole Samorządowe w Mścicach; II
– Oddział Przedszkolny z Zespołu
Szkół w Mścicach; III – Oddział
Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy. Wyróżnienia otrzymali:
Oddział Przedszkolny „B” ze Szkoły
Podstawowej w Konikowie, Przedszkole w Polanowie, Oddział Przedszkolny „A” ze Szkoły Podstawowej
w Konikowie. Wszystkie dzieci, które
wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami.
Drugi konkurs – „Selektywnie,
znaczy EKO”, przygotowały nauczycielki ze szkół podstawowych w Konikowie, Dunowie i Zegrzu Pomorskim
– Krystyna Tarnowska, Iwona Moszyńska i Joanna Ornatek oraz kierownik
ZOS Małgorzata Serocka-Pinczak.
W eliminacjach wzięło udział 15 trzyosobowych drużyn. Konkurs składał
się z eliminacji indywidualnych i drużynowych.
Po ustaleniu wyników, zwycięzcami
konkursu zostały następujące placówki: I miejsce – Szkoła Podstawowa
w Dunowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lejkowie, III miejsce
– Szkoła Podstawowa w Ostrowcu.
Nagrodą główną tego konkursu był
wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zarządu Okręgowego Związku
Łowieckiego w Manowie dla uczniów
szkoły w Dunowie.
Serdecznie gratulujemy dzieciom,
ich nauczycielom i wychowawcom!
Realizacja konkursu odbyła się
w ramach projektu „Selektywnie

znaczy EKO – kampania edukacyjno-informacyjna” dofinansowanego
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Koordynatorem projektu
była Anetta Wiśniewska – inspektor
ds. ochrony środowiska Urzędu
Gminy Świeszyno.
Małgorzata Serocka-Pinczak
Marlena Łuczak

Stawiamy
na ekologię
Kampania promocyjno-edukacyjna
na szeroką skalę, konkursy
dla najmłodszych, plakaty,
książeczki, ulotki – w taki sposób
gmina Świeszyno stara się wdrożyć
mieszkańców do segregacji śmieci.
❚❚❚ Obowiązuje już nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która nakłada na nie obowiązek objęcia wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Polega to na przejęciu
odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu dla mieszkańców

stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Realizując zapisy
ustawy gminy powinny osiągnąć
określony w ustawie procent odpadów
podlegających recyklingowi, tj. poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła.
– Gmina Świeszyno, wraz z gminami partnerskimi: Będzinem, Malechowem, Manowem, Polanowem, zaproponowała swoim mieszkańcom
udział w projekcie „Selektywnie znaczy
EKO – kampania edukacyjno-informacyjna”. Celem kampani była edukacja mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów – tłumaczy
Lida Łyczko, inspektor ds. promocji
Urzędu Gminy Świeszyno. Projekt w
połowie dofinansowany został ze
środków WFOŚiGW w Szczecinie,
a realizowany był od połowy maja do
końca czerwca. Kampania polegała na
tym, że do wszystkich mieszkańców pięciu gmin trafiło ponad 13
tysięcy ulotek, na terenie gmin pojawiło się 310 plakatów informujących
o zasadach segregacji. 547 uczniów ze
wszystkich zerówek otrzymało edukacyjne książeczki do kolorowania a do
286 uczniów klas I-III trafiły ksią-

Sukces „Cyfrowej Szkoły”
W minionym roku szkolnym
dwie szkoły naszej gminy:
Szkoła Podstawowa w Dunowie
i Szkoła Podstawowa
im. W. Szymborskiej w Konikowie
zrealizowały program „Cyfrowa
Szkoła”. Obie z sukcesem!
❚❚❚ Jest to trzeci z programów zrealizowany przez szkoły podstawowe. Jest
on przedsięwzięciem pilotażowym realizacji wieloletniego programu rządowego
rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dzięki temu szkoły mogły kupić pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szkoły zakupiły laptopy, tablice interaktywne, drukarki,
projektory, ekrany projekcyjne, głośniki
oraz odpowiednie szafki do przemieszczania komputerów, co umożliwia wykorzystywanie ich w różnych salach lekcyjnych. Przeszkolono także nauczycieli
z obsługi sprzętu komputerowego.
W czasie trwania projektu nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach

LICZBA

prowadzonych przez szkolnego e-koordynatora, który wspierał nauczycieli
w doskonaleniu umiejętności pracy
z wykorzystaniem TIK.
Małgorzata Serocka-Pinczak

żeczki edukacyjne z zestawem ćwiczeń.
Przeprowadzono także konkursy dla
uczniów starszych.
Gmina Świeszyno realizując program, zakupiła materiały promocyjne
przekazane mieszkańcom gminy
podczas Ekologicznego Festynu Rodzinnego „RADEW – energia życia”
oraz dzieciom w szkołach podstawowych.
Lidia Łyczko

Niecodzienna
lekcja
przyrody
Ognisko i poznawanie zwyczajów
dzikich zwierząt – w takie atrakcje
obfitowała wycieczka uczniów
Szkoły Podstawowej w Dunowie
do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Związku Łowieckiego w Manowie.
❚❚❚ Uczniowie klas od I do V wraz
z wychowawcami zwiedzili teren
ośrodka Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Oglądali
psy myśliwskie biorące udział w polowaniach . Potem wyruszyli do zagrody
dzików. Jednak tego dnia zwierzęta

najwyraźniej nie miały ochoty na spotkanie, ponieważ nie pojawiły się
w miejscach, gdzie można je zwykle
zobaczyć.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach przyrodniczo-ekologicznych prowadzonych przez Marka Plewę i Monikę Czerepkow, którzy opowiadali
jak dbać o przyrodę i wyjaśnili zasady
zachowania się w lesie. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu odnawialnych
źródeł energii, recyklingu i segregacji
śmieci.
Atrakcją spotkania była prezentacja
odgłosów zwierząt leśnych, a prelegenci opowiedzieli wiele ciekawostek
dotyczących ich zwyczajów i trybu
życia. Zainteresowaniem cieszyły się
eksponaty zwierząt, m.in. sarny, borsuka, lisa.
Ostatnim punktem pobytu
w Ośrodku było ognisko z kiełbaskami. Na zakończenie pobytu każdy
uczestnik wycieczki otrzymał dyplom
małego ekologa a najbardziej aktywni
uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody książkowe.
Wycieczka zorganizowana została
w nagrodę za zwycięstwo w konkursie
„Selektywnie, znaczy EKO”.
Beata Górska

Światełko w tunelu
❚❚❚ Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dunowie obejrzeli spektakl profilaktyczny „Światełko w tunelu” będący
pokazem jak radzić sobie z trudnymi
sytuacjami.
13 czerwca uczniowie klas IV-VI
obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru „Kurtyna”.
Scenki ukazywały trudne sytuacje
dzieci i młodzieży, wynikające z problemów alkoholizmu w rodzinie oraz
przemocy ekonomicznej i psychicznej,
stosowanej wobec osób młodszych.
Głównym założeniem aktorów było
uświadomienie, że zawsze jest „światełko w tunelu". Jeśli mamy problemy,

których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, zawsze możemy liczyć na pomoc
dorosłych i właściwych instytucji. Aktorzy przekonywali, że nie można być
także niemymi świadkami czyjegoś
cierpienia. Czasem, dla dobra naszych
kolegów, choć często wbrew ich woli,
powinniśmy starać się szukać dla nich
pomocy. Wszyscy uznali, że była to
bardzo dobra lekcja wychowawcza.
Przedstawienie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Agata Zglinicka
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Drogi – wyzwanie na lata
Rozmowa ze
STANISŁAWEM
KOMAREM, sołtysem
Konikowa, który pełni
tę funkcję od ponad
dwóch lat.
– Dlaczego zdecydował się Pan
zostać sołtysem?
– Do kandydowania w wyborach
na sołtysa namówili mnie mieszkańcy
Konikowa, którzy w dużym stopniu
mnie poparli. Ta funkcja jest dla mnie
na pewno spełnieniem pewnej misji
społecznej. Od zawsze miałem naturę
społecznika i teraz się realizuję.
– Czy jest Pan „rdzennym”
mieszkańcem Gminy
Świeszyno?
– Nie. Do Konikowa przeprowadziłem się z Koszalina. Tutaj się osiedliłem i nie żałuję tej decyzji, bo Konikowo to piękna okolica. Poza tym
moja żona jest nauczycielką w świeszyńskim gimnazjum.
– Co ciekawego można
zobaczyć w sołectwie
Konikowo?
– Sołectwo Konikowo jest dość
atrakcyjnym turystycznie miejscem.

KWESTIONARIUSZ:
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6 lipca w Mierzymiu odbył się
tradycyjny festyn – powitanie lata.
Bawili się dorośli i dzieci!
❚❚❚ Coroczne spotkanie kulturalne
mieszkańców zorganizowali sołtys,
rada sołecka, radna i druhowie
z OSP Mierzym. Od godziny 17
bawiły się dzieci biorąc udział w rozmaitych konkursach. Rywalizowali
m.in. w tańcu, jedzeniu, biegu z jajkiem, odbijaniu piłki, wiedzy
o swojej miejscowości i gminie Świeszyno. Najmłodsi rozegrali mecz
piłki nożnej.
Dzieciom do tańca przygrywała or-

Iwona Moszyńska
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Agata Zglinicka

zamieszkuje około 1300 mieszkańców.
Nasze sołectwo coraz częściej staje się
miejscem, w którym osiedlają się
młodzi ludzie. Wydaje mi się, że
oprócz walorów przyrodniczych,
wpływ na to ma bliskie sąsiedztwo Koszalina.
– Sukces i porażka kadencji?
– Jestem sołtysem przez ponad dwa
lata, może to niedługo, jednak przez
ten czas udało się już wiele dokonać.
W tym roku odbyło się uroczyste
nadanie Szkole Podstawowej w Konikowie imienia noblistki – Wisławy
Szymborskiej. Niespełna miesiąc
temu nastąpiło uroczyste otwarcie naszej świetlicy, w której odbywają się
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzięki
dobrej współpracy z wójtem udało
nam się wybudować odcinek drogi asfaltowej. A co do niepowodzeń?!
Mogą zdarzyć się zawsze, jednak
staram się z nich wyciągać naukę na
przyszłość.
– Plany na najbliższe lata…
– Chciałbym sprawić, aby mieszkańcom naszego sołectwa mieszkało się
jak najlepiej. Jak już mówiłem – najpilniejszą sprawą jest dalszy remont
dróg.
Rozmawiała:
Marcelina Marciniak

Lato
w Mierzymiu
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Nasza dumą jest zabytkowy kościół,
zbudowany w stylu gotyckim na przełomie XIV i XV wieku, który przyciąga wielu zwiedzających. Sołectwo
posiada również bardzo dużo walorów
przyrodniczych, np. na okolicznych
łąkach można spotkać żeremia bobrów.
– Jakich mamy tutaj ciekawych
ludzi? Czy są jacyś twórcy
ludowi, działacze społeczni
lub kulturalni?
– Każdy z mieszkańców naszego sołectwa jest interesującą osobą, posiadającą swoje pasje, pomysły, wartości,
każdy mieszkaniec jest godny poznania, uwagi.
– Jakie są najważniejsze sprawy
do załatwienia w sołectwie?
– Na pewno taką sprawą, którą
widać na pierwszy rzut oka, jest nie
najlepszy stan dróg. Chciałbym zadbać o remont tych asfaltowych, jak i
gruntowych. Poza tym niezbędne jest
uzupełnienie oświetlenia ulic.
– Ilu mieszkańców ma sołectwo?
Ludzie przyjeżdżają z miasta się tu
osiedlać czy raczej migrują i wsie
się wyludniają?
– Sołectwo Konikowo jest dużym
sołectwem. Należą do niego Konikowo oraz Czersk Koszaliński, które

Uśmiechnięty Dzień Dziecka
Piosenki, wiersze, zabawy i konkursy
oraz moc innych atrakcji czekały
na dzieci w Niedalinie z okazji ich
święta. Imprezę zorganizował
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie we współpracy
z sołtysem i niedalińską filią Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno.
❚❚❚ Dzień dziecka w Niedalinie przypadł dopiero na 22 czerwca, ale dzieci
po zakończeniu tego dnia zgodnie
stwierdziły, że warto było czekać.
Gminne Spotkanie Integracyjne pod
nazwą „Uśmiech dziecka na Dzień
Dziecka" zostało zrealizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń plus”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Program imprezy obfitował w wiele
atrakcji: konkurs plastyczny „Portret

mojej rodziny”, piosenki, wiersze, zabawy socjoterapeutyczne („Kwiatek”,
„Sylwetki”, „Coś pozytywnego”,
„Supeł”) oraz przedstawienie teatralne
przygotowane i wykonane przez rodziców.
Przez cały czas spotkania dzieci
mogły bawić się na zjeżdżalni, skakać
na dmuchanym zamku, jeździć quadem, próbować sił w kuli wodnej,
pograć w cymbergaja oraz zjeść popcorn. Za udział w konkursach dzieci
otrzymały nagrody – gadżety i słodycze. Ochotnicza Straż Pożarna
z Niedalina przygotowała dla dzieci
pokazy, w których brały udział. Dzieci
zobaczyły jak to jest być strażakiem
i gasić pożar. Dzięki obecności dzielnicowego z Komisariatu Policji
w Świeszynie dokładnie zapoznały się
z policyjnym radiowozem.
Agata Kałucka

kiestra z Raduszki. O poczęstunek
z grilla postarali się sponsorzy pozyskani przez Agnieszkę Krasuską, radną
z Mierzymia. Nagrody do konkursów
zakupiono z funduszu sołeckiego.
Wieczorem do tańca i zabawy przystąpili dorośli mieszkańcy sołectwa
i okolicznych miejscowości. Zabawa
przebiegła w miłej atmosferze.
Wspólnym śpiewem mieszkańcy Mierzymia przywitali lato.
Organizatorzy dziękują wszystkim
osobom, które pomagały w przygotowaniu spotkania.
Agnieszka Krasuska
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Anita
na podium

Najmłodsi kopią piłkę
22 czerwca w hali sportowej
w Konikowie odbył się
III Turniej Rekreacyjno-Sportowy klas I-III w piłkę
nożną o Puchar Wójta
Gminy Świeszyno i Prezesa
KKPN „Bałtyk”.

W

ZMAGANIACH
udział wzięły cztery drużyny piłkarskie reprezentujące szkoły podstawowe z naszej gminy: z Dunowa,
Konikowa i Zegrza Pomorskiego oraz
drużyna dziecięca z KKPN „Bałtyk”.
W turnieju zwyciężyła drużyna „Bałtyku”, która otrzymała Puchar i złote
medale, II miejsce i srebrne medale
otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Konikowie, a III miejsce
i brązowe medale przypadły drużynie
ze Szkoły Podstawowej z Dunowa.
Najlepszym bramkarzem naszej
gminy został Michał Modzelewski.

W czasie przerw zarówno kibice, jak
i zawodnicy, mogli rywalizować
w konkursach rekreacyjnych (m.in.
strzelanie i skoki w workach) zorganizowanych i prowadzonych przez harcerzy HKTP DREPTAK w Świeszynie.
Lista osób zaangażowanych w zapewnienie dobrej zabawy jest długa.
Szczególne podziękowania należą się
Mirosławowi Malcowi ze stadniny
w Niekłonicach, dzięki któremu dzieci
zgromadzone na turnieju mogły nieodpłatnie pojeździć konno. Bałtycki
Bank Spółdzielczy w Darłowie
współfinansował zakup koszulek dla
uczestniczących w turnieju drużyn
oraz dla dzieci z rodzin mniej zamożnych naszej gminy, które zostały przekazane poprzez ich macierzyste szkoły.
Statuetki dla „Najlepszego bramkarza”
i „Najlepszego strzelca” ufundował
Jacek Marcinkowski, radny gminy
Świeszyno.
Lidia Łyczko

W czerwcu odbyły się kolejne
zawody Mistrzostw Strefy Polski
Zachodniej w motocrossie.
Wśród ponad 100 uczestników
zawodów znalazła się jedyna
reprezentantka naszej gminy
– Anita Drewniok z Niekłonic
reprezentująca MX Koszalin.
❚❚❚ Występy naszej reprezentantki należy uznać za bardzo udane, gdyż
w trzech rundach za każdym razem
stawała na podium! W tym roku Anita
Drewniok wystąpiła w czterech zawodach Mistrzostw Polski. Do tej pory
zgromadziła 234 punkty i jest na 4
miejscu w tegorocznej klasyfikacji Mistrzostw Polski Kobiet. Strata do prowadzącej czwórki jest niewielka i wynika z nieobecności zawodniczki na
pierwszych zawodach w Rosówku.
Anita od ponad półtora roku trenuje motocross, a w sierpniu 2012
roku po raz pierwszy wystartowała
w zawodach Mistrzostw Polski Kobiet.
Jacek Marcinkowski

Sportowy tydzień

KLASYFIKACJA
❚
❚
❚

Pieniądze
na Orlika
❚❚❚ Dobiega końca budowa, przy
Gimnazjum w Świeszynie, kompleksu
Moje Boisko – Orlik 2012 – boisko
piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Gmina Świeszyno pozyskała
fundusze zewnętrzne na budowę
obiektu. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dotację w wysokości
500 tysięcy zł, natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego udzielił dofinansowania
w wysokości 333 tysięcy zł. Cała inwestycja zaplanowana została na kwotę
ponad 1,4 mln zł.
Uroczyste otwarcie Orlika 2012
w Świeszynie zaplanowano na 21
września 2013 r.
Lidia Łyczko

Między 15 a 19 lipca w Multimedialnym Centrum Kultury
„e-Eureka”, w ramach programu Bezpieczne wakacje, najmłodszym mieszkańcom naszej gminy zaproponowano ping-ponga, mecze piłkarskie,
zabawy z piłką do siatkówki,
konkursy rzutów do kosza, a także
rozgrywki piłkarzyków stołowych.
❚❚❚ Ostatniego dnia spotkań rozegrane
zostały zawody piłkarzykowe i turniej

tenisa stołowego. Zdobywcy najwyższych miejsc otrzymali medale – złote,
srebrne i brązowe, natomiast pozostali
uczestnicy – pamiątkowe. Wszyscy,
którzy uczęszczali na zajęcia obdarowani zostali sportowymi pamiątkami.
Zajęcia odbywały się na sali widowiskowej MCK „e-Eureka” oraz na
hali sportowej w świeszyńskim gimnazjum i prowadzone były przez Jacka
i Dawida Marcinkowskich.
Jacek Marcinkowski

Walczyli o puchar sołtysa
❚❚❚ W sobotę 29 czerwca rozegrano
Letni Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Sołtysa Mierzymia. O trofeum rywalizowały cztery drużyny. Z rozgrywek
zwycięsko wyszła ekipa Wichru Mierzym, drugie miejsce dla oldbojów
Strażaka Swieszyno, a miejsce na najniższym stopniu pudła zajęły drużyny

Hajki Zegrze Pomorskie i zespół Kolegów Sołtysa. Puchary i dyplomy
wręczyli wójt Ryszard Osiowy oraz
sołtys Mierzymia – Stanisław
Chromik. Za przygotowania zawodów
specjalne podziękowania należą się
Czesławowi Kwiatkowskiemu.
Grzegorz Ziobro
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Informacja dla mieszkańców Gminy Świeszyno: Opłatę za odbiór odpadów należy wnosić do dnia 15 każdego miesiąca z góry (to znaczy, że do 15 sierpnia będziemy płacić za miesiąc
sierpień, do 15 września – za wrzesień):
Gmina Świeszyno – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
Nr konta: 35 8566 0003 0001 0360 2005 0154
W tytule: opłata za odpady za miesiąc (np. sierpień).

