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„Do kraju tego, 
gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...”
             - Cyprian Kamil Norwid

    Radość z zebranych plonów, 
zabawa przy pięknej pogodzie, 
bogate stoiska z licznymi degu-
stacjami towarzyszyły imprezie 
gminno – powiatowej w Nie-
dalinie, w sobotę 17 września 
2016r. 
   Tego dnia Powiat Koszaliński 
wspólnie z Gminą Świeszyno 
zorganizowali gminno - powia-
towe Święto Plonów. W dożyn-
kach uczestniczyli włodarze 
wraz z delegacjami mieszkań-
ców miasta Koszalina oraz 
gmin powiatu koszalińskiego. 
     Obchody rozpoczęła Msza 
św. w kościele filialnym w Nie-
dalinie, której przewodniczył 
proboszcz Parafii p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Ze-
grzu Pomorskim ksiądz Bogdan 
Gibczyński. Współcelebransa-
mi byli ks. proboszcz Krzysztof 
Kantowski oraz ks. Zenon Ste-
fański. 
  Odniesienie do szacunku ja-
kim obdarzany jest chleb w 
naszym kraju, do pracy rolnika, 
było tematem przewodnim uro-
czystości. Poświęcone wieńce 
i chleby dożynkowe przenie-
sione zostały w barwnym i ra-
dosnym korowodzie, w którym 
rozbrzmiewał śpiew zespołu 
ludowego „Jarzębiny” ze Świe-
szyno oraz Kapeli „Swaty” z 
Będzina, na plac dożynkowy w 
Niedalinie. 
    Zgodnie z tradycją, gestem 

Dożynki Gminno – Powiatowe w Niedalinie
- gościnnie i na ludowo

symbolizującym oficjalne 
otwarcie uroczystości jest prze-
kazanie „Dożynkowej Baby” – 
symbolu więzi i ostoi rodzinnej, 
symbolu pracowitości, oddania 
i przywiązania do ziemi.     
   Dożynkową Babę przekazał 
Pan Piotr Jedliński – Prezydent 
Miasta Koszalina gospodarzom 
tegorocznych dożynek, Pani 
Ewie Korczak Wójt Gminy 
Świeszyno i   Panu  Mariano-
wi Hermanowiczowi Staroście 
Koszalińskiemu. 
   Następnie zaprezentowany 
został tradycyjny ceremoniał 
dożynkowy przygotowany 

przez Stowarzyszenie Śpiewa-
cze „Lechici” z Koszalina.    
  Starości dożynkowi: Pani 
Marzena Ziubrowska z Gminy 
Manowo i Pan Marek Furman 
z Gminy Świeszyno, przekazali 
Staroście Koszalińskiemu chleb 
dożynkowy upieczony ze zboża 

z naszych pól z prośbą o takie 
gospodarowanie, by nikomu go 
nie zabrakło.  
   Starosta podzielił się chlebem 
z włodarzami gmin i miast, z 
gośćmi: posłem na Sejm Pa-
nem Stefanem Romeckim, 
senatorem RP Panem Piotrem 

Zientarskim, przedstawicielami 
Powiatu Koszalińskiego. Wójt 
Gminy Świeszyno podzieliła 
chleb dożynkowy pomiędzy 
sołtysów naszej gminy. Następ-
nie włodarze, goście i sołtysi 
dzieli się chlebem z mieszkań-
cami naszego regionu. 
Podczas dożynek uhonorowani 
zostali rolnicy, którzy zarów-
no wynikami produkcyjnymi 
osiąganymi w gospodarstwie, 
jak i postawą społeczną wyróż-

niają się w swoim środowisku. 
Odznakę „Zasłużony dla rolnic-
twa” nadaje minister właściwy 
do spraw rolnictwa. 
   Odznaki wręczali poseł na 
Sejm Pan Stefan Romecki, sena-
tor RP Pan Piotr Zientarski oraz 
Pan Zenon Dropko Przewodni-
czący Rady Powiatu w Kosza-
linie i Pan Dariusz Kalinowski 
Wicestarosta Koszaliński.
Tradycyjnie dożynkom towa-
rzyszą liczne konkursy. 
     W tym roku nagrody głów-
ne Powiatu Koszalińskiego 
i Gminy Świeszyno za Najpięk-
niejszy Wieniec Dożynkowy 
trafiły do Sołectwa Świeszyno. 
W konkursie powiatowym 
miejsce drugie zajęło Sołec-
two Sieciemin, miejsce III 
Sołectwo Niedalino.  
   W konkursie gminnym II 
miejsce zajęło Sołectwo Nie-
dalino, III miejsce zajęło Sołec-
two Niekłonice.   
     W konkursie gminnym udział 
wzięło 6 sołectw.  
   Powiat Koszaliński był orga-
nizatorem konkursu na „Potra-
wy z ziemniaka”. 
   Podczas dożynek na scenie 
wystąpili: Zespół Tańca Lu-
dowego „Bałtyk” z Koszalina, 
Zespół „Olszyna” z Żydowa, 
Ludowy Zespół Śpiewaczy 
„Nestor” z Rosnowa, Kapela 
„Swaty” z Będzina, „Kwia-
ty Paproci” z Wierciszewa, 
„Bursztyny” z Sianowa, Zespół 
Folklorystyczny „Florianki” 
z Kłania, Zespół „Przepiór-
ki” z Sarbinowa, Zespół Flash 
Dance z Biesiekierza, Zespół 
„Jagody” z Niedalina, Zespół 
Wokalno – Instrumentalny „Ce-
cylianki” ze Strzekęcina.  
   Na zakończenie dożynek 
odbyły się koncerty zespołów 
„Baciary” i „Talisman”. Zaba-
wa taneczna przy muzyce przy-
gotowanej przez DJ Monikę 
trwała do północy.
   Bogate wrażania artystycz-
ne, bogate wystawy sołectw, 
świetlic i gmin, liczne konkur-
sy, gry i atrakcje dla najmłod-
szych sprawiły, że nikt się nie 
nudził. Powiat Koszaliński 
w ramach realizowanego pro-
gramu „Zwalczamy nowotwo-
ry” zachęcał mieszkańców do 
badań profilaktycznych. Wpro-
wadzona przez Organizatorów  
atmosfera podczas dożynek była 
wyjątkowa. Dominowały go-
ścinność, serdeczność i radość.

dokończenie i wyniki 
konkursów na str 4

Wójt Gminy Świeszyno 
wyróżniła rolników z Gminy Świeszyno 
za wkład w rozwój rolnictwa w gminie. 

Statuetki otrzymali:
1. Pan Czesław Jaroszewicz
2. Pan Andrzej Konopacki
3. Pan Stanisław Beska
4. Pan Józef Oleszko
5. Państwo Ewa i Robert Puzyrewscy
6. Państwo Maria i Krzysztof Łukawscy

Wójt Gminy Świeszyno 
wyróżniła osoby aktywne w gminie. 

Tytuł KOBIETA AKTYWNA Gminy Świeszyno otrzymały:
-  Pani Zofia Beba-Bednarczyk 
- Pani Anna Bihun 
- Pani Barbara Szwed 
Tytuł OSOBA AKTYWNA Gminy Świeszyno otrzymali:
- Pan Paweł Czopik 
- Pan Leszek Lewkowicz Starostowie dożynkowi przekazują chleb Staroście Koszalińskiemu

Ewa Korczak, wójt gminy Świeszyno dzieli się chlebem z mieszkańcami powiatu

Odznaki „Zasłużony 
dla rolnictwa” 

otrzymali: 
z Gminy Będzino
Pan Piotr Kołpacki 
Pani Zofia Stańczak 
z Gminy Bobolice 
Pan Jerzy Herman 
Pani Maria Herman-Sobczak 
Pan Jarosław Witkowski 
z Gminy Manowo
Pan Leszek Kondrat 
Pani Urszula Mejer 
Pan Krzysztof Naszydłowski 
z Gminy Sianów
Pan Andrzej Lichmański 
Pan Andrzej Koszałka 
Pan Mariusz Szczepaniak 
Pan Jerzy Słupczewski 
z Gminy Świeszyno
Pani Janina Pondo 
Pani Agnieszka Zdrojewska 
Pan Bogdan Król 
Pan Czesław Siatecki 
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Niekłonice

Przekazanie placu budowy

15 lipca br. odbyło się prze-
kazanie placu budowy firmie 
„DOMAR”, która została 
wykonawcą zadania pn. 
„Przebudowa dróg gmin-
nych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości 
Niekłonice, gm. Świeszyno”. 

W ramach inwestycji utwardzo-
ne zostaną ulice Truskawkowa, 
Jagodowa i Brzoskwiniowa o 
łącznej długości 1,28 km.
Zgodnie z umową podpisaną 
z wykonawcą w dniu 12 lipca 
2016r. przebudowa powyższych 
dróg zakończy się do 14 listopa-
da bieżącego roku, a koszt za-

dania wyniesie 1 170 950,01 zł.
Realizacja inwestycji możli-
wa jest dzięki uzyskaniu przez 
Gminę Świeszyno dofinanso-
wania z „Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 
2016-2019” w wysokości 50% 
kosztów kwalifikowalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wójt Gminy Świeszyno 
informuje, że zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. 
Z 2012 r. poz. 391 z późn. 
zm.) z dniem 1 sierpnia 
2016 r. rozpoczął działal-
ność Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). 

Punkt znajduje się w miej-
scowości Chałupy nr 13 
B i jest prowadzony przez 
firmę EKOSAN Sp. z o. o., 
na podstawie umowy za-
wartej z Gminą Świeszyno. 
Do korzystania z PSZOK 
są uprawnieni wszyscy 
mieszkańcy naszej Gminy. 
Działalność PSZOK została 
określona w Regulaminie, 
natomiast wykazy przyjmo-
wanych odpadów zamiesz-

czono w załącznikach do 
umowy. 

Do PSZOK będzie można 
dostarczać odpady:
 we wszystkie dni robocze 
– w poniedziałek w go-
dzinach 9ºº – 17ºº oraz od 
wtorku do piątku w godzi-
nach 8ºº – 16ºº. 

Celem uruchomienia 
PSZOK na terenie Gminy 
jest umożliwienie naszym 
mieszkańcom przekazywa-
nie odpadów w terminach 
dla nich dogodnych i bez 
konieczności uzgadniania z 
odbiorcą sposobu odbioru 
takich odpadów jak np. od-
pady budowlane. 

Na stronie internetowej 
Gminy Świeszyno pod 
adresem http://www.
swieszyno.pl/aktual-
nosc/komunikat-dla-rol-
ników znajdą Państwo 
materiał szkoleniowy 
dotyczący afrykańskiego 

Gmina Świeszyno

Komunikat dla 
hodowców świń

Niedalino

Coraz bliżej zakup auta ra-
towniczo-gaśniczego dla OSP

Powiatowy Urząd 
Pracy w Koszalinie 
informuje, iż realizu-
je dwa projekty ze 
środków Europejskie-
go Funduszu Społecz-
nego:

1. Projekt dla osób bez-
robotnych do 29 roku 
życia, realizowany w ra-
mach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 - „Ak-
tywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie koszalińskim 
i powiecie miasto Kosza-
lin (II)”.

W ramach programu 
przewidziano  następują-
ce formy wsparcia:

* staże u pracodawcy,
* prace interwencyjne,
* jednorazowe środki na 
podjęcie działalności go-
spodarczej,

* bony zasiedleniowe.

Więcej informacji o 
projekcie: http://www.pup.
koszalin.pl/urzad_pracy/
PO_WER_2016.html

PUP – informacja dla 
bezrobotnych

2. Projekt dla osób po-
wyżej 29 roku życia, re-
alizowany w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go 2014-2020 – „Aktywi-
zacja osób pozostających 
bez pracy w wieku powy-
żej 29 roku życia znajdu-
jących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku 
pracy w powiecie kosza-
lińskim i powiecie miasto 
Koszalin – II”.

W ramach programu 
przewidziano  następujące 
formy wsparcia:

* staże u pracodawcy,
* prace interwencyjne,
* jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospo-
darczej,

* wyposażenia lub doposa-
żenia stanowiska pracy.

Więcej informacji o 
projekcie: http://www.pup.
koszalin.pl/urzad_pracy/
RPO_WZ_Dzia.html

Rekrutacja osób bezrobot-
nych odbywa się na podsta-
wie kryteriów dostępu okre-
ślonych w projektach. 
 Osoby bezrobotne oraz 
przedsiębiorców serdecznie 
zapraszamy do składania 
wniosków.
   Szczegółowe informacje 
udzielane są w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Koszalinie przy ul. Racła-
wickiej 13.

Warunkiem jest dostarczenie 
odpadów własnym transpor-
tem lub uzgodnienie spo-
sobu odbioru z operatorem 
PSZOK.
  
Na stronie internetowej Gmi-
ny Świeszyno http://www.
swieszyno.pl/aktualnosc/
punkt-selektywnej-zbior-
ki-odpadow-komunalnych-
pszok,w materiałach do po-
brania znajdziecie Państwo:

* Regulamin punktu selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych

* Wykaz odpadów przyj-
mowanych bezpłatnie w 
PSZOK

* Ceny na odpady odpłatnie 
odbierane od mieszkańców 
w PSZOK

pomoru świń (ASF) nadesłany przez Powiato-
wego Lekarza Weterynarii.

Dunowo

Pierwsza siłownia na powietrzu 
w Gminie Świeszyno
W tym roku nasz teren rekre-
acyjno-sportowy wzbogacił się o  
zewnętrzną siłownię. Mamy już 
boisko do piłki nożnej, ręcznej,  
koszykówki, siatkówki, plac 
zabaw, stoły biesiadne, grill i 
ognisko. 

Siłownia to główne zadanie zapla-
nowane w funduszu sołeckim na 
2016 rok. 
W piątek 13 maja przystąpiliśmy 
do pierwszych prac  przy porząd-
kowaniu placu. Należało skuć be-
ton, aby można było montować 
urządzenia. W tych ciężkich pra-
cach jak zawsze mogliśmy liczyć 
na naszych mieszkańców. 
Podziękowania kierujemy do Pa-
nów: Marka Brzostko, Zdzisława 
Halickiego, Waldemara Kułagi, 
Bogdana Matysko, Marka Ma-
zunia, Michała Pydy, Mikołaja 
Waberskiego i Wojciecha Wójci-
ka, którzy nie szczędząc siły i cza-
su pracowali przy przygotowaniu 
placu pod siłownię. 
W sobotę 28 maja Pan Grzegorz 
Brzozowski swoim sprzętem prze-
niósł gruz, żeby nie przeszkadzał w 
montażu urządzeń. Należało jesz-
cze nawieźć czarną ziemię.  Te pra-
ce wykonali Panowie Marcin Ry-

barczyk  i Grzegorz Brzozowski.  
30 czerwca firma, która wygrała 
przetarg zamontowała urządzenia.
Już po pierwszych dniach widać 
zainteresowanie, co świadczy o 
tym, że inwestycja jest trafiona.  
16 lipca z udziałem  zaproszonych 
gości i mieszkańców dokonano ofi-
cjalnego otwarcia pierwszej w na-
szej gminie siłowni na powietrzu. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 

dokonali: Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak,  przedstawi-
ciel mieszkańców  Pan Marek 
Mazuń i sołtys Jadwiga Waśko.
Te  ogólnodostępne urządzenia 
siłowni są dobrą alternatywą dla 
wszystkich, którzy lubią aktyw-
nie spędzać wolny czas i chcą 
poprawić swoją tężyznę fizyczną. 
Wszystkie  urządzenia są sprawne i 
wytrzymałe, co osobiście sprawdzi-

li wójt Pani Ewa Korczak, skarb-
nik Pan Remigiusz Szymański, 
dyrektor szkoły Pani Małgorzata 
Bednarska oraz mieszkańcy. Po 
części oficjalnej gości poproszono 
na mały poczęstunek ufundowany 
przez Sołtysa i Radę Sołecką. Mi-
łośnicy tańca i dobrej muzyki z DJ 
Moniką bawili się późnych godzin 
nocnych.     
                            Jadwiga Waśko

Gmina Świeszyno zakupi-
ła działki nr 156/1 i 156/2. 
w Świeszynie. Na nich ma 
powstać nowy cmentarz 
komunalny. Odpowied-
nia umowa notarialna, 
pomiedzy  Wójtem Gminy 
Świeszyno Ewą Korczak, 
a ich właścicielami została 
podpisana 13 września br.

Nieruchomość o łącznej po-
wierzchnia 1,16 ha przezna-
czona zostanie na lokalizację 
cmentarza komunalnego. 
Realizacja zgodnie z Uchwa-
łą Rady Gminy Świeszyno 
Nr XXXIV/261/13 z dnia 
23 maja 2013 roku w spra-
wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Świeszyno pod lokalizację 
cmentarza komunalnego 
wraz ze związaną z nim stre-
fą ochronną oraz infrastruk-
turą techniczną i komunika-
cyjną w obrębie Świeszyno 
(Dz. Urzę. Woj. Zachod. 
z dnia 20 czerwca 2013 r., 
poz. 2432).

Świeszyno

Będzie nowy 
cmentarz

Świeszyno – Koszalin

Linia nr 
19 już 
jeździ !!!
W sierpniu 2016 roku 
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak wspól-
nie z Prezydentem Miasta 
Koszalina podpisali pro-
tokół ustaleń w sprawie 
uruchomienia od dnia 1 
września 2016r. przewozu 
mieszkańców autobusem 
linii nr 19 MZK Kosza-
lin, na trasie Świeszyno 
- Koszalin i Koszalin Świe-
szyno.
 
Jest to kolejna, po linii nr 3 
Koszalin - Niekłonice,  linia 
miejska, która łączy Gminę 
Świeszyno z miastem Ko-
szalin. Obecnie cena biletu 
wynosi 4 zł. Bilet jest ważny 
1 godzinę. Od 1 październi-
ka cena biletu na trasie z Ko-
nikowa wyniesie 2,90zł.
Szczegółowy rozkład jazdy 
znajduje się pod adresem 
internetowym http://mzk.
koszalin.pl/
Zapraszamy Państwa do za-
poznania się z dokładnym 
rozkładem jazdy autobusów 
MZK Koszalin.

Już w najbliższym czasie, 
OSP z Niedalina wzbogaci 
się o nowy wóz strażacki. 

19 września br. w koszaliń-
skim biurze Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
podpisano umowę na dofi-
nansowanie „Zakupu śred-
niego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z napędem 
4x4 wraz z doposażeniem 
dla ochrony przeciwpożaro-
wej dla OSP Niedalino”.
W ramach podpisanej umo-
wy Ochotnicza Straż Pożarna 
w Niedalinie otrzyma średni 
samochód ratowniczo-ga-

śniczy  z napędem 4x4 wraz 
z doposażeniem: zestaw 
medyczny PSP R1, latarki 
kątowe, przecinarką do stali 
i betonu, agregatem prądo-
twórczym, turbo wentylato-
rem oddymiającym, radio-
stacjami przenośnymi oraz 
zestawem hydraulicznym do 
ratownictwa drogowego.
Całkowity koszt umowy to 
996 745,49 zł, w tym dofi-
nansowanie w kwocie 689 
444,44 zł przy wkładzie 
własnym 307 301,05 zł.
Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Niedalinie 
jest jedną z pięciu jedno-
stek w Województwie Za-

chodniopomorskim, która 
otrzymała dofinansowanie 
na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego. 
Umowę podpisali: Ja-
cek Chrzanowski - Prezes 
WFOŚiGW w Szczecinie, a 
z drugiej strony Zarząd OSP 
w Niedalinie w składzie: dh 
Łukasz Neumann (Prezes), 
dh Marcin Kisiel (Naczel-
nik) i dh Mateusz Miksza 
(Skarbnik) Przy podpisaniu 
obecni byli: Ewa Korczak, 
wójt gminy Świeszyno oraz 
dh Bogdan Mikołajek - Ko-
mendant Gminny ZOSP.

Uczestnicy podpisania umowy na zakup wozu dla OSP
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak zawarła 
umowę z prezesem firmy 
EkoWodrol Panem Lechem 
Wojciechowskim z Koszalina 
na realizację zadania pn.: 
„Rozbudowa stacji uzdatnia-
nia wody wraz z infrastruk-
turą techniczną w miejsco-
wości Czersk Koszaliński".

Rozbudowa i remont stacji po-
legać będzie na wymianie, uzu-
pełnieniu i budowie urządzeń 
technologicznych, instalacji 
wodociągowych, kanalizacyj-
nych i elektrycznych, remoncie 
budynku stacji, wymianie ogro-
dzenia, rekultywacji zieleni. 
Planowany termin zakończenia 
realizacji umowy 15 czerwiec 
2017r.

Czersk

Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody

Wakacje to czas realizacji 
inwestycji na terenie gminy 
Świeszyno. 

Jedną z nich jest  montaż 12 
wiat przystankowych. Powstaną 
one w Konikowie (aż 4), Strze-
kęcinie, Bardzlinie, Jarzycach, 
Giezkowie, Niekłonicach (2), 
Chłopskiej Kępie i Dunowie. W 
Konikowie wiaty zostały już za-
montowane. Wartość inwestycji 
to 46.118,85zł. Ma być zakończo-
na do końca września. 
Trwa także przebudowa dróg 
gminnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Niekłonicach. 

Roboty warte ponad 1,170 mln 
zł są dofinansowane ze środków 
„Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”. Termin 
ich zakończenia - do 14 listopada 
2016r.
Z kolei w Gimnazjum im. 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej w Świeszynie wyre-
montowano sanitariaty, w których 
wymieniono instalację elektrycz-
ną i wodno – kanalizacyjną oraz 
zamontowano kabiny sanitarne. 
Sanitariaty przeznaczone są wy-
łącznie dla dziewcząt. Wartość 
robót - 61 909,20 zł  brutto.

Gmina Świeszyno

Inwestycje w toku

Wiata w Konikowie

Jezdnia z kostki betonowej
Zjazdy i dojścia do posesji
Próg zwalniający 



Konkurs powiatowy na potrawy z ziemniaka

Harcerski Klub Turystyki 
Pieszej PTTK ,, Dreptak'' 
Świeszyno w tym roku zorga-
nizował dwa Obozy Wędrow-
ne dla dzieci i młodzieży. 

W obozach wzięło udział 53 tu-
rystów z tego 25 z terenu Gminy 
Świeszyno. Podczas pierwszego 
turnusu turyści wędrowali po 
Kotlinie Kłodzkiej. Młodzi tu-
ryści zwiedzili wiele ciekawych 
miejsc takich jak : Jaskinia 
Niedźwiedzia, Kopalnie Ura-
nu ,Kopalnie Złota, Twierdzę 
Kłodzką. Zwiedzali również 
miasta: Lądek Zdrój, Kłodzko, 
Bystrzycę Kłodzką, Lewin, Zło-
ty Stok. W Zieleńcu mieli okazję 
skorzystać z wyciągu krzesełko-
wego na Orlice. Zdobywcy Ko-
rony Gór Polski zdobyli kolejne 
8 szczytów zaliczanych do Ko-
rony: Kowadło, Rudawca, Ja-
godną, Orlice, Śnieżnik Kłodzką 
Górę, Biskupią Kopę, Szczeli-
niec Wielki. Największe wraże-
nie na młodych turystach zrobił 
jednak Park Narodowy Gór 
Stołowych o urokliwej budowie 

skał . Góry Stołowe to jedyne 
pasmo w Polsce o budowie pły-
towej, zbudowanej z piętrowo 
ułożonych warstw piaskowca, 
tworzące niepowtarzalną scene-
rię fantastycznych form i kształ-
tów. Przez jedenaście wyjść w 
góry turyści przemierzyli ponad 
180 km znakowanych szlaków. 
Podczas wędrówki posprzątali 
60km szlaku zbierając 36 wor-
ków śmieci.
Podczas drugiego obozu w Gó-
rach Bieszczadach dzieci zwie-
dzały: Sanok, Lesko, Solinę. 
Zaliczyli także najładniejsze 
szlaki górskie wiodące przez 
Połoniny Wetlińską, Caryńską, 
Bukową, wspinali się na Tar-
nicę, Małą i Wielką Rawkę. W 
Solinie i Myczkowcach zwie-
dzali Elektrownię Wodną oraz 
największą Zaporę Wodną w 
Polsce. Podczas wędrówki po 
szlakach górskich dzieci sprzą-
tały szlaki: Wołosate – Tarnica 
– Szeroki Wierch – Ustrzyki 
Górne, Smerek – Połonina We-
tlińska – Schronisko PTTK ,, 
Chatka Puchatka” oraz Wetlina 

– Mała Rawka – Duża Rawka – 
Ustrzyki Górne. Młodzi turyści 
zebrali ponad 60 worków śmie-
ci, które znieśli z gór do Ustrzyk 
i Brzegu .W bazie harcerskiej 
dzieci miały do dyspozycji hale 
sportową ,boiska oraz sprzęt 
pływający to jest rowery wodne, 
kajaki, łodzie wielozałogowe z, 
których dzieci chętnie korzy-
stały. Wieczorem odbywały się 
harcerskie ogniska przy gitarze, 
zabawa była wspaniała a kieł-
baska przepyszna. Na obozach 
tradycyjnie odbywały chrzest i 
obozowe wesela gdzie mistrzem 
ceremonii był sam dh. Mietek. 
Podczas obozów dzieci zdoby-
wały odznaki turystyczne takie 
jak Górską Odznakę Turystycz-
ną, Odznakę Turystyki Pieszej 
, Odznakę Turysty Przyrodnika 
oraz odznakę ,,Ku Wierchom''. 
 Podczas wakacji zdobywcy 
Korony Gór Polski zdobyli 9 
szczytów, a więc zostało nam 
jeszcze 10 szczytów w tym naj-
wyższy szczyt Rysy w Tatrach.    
                      Hm. Mieczysław Szocik
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W dniu 20.08.2016r. w Strzekę-
cinie przy placu zabaw odbył 
się festyn dla dzieci pod nazwą 
"Pożegnanie wakacji". 

W programie były gry i zabawy dla 
dzieci i młodzieży. Liczne nagrody 
ufundowali: PMHZ w Strzekęcinie, 
pan H. Chaładus, państwo E. i M. 
Szymanowscy, państwo B. i Z. 

Czerwińscy i radna J. Szymanow-
ska.
Sołtys wraz z Radą Sołecką i 
instruktorką świetlicową dziękują za 
liczne przybycie i dobrą zabawę.

Strzekęcino

Pożegnanie wakacji

Świeszyno

Lato 2016 z Dreptakiem

Niedalino 

II Rodzinny 
Piknik Parafialny

W sobotę 13 sierpnia 
2016r. w Niedalinie odbył 
się II Rodzinny Piknik Pa-
rafialny pod nazwą „Świat 
bajek i baśni”. 

Zaproszenie udziału w Pik-
niku przyjęła Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Kor-
czak, Dyrektor MCK e-E-
UREKA Pani Ewa Sabato-
wicz, Kierownik GOPS w 
Niedalinie Pani Maria Gon-
tarek, Proboszcz Parafii w 
Świeszynie  ks. Krzysztof 
Kantowski, Proboszcz Pa-
rafii w Zegrzu Pomorskim 
ks. Bogdan Gibczyński, ze-
społy gminne, radni i sołty-
si. Bajkowy klimat miejsca 
imprezy oraz moc atrakcji 
przygotowanych przez soł-
tys Niedalina Panią Ewę 
Miksza oraz członków Rady 
Sołeckiej w Niedalinie spra-
wiły, że uczestnicy mogli 
doskonale się bawić, zapo-
minając o troskach dnia co-
dziennego. Ogromny wysi-
łek osobowy i organizacyjny 
docenili przybyli goście. W 
programie spotkania, które 
prowadziła Pani Iwona Mo-
szyńska były:
- w niecodziennej scenerii i 
warunkach - występ Wielo-
pokoleniowego Chóru Ka-
merton III pod kierunkiem 
Pani Barbary Skrobskiej;
- atrakcyjne występy na-
szych zespołów gminnych: 
„Cecylianek” pod kierun-
kiem Pana Piotra Szyma-
nowskiego, „Jarzębin” pod 
kierunkiem Pani Janiny 

Polechońskiej, „Jagód” pod 
kierunkiem Pani Anny Bi-
huń i „Męskiej Grupy Kar-
paty” pod kierunkiem Pana 
Pawła Czopika;
- występ młodej artystki 
Wiktorii Halickiej.
Prezentacjom artystycznym 
towarzyszył wspólny śpiew 
widowi, którą porywał na-
strój z wdziękiem wykony-
wanych utworów.
Spotkanie odwiedzili „har-
lejowcy” z klubu Moto Ko-
szalin prezentujący swoje 
maszyny. Zainteresowane 
osoby mogły spróbować 
jazdy tymi motorami. W 
czasie pikniku odbył się 
mecz piłkarski Żonaci – 
Kawlerowie. Bardzo dyna-
miczne spotkanie wygrali 
jedną bramką Żonaci (6:5). 
Druhowie OSP  z Niedalina 
przygotowali konkurencje 
sportowe ze strzelania z wia-
trówki. Tradycyjnie oprócz 
bezpieczeństwa druhowie 
OSP z Niedalina pilnowali 
też dobrej kuchni, a w niej 
nie zabrakło pysznego gula-
szu i flaków ufundowanych 
przez Wójt Gminy Panią 
Ewę Korczak oraz bigosu. 
Duża liczba przeróżnych 
ciast sezonowych i ulubio-
nych przez większość społe-
czeństwa serników, podczas 
wyboru wprawiała w zakło-
potanie niejednego łasucha.
Nie zabrało malowania twa-
rzy i konkursów dla dzieci. 
W tym roku przeprowadzo-
ny został konkurs rodzinny 
na bajkowy strój wykona-

ny z surowców wtórnych. 
Nagrodzone stroje to: Jaś i 
Małgosia, królewna i Cali-
neczka.
Podczas pikniku zorganizo-
wana była loteria fantowa, z 
której zgromadzone środki 
przekazane zostały na reno-
wację kościoła w Niedali-
nie. W loterii losowane były 
nagrody specjalne: I nagro-
da – serwis obiadowy na 12 
osób, II nagroda – sztućce na 
12 osób, III nagroda – tele-
fon komórkowy i IV nagro-
da – odkurzacz samochodo-
wy. Organizatorzy loterii 
zebrali tak wiele bogatych 
fantów, że powtórzą ją pod-
czas Dożynek. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko antykwarystycz-
ne, na którym znaleźć było 
można literaturę naukową i 
obyczajową.
Sołtys Niedalina Pani Ewa 
Miksza serdecznie dziękuje 
za pomoc w organizacji Pik-
niku: strażakom OSP w Nie-
dalinie i Pani Darii Wójcik 
prowadzącej filię Biblioteki 
w Niedalinie, za udział klu-
bowi Moto Koszalin, zespo-
łom artystycznym, a także 
wszystkim sponsorom za 
ufundowanie nagród na lo-
terię i poczęstunku.
 Wszystkie osoby zaintere-
sowane oddaniem zbędnych 
książek proszone są o do-
starczenie ich do świetlicy 
w Niedalinie. 
              
             Z góry dziękujemy.

Świeszyno

Spotkanie z folklorem

W sobotnie, lipcowe popołu-
dnie na  terenie rekreacyj-
nym przy MCK e- Eureka 
- BP w Świeszynie odbył 
się festyn dla mieszkańców 
sołectwa Świeszyno.  

Festyn zorganizowany przez 
Radę Sołecką, sołectwa  Świe-
szyno oraz Koło Emerytów i 
Rencistów.  W to piękne lipco-
we popołudnie odpoczywali z 
nami: Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak, Skarbnik Gminy 
Remigiusz Szymański, Prze-
wodniczący Rady Gminy Sta-
nisław Komar, proboszcz para-
fii w Świeszynie ks. Krzysztof 

Kantowski, zaprzyjaźniony ze 
strażakami OSP ks. Ryszard 
Szczygieł. Spotkanie rozpoczę-
ło się od prezentacji artystycz-
nych. Na zaimprowizowanej 
scenie wystąpili: Cecylianki, 
Jagody, Męska Grupa Karpa-
ty, Jarzębiny. Hitem prezenta-
cji była krotochwila teatralna 
„Skąd się biorą leśne baby”, 
w wykonaniu pani Mieczysła-
wy Ciemnoczołowskiej, któ-
ra była jednocześnie autorką 
tekstu, scenografii i reżyserii.  
Żadne spotkanie nie odbyłoby 
się bez poczęstunku. Można 
było zasmakować w ciastach 
pani Celiny Sady i Janiny Po-

lechońskiej,  zjeść pyszną  zupę 
gulaszową zasponsorowaną 
przez Wójta Gminy Ewę Kor-
czak, upiec kiełbaski, które za-
fundował Związek Emerytów i 
Rencistów.- i oczywiście napić 
się kawy lub herbaty.   Nad 
ogniskiem czuwali zaprzyjaź-
nienie strażacy z OSP Świe-
szyno.  Spotkanie zakończyło 
się wspólną zabawą taneczną. 
Dziękujemy pani Danucie 
Polechońskiej i Wojciechowi 
Serockiemu za pomysł i przy-
gotowanie spotkania, a pracow-
nikom MCK za pomoc przy or-
ganizacji festynu.      
                     Ewa Sabatowicz

dokończenie ze str 1
Wójt Gminy Świeszyno kie-
ruje serdeczne podziękowania 
sołtysom Kurozwęcza - Pani 
Wandzie Jędrzejczyk, Mierzy-
mia - Panu Stanisławowi Chro-
mikowi, Niedalina - Pani Ewie 
Miksza, Niekłonic - Pani Jolan-
cie Górczyńskiej, Świeszyna 
- Pani Danucie Polechońskiej, 
Zegrza Pomorskiego - Panu 
Waldemarowi Potońcowi oraz 
osobom zaangażowanym w 
wyplatanie wieńców dożynko-
wych, za przygotowanie tych 
wspaniałych arcydzieł naszej 

rodzimej tradycji. Pani Wójt 
składa również podziękowa-
nia sponsorom: Państwu Ab-
bas za ufundowanie wędlin, 
Panu Franciszkowi Klimowi 
prezesowi PMHZ Sp. z o.o. za 
ufundowanie bigosu oraz za 
pomoc w przygotowaniu wita-
czy dożynkowych oraz ufun-
dowanie nagród w konkursie 
kulinarnym, Bankowi Żywno-
ści za przekazanie napoi, Panu 
Wiktorowi Gostomskiemu i 
Pani Małgorzacie Łapiczak za 
udostępnienie i prowadzenie 
bryczką zaprzężoną w piękne 

konie korowodu dożynkowe-
go,  Państwu Wechslerom za 
udostępnienie miejsca do or-
ganizacji parkingu, Panu Ma-
ciejowi Ostrowskiemu i firmie 
POLDANOR - zakład w Ze-
grzu Pomorskim - za dofinan-
sowanie warsztatów garncar-
skich oraz za wystawę sprzętu 
rolniczego, jednostkom OSP 
z gminy za zaangażowanie w 
bezinteresowną pomoc organi-
zacyjną, Panu Marcinowi Ry-
barczykowi - za dostarczenie 
słomy do ozdobienia placu i 
sceny, Pani Ilonie Kowalskiej, 

Pani Władysławie Szłod i Pani 
Danucie Pyczek za pomoc w 
obsłudze stoisk, wolontariu-
szom – uczniom Gimnazjum 
w Świeszynie Dominice Sal-
wowskiej, Magdzie Berndt, 
Zuzannie Sawka, Aleksandrze 
Turczynowicz, Gabrieli Koper-
towskiej, Wiktorii Halickiej, 
Mai Lubke, Wojciechowi Ko-
pertowskiemu za prowadzenie 
delegacji gminnych oraz Pani 
Ewie Miksza  i osobom z rady 
Sołeckiej Niedalina za wszelką 
pomoc organizacyjną.

Podczas dożynek nagrodzeni zostali zwycięzcy 
gminnego konkursu „Nasze Czyste Sołectwo” 

Pani Wójt wręczyła pamiątkowe dyplomy: 
sołectwu Strzekęcino za zajęcie I miejsca, 
sołectwu Świeszyno za zajęcie II miejsca, 
sołectwu Dunowo za zajęcie III miejsca.

Konkurs Gminny 
na Najpiękniejszy 

Wieniec Dożynkowy 
I miejsce sołectwo Świeszyno 
II miejsce sołectwo Niedalino 
III miejsce sołectwo Niekłonice 

Tradycyjnie podczas Dożynek Powiatowych ho-
norowane są kobiety Aktywne Powiatu Kosza-
lińskiego. W tym roku tytuł taki otrzymały:

Pani Katarzyna Andrzejewska z gminy Będzino
Pani Małgorzata Kuczyńska z gminy Biesiekierz
Pani Kamila Kurek z gminy Bobolice
Pani Katarzyna Żerdzicka-Jasionek z gminy Manowo
Pani Izabela Wasilewska z gminy Mielno
Pani Elżbieta Pawłowska z gminy Polanów
Pani Bożena Strzałkowska z gminy Sianów
Pani Mieczysława Ciemnoczołowska z gminy Świeszyno

Mieczysława Ciemnoczołowska  związała się  z Gminą 
Świeszyno od 1975 r.  Działalność na niwie kultury stała się jej 
życiową pasją. Reprezentuje godnie gminę Świeszyno na kon-
kursach, uświetnia swoimi występami teatralnymi festyny.

W kategorii staropolskie 
potrawy z ziemniaka nagro-
dy otrzymali: 
I miejsce Pani Mieczysława 
Ciemnoczołowska za gołąbki 
ziemniaczane;
II miejsce Pani Maria Bunga za 
ziemniaczane gołąbki;
III miejsce Pani Władysława 
Szłod za pyzy z kapustą i 
pieczarkami.
W kategorii potrawy ziem-
niaczane na słodko nagodzeni 
zostali:

I miejsce Pani Anna Bunga za 
ziemniaczane kuleczki;
II miejsce Pani Lidia Jusiel  za 
pączki ziemniaczane;
III miejsce Sołectwo Krępa za 
knedle z owocami.
W kategorii nietypowe potra-
wy z ziemaniaka nagodzono:
I miejsce Stowarzyszenie 
16-Południk za kluchę rybaka 
inaczej;
II miejsce Pani Roksana Bunga 
za kotlety ziemniaczane;
III miejsce Pan Szymon Pyda 

za potrawkę warzywną.
Nagrody Pomorsko Mazur-
skiej Hodowli Ziemniaka w 
Strzekęcinie otrzymali
I kategii Pani Aleksandra 
Miksza za zapiekankę z ziem-
niakami;
II kategorii Pani Mieczysława 
Ciemnoczołowska za placuszki 
„Leśnej Baby”;
III kategorii Stowarzyszenie 
16-Południk za chłopskie jadło 
inaczej.

Wyniki konkursówNiedalino

Gościnnie i ludowo...

4 września 2016 roku 
odbyła się kolejna – czwar-
ta już edycja Parafiady 
organizowanej  pod egidą 
Parafii pw. Narodzenia 
NMP w Świeszynie.

W tym roku – mimo bar-
dzo niesprzyjającej pogody 
-  impreza zgromadziła setki 
mieszkańców naszej gminy.
Deszcz nie przeszkodził ze-
branym podziwiać  nasze 
gminne zespoły śpiewacze 
tradycyjnie uświetniające Pa-
rafiadę: Cecylianki ze Strze-

kęcina, Jagody z Niedalina, 
Jarzębiny ze Świeszyna  jak 
również debiutujące:  Męski 
Zespół Śpiewaczy „Karpa-
ty”, Chór Trzypokoleniowy 
„Kamerton3” oraz zespół 
wokalny Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży.
Nie zawiodły nasze Panie z 
niesamowitym kunsztem ku-
linarnym: pierogi, placek po 
węgiersku, dania z grilla, tra-
dycyjna polska kuchnia oraz  
wyśmienite  ciasta. były uzu-
pełnieniem uczty duchowej. 
Dopisali liczni  sponsorzy,  

którzy zapewnili przedmioty  
na loterię fantową oraz licy-
tację.
Pozyskane w ten sposób 
środki  wraz z dochodami ze 
sprzedaży kulinariów wzbo-
gaciły   fundusze  na remont 
wieży kościoła parafialnego.
Nad całością przedsięwzięcia 
czuwała p. Danuta Polechoń-
ska. organizując imprezę z  
grupą kilkunastu społeczni-
ków  - entuzjastów.
Do zobaczenia za rok na Ju-
bileuszowej V Świeszyńskiej 
Parafiadzie!

Świeszyno

4 Festyn parafialny
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Laureaci konkursu powiatowego na potrawy z ziemniaka
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Gmina Świeszyno

Sukcesy naszego mieszkańca
W dniu 23.07.2016 r. Alexan-
der Langner mieszkaniec gmi-
ny Świeszyno we wrocławskiej 
kręgielni SKy BOWLING 
w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży zdobył 
Indywidualny Puchar Polski 
Juniorów. 

Wspólnie z 3-ma kolegami pod-
czas Mistrzostw Europy, które 
odbywały się w marcu br. w Is-
landii w turnieju drużynowym 
zajął 11-te miejsce, a indywi-
dualnie 31 będąc najlepszym z 
Polaków. Alexander od dwóch 
lat reprezentuje klub sportowy 
Bowling-Shop.pl Bolesławiec i 
w tym sezonie w ramach Dru-
żynowej Ligi awansował wraz 
z kolegami do 8-mioosobowej 
Ekstraklasy i będzie walczył o 
tytuł drużynowego Mistrza Pol-
ski. W dniach 18-29.08.2016 r. 
otrzymał powołanie na Mistrzo-
stwa Europy Seniorów repre-
zentował Polskę na kręgielni w 
Belgii.

W dniu 17 lipca na jeziorze 
Rosnowo – łowisko WySPA 
odbyły się zawody spławiko-
we o Puchar Wójta Gminy 
Świeszyno. 

W zawodach wzięło udział 16 
wędkarzy z terenu gminy Świe-
szyno. W klasyfikacji końco-

wej po zważeniu złowionych 
ryb pierwsze miejsce zajął 
Damian Krysztofiak z wyni-
kiem 3,020 kg, drugie miejsce 
przypadło Edwardowi Gawroń-
skiemu w wynikiem 2,660 kg, 
natomiast na trzecim miejscu 
uplasował się Henryk Rozma-
rynowski z wynikiem 2,520 

kg. Wręczenie pucharu oraz 
dyplomów dla zwycięzców do-
konała Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak oraz v-ce Prezes 
Koła PZW Strzekęcino Henryk 
Sobczyk. Po zawodach odbył 
się tradycyjny grill z udziałem 
Wójta oraz wszystkich uczest-
ników zawodów.

Rosnowo

Walczyli o puchar wójta

Strzekęcino

VII Zawody Wędkarskie 
Spławikowym Jednostek OSP

Na terenie Bursztynowego 
Pałacu w Strzekęcinie zostały 
rozegrane VII Zawody Wędkar-
skie Spławikowym Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Koszalińskiego.
Organizatorem zawodów był Za-
rząd OSP Strzekęcino, a fundatora-
mi pucharów: Bursztynowy Pałac, 
Prezes ZP ZOSP w Koszalinie st. 
bryg. w st. spocz. Hieronim Kosec-

Świadczenia rodzinne 
2016/2017 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Świeszynie Niedalino 29 A 
w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłko-
wego 2015/2016 (tj. od 01-11-2015 roku do 31-10-
2016 roku) informuje, że:
* wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od 
01-11-2016 roku do 31-10-2017 roku) przyj-
mowane będą począwszy od 1 września 2016 
roku.
* w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o Świadcze-
nia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 
roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listo-
pad następuje do dnia 31 listopada 2016 roku. 
* natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zło-
ży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 
1 października do dnia 30 listopada 2016 roku, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 
31 grudnia 2016 roku. 
 
Druki wniosków są dostępne w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej    w Świeszynie Niedalino 29 A oraz 
na stronie internetowej.

28 lipca 2016 podpisana została 
umowa pomiędzy Wojewódz-
twem Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa, a Gminą Świe-
szyno reprezentowaną przez 
Wójta – Ewą Korczak, na po-
prawę infrastruktury sportowej. 
Umowa obejmuje przebudowę 
boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Zegrzu Pomor-
skim.

W chwili obecnej uczniowie SP 
w Zegrzu Pomorskim korzystają 
z boiska asfaltowego będącego w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Nawierzchnia boiska posiada licz-
ne ubytki i pęknięcia. W ramach 
zadania istniejąca nawierzchnia 
zostanie wykorzystana jako podło-
że, na które nałożona będzie nowa 
nawierzchnia poliuretanowa, bez-
spoinowa o grubości 25 mm. Bo-
isko po przebudowie będzie miało 
wymiary 17 m x 32 m i zostanie 
dostosowane do gry w siatkówkę i 
koszykówkę.

Inwestycja zostanie sfinansowa-
na ze środków własnych gminy, 
a także ze środków przyznanych 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego                
w ramach programu „Pomoc fi-
nansowa dla jednostek samorządu 
terytorialnego                  z obszaru 
województwa zachodniopomor-
skiego z przeznaczeniem na popra-
wę infrastruktury sportowej".
Całkowity koszt inwestycji szaco-
wany jest na około 95 000,00 zł. 
Urząd Marszałkowski przekaże 
na ten cel 18 300,00 zł. Przyznana 
kwota jest największa               z 
możliwych do pozyskania w ra-
mach tego programu.
W roku 2016 na pokrycie części 
kosztów budowy, modernizacji czy 
remontów infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej w regionie Urząd 
Marszałkowski zaplanował             1 
mln zł. To ponad dwa razy więcej 
niż w roku ubiegłym. Z pomocy tej 
skorzysta blisko 60 samorządów 
z Pomorza Zachodniego. (źródło: 
http://www.wzp.pl)

Zegrz Pomorski

Umowa na boisko 
podpisana

Fundusz alimentacyjny 
2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Świeszynie Niedalino 29 A 
w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadcze-
niowego 2015/2016  (tj. od 01-10-2015 roku do 30-09-
2016 roku) informuje, że: 
* wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy 
2016/2017 (tj. od 01-10-2016 roku do 30-09-
2017 roku) przyjmowane będą począwszy od 1 
sierpnia 2016 roku.
* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz  z dokumentami do dnia 31 
sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje do dnia 
31 października 2016 roku. 
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w 
okresie od dnia 1 września do dnia 31 paździer-
nika 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń  oraz 
wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do 
dnia 30 listopada 2016 roku. 
  
Druki wniosków są dostępne w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej    w Świeszynie Niedalino 29 A, oraz na 
stronie internetowej.

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Gminy Świeszyno

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować mieszkańców naszej Gminy, że 24 sierp-
nia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000632572 zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno, którego celem głów-
nym jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw 
naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opie-
kuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób star-
szych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu. 
Zarząd UTWGŚ tworzą:
 Jan Pasek - Prezes Zarządu
 Krystyna Cichosz - Wiceprezes Zarządu
 Ryszard Krzepkowski - Skarbnik
 Ewa Dziurla - Sekretarz.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Wiesława Kuty, Janina 
Szynkowska i Anna Zielińska.
  Swoją siedzibę Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Gminy Świeszyno ma w budynku Gimnazjum - Świeszyno 6.     
                                                              Wójt Gminy Świeszyno
                                                                                                 Ewa Korczak

Uwaga! Ważne
   W Konikowie na osiedlu za sta-
cją benzynową znaleziono kolejną 
sarnę w rowie koło drogi, w miej-
scu, gdzie chodzą dzieci oraz do-
rośli. Nie jest to zbyt miły widok. 
    W związku z powyższym Urząd 
Gminy przypomina: na podstawie 
art. 3.1 ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, gmi-
ny zobowiązane są do utrzymania 
czystości i porządku na swoim 

terenie, co w przypadku gminy 
Świeszyno realizowane jest po-
przez umowę z firmą zajmującą 
się utylizacją padłych zwierząt.     
   W przypadku znalezienia pa-
dłych zwierząt prosimy o kontakt 
pod numerem: 94 31-60-137 
   Reagujemy na każde zgłoszenie 
mieszkańców dotyczące padłych 
zwierząt na terenie gminy!

Trzeciego  września 2016 r. 
o godz. 12.00 w amfiteatrze 
MCK e-Eureka – BP w 
Świeszynie, rozpoczęło się 
Narodowe Czytanie. 

To już piąta edycja akcji za-
inicjowanej przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego a 
kontynuowana przez Andrzeja 
Dudę obecnego prezydenta. Po 
odczytaniu listu prezydenta An-
drzeja Dudy, skierowanego do 
pani Wójt Ewy Korczak, krót-
kim wstępie dotyczącym same-
go utworu rozpoczęliśmy czy-
tanie. W tym roku czytaliśmy 
fragmenty powieści Henryka 

Sienkiewicza „Quo vadis?” 
Jako pierwsza czytała pani Ewa 
Korczak – wójt Gminy Świe-
szyno (fot. powyżej), następ-
nie pan Edward Bielacki (fot. 
po prawej), Wiktoria Borys, 
ksiądz Krzysztof Kantowski, 
Małgorzata Bednarska, Jacek 
Marcinkowski, Natalia Borys, 
Ewa Sabatowicz. Spotkaniu to-
warzyszyła wystawa poświęco-
na życiu i twórczości  Henryka 
Sienkiewicza, związana z Ro-
kiem Sienkiewiczowskim. Na 
zakończenie odbyło się ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek. 
W trakcie czytania można było 
wybrać sobie książkę w strefie 

Narodowe Czytanie ‘2016

„wolnych książek”, naszkico-
wać węglem własny rysunek, 
a także „wylosować” książki 
Magdy Omilianowicz, kosza-
lińskiej pisarki i reportażyski. 
Mam Nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się w pierwszą 

sobotę września w większym 
gronie. Dziękuję wszystkim, 
którzy czytali fragmenty „Quo 
vadis”, pani Natalii Borys, 
Annie Skowrońskiej i Jackowi 
Marcinkowskiemu za przygo-
towanie spotkania. Ewa Sabatowicz

Kolejny turniej, w ramach rozgrywek Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 Powiat Ziemski Koszalin, w kategorii 
Żak odbyły się w Bobolicach dnia 17 września 2016r.  W spotkaniu udział wzięły drużyny dziecię-
ce z rocznika 2008 i młodsi. Drużyna GKS Świeszyno zagrała 6 meczy m.in. z drużynami z Bobolic, 
Kretomina, Mielna i Sianowa. Trzy mecze zakończy się zwycięstwem, dwa przegraną, jeden remisem. 
Opiekunem grupy był Pan Sławomir Bebich. Kolejny turniej Żaków odbędzie się za miesiąc w Boninie. 
Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa młodych piłkarzy!

ki, Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak, Prezes OSP Strzekęcino 
Maciej Gmerek, Zarząd OSP w 
Strzekęcinie oraz Koło „Strażak” 
Nr 24 w Koszalinie reprezentowa-
ne przez Prezesa Ryszarda Jasiur-
skiego.
W zawodach wzięło udział 39 
druhów reprezentujących 14 Jed-
nostek - Strzekęcino, Mierzym, 
Porost, Drzewiany, Sierakowo, 
Niedalino, Świeszyno, Stare Bie-
lice, Sieciemin, Polanów, Polanów 
II, Kłanino, Żydowo.
Łącznie podczas zmagań wędkar-
skich złowiono ponad 70 kg ryb.
Wyniki przedstawiają się następu-
jąco:

Największa ryba:
Ryszard Kabata – Koło PZW Stra-
żak ( Puchar Wójta Gminy Świe-
szyno Ewy Korczak )

Kategoria Indywidualna:
I miejsce Puchar  Bursztynowego 

Pałacu –  Damian Krysztofiak – 
OSP Niedalino z wynikiem 6990 
pkt.;
II miejsce Puchar Prezesa Koła 
PZW Strażak Ryszarda Jasiurskie-
go – Mariusz Mądrowski – OSP 
Kłanino z wynikiem 5440 pkt.;
III miejsce Puchar Prezesa OSP 
Strzekęcino Macieja Gmerka – 
Norbert Kowalczyk – OSP Strze-
kęcino z wynikiem 4880 pkt..

Kategoria Drużynowa:
I miejsce – Puchar Prezesa ZP 
ZOSP RP w Koszalinie Hieronima 
Koseckiego - OSP Strzekęcino - 
wynik 11470 pkt.;
II miejsce – Puchar Prezesa Koła 
PZW Strażak Ryszarda Jasiurskie-
go - OSP Stare Bielice - wynik 
10800 pkt.;
III miejsce – Puchar Zarządu OSP 
Strzekęcino - OSP Niedalino - wy-
nik 10485 pkt.

Piłka Nożna

Kolejny turniej Żaków

Głos Świeszyna:  Lipiec - Sierpień - Wrzesień 2016 nr 4Głos Świeszyna:  Lipiec - Sierpień - Wrzesień 2016 nr 4

  Godziny otwarcia dziekanatu (przy Gimnazjum, 
Świeszyno 6) znajdziecie Państwo na stronie inte-
rentowej i facebooku Gminy Świeszyno. 
Tam także do pobrania druki dokumentów.

8 października 
godz. 10:00

 Teren rekreacyjny 
nad rzeką Radwią 

w Niedalinie

VI Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych 
w kwalifikowanej pierwszej pomocy „BIEC, BY POMÓC – 2016”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Świeszyno do dopingowania naszym drużynom.
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Już po pierwszym dzwonku

Szkoła Podstawowa w Dunowie

Gimnazjum w Świeszynie

Szkoła Podstawowa w Konikowie

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Przedszkole Gminne w Świeszynie

Z okazji rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego 
2016/2017 Wójt Gminy 
Świeszyno, Pani Ewa 
Korczak, wystosowała list 
z życzeniami skierowany 
do uczniów, rodziców, 
dyrektorów, nauczycieli 
i pracowników placówek 
edukacyjnych Gminy Świe-
szyno. 

Wójt wzięła udział w inaugu-
racji nowego roku szkolnego 
2016/2017 w Szkole Podsta-
wowej im. kpt. pil. S. Barto-
sika w Zegrzu Pomorskim. 
W szkole tej naukę rozpoczę-
ło 106 dzieci w tym: 25 dzie-
ci w oddziale przedszkolnym 
+ 81 uczniów klas I-VI. W 
okresie wakacyjnym przy-
gotowano szkołę wykonując 

remonty za około 14,5 tys. zł 
(między innymi remont klat-
ki schodowej oraz izb lekcyj-
nych i pracowni).

Z kolei w Szkole Podstawo-
wej w Dunowie naukę rozpo-
częło 78 dzieci (klasy 1-6: 60, 
oddział przedszkolny -  18). 
Szkołę przygotowano wyko-
nując we własnym zakresie 
remonty za 1400 zł (między 
innymi: zamocowanie ko-
sza ochronnego do drabiny 
włazowej na dach budynku 
szkoły; naprawy w toalecie 
dziewcząt i w klasopracow-
niach; remont ściany i zakup 
nowych koszy na zabawki w 
oddziale przedszkolnym, na-
prawa bramy jezdnej, części 
ogrodzenia szkolnego oraz 
krzesełek i ławek szkolnych).

W Szkole Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie rozpoczęło 
naukę 43 dzieci w Oddzia-
łach Przedszkolnych i 151 
uczniów w klasach I-VI. W 

okresie wakacji wymieniono 
wykładzinę w sali nr 1, ga-
binecie dyrektora i sekreta-
riacie. Ponadto przy wejściu 
do szkoły wyrównano róż-
nicę poziomów powierzchni 
(położono polbruk). Na Hali 
Widowiskowo-Sportowej w 
pokoju nauczycielskim wy-
odrębniono pokój dla pielę-
gniarki szkolnej, w pokoju 
nauczycielskim zrobiono 
szafę. Na rozpoczęcie roku 
wymieniono dywan w sali 
oddziału przedszkolnego, 
dokupiono 10 krzesełek i 2 
stoliki, szafkę z szufladami i 
półkami. Remonty przepro-
wadzone w okresie wakacji 
były wykonane we własnym 
zakresie. Koszty poniesione 
na zakup materiałów to ok. 
2.200,- zł.

W Gimnazjum im. 27 WDP 
AK w Świeszynie naukę  roz-
poczęło 124 uczniów (6 klas)
W okresie wakacji wykonano 
remont sanitariatów uczniow-
skich oraz sanitariat dla per-

sonelu, które znajduje się na 
I piętrze, na ogólną kwotę 
ok.62.000,-  zł. Również zo-
stało wymienione 6 par drzwi 
wewnętrznych do klas lek-
cyjnych, gabinetu pedagoga 
i sekretariatu szkoły, ponie-
sione koszty to zakup drzwi 
na kwotę 2.500,- zł, prace 
remontowe były wykonane 

we własnym zakresie. Do se-
kretariatu szkoły została wy-
konana zabudowa  meblowa  
na kwotę 4.700,- zł.

W Przedszkolu Gminnym 
w Świeszynie rozpoczęło 50 
przedszkolaków. W okresie 
wakacyjnym pomalowano 
salę zabaw oraz łazienkę, re-

mont został wykonany dzięki 
pracownikom interwencyj-
nym z Gminy Świeszyno, 
oraz zostały odnowione ele-
menty drewniane w ogródka 
przedszkolnym. Poniesione 
nakłady, to zakup materiałów 
na kwotę ok 900, zł. 


