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Dzień Przedszkolaka

O tym co się dzieje w placówkach oświatowych gminy 
Świeszyno

O znanym w całej Polsce zespole z gminy Świeszyno

Co w planowaniu 
przestrzennym w 
gminie Świeszyno?

W październiku br. w placówkach oświatowych Gminy Świeszyno miały miejsce uroczystości pasowania na ucznia. Pierwszo-
klasiści szkół podstawowych z Dunowa, Konikowa i Zegrza Pomorskiego przyjęci zostali w poczet uczniów. Zanim to nastąpi-
ło, dzieci zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności wokalne w programach artystycznych. 

O uroczystych pasowaniach na ucznia  na str 7

To już pełnoprawni 
uczniowie... Trafnie i umiejętnie przygotowane studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy oraz plan 
zagospodarowania przestrzennego to nie-
wątpliwie  najistotniejsze dokumenty jakie 
są potrzebne każdej gminie, aby mogła się 
dynamicznie rozwijać. Z całą pewnością 
jest to również bardzo kosztowne i cza-
sochłonne zadanie jakiemu musi sprostać 
samorząd.
 
   Aktualnie w gminie  zakończyły się trwające od li-
stopada 2013 roku prace planistyczne związane z 
opracowaniem i uzgodnieniem  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno 
dla farm elektrowni wiatrowych w obrębach ewiden-
cyjnych: Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świe-
szyno. Ta koncepcja zagospodarowania przestrzen-
nego została sporządzona z uwagi na fakt, że Oleckie 
Elektrownie Wiatrowe Kot Spółka Jawna z siedzibą 
w Gołdapii, były i nadal są zainteresowane, aby 
na naszym terenie  powstały turbiny wiatrowe. 
W przygotowanym planie przeznaczono obszar o po-
wierzchni 287,29 ha i 185,23 ha z założeniem, że powsta-
ną tam farmy produkujące ekologiczną energię. Na sesji 
w dniu 24 września 2015 roku Rada Gminy miała podjąć 
decyzję o zatwierdzeniu planu zagospodarowania prze-
strzennego. Tak się jednak nie stało, bo Spółka nie wy-
wiązała się z warunków określonych w umowie zawartej 
w marcu 2014 roku. Strony tego porozumienia zobo-
wiązały się wówczas do realizacji wspólnej inwesty-
cji pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Giezkowo. Zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie Spółka miała przekazać dofinansowanie 
wysokości 65 000,00 zł na przebudowę drogi gmin-
nej w terminie do dnia 15 września 2014 roku. Kwo-
ta ta do dnia dzisiejszego nie została wpłacona na 
konto Gminy Świeszyno, a poprzednie władze nie 
umieściły tego zadania w  uchwale budżetowej na 
2015  rok. W tych okolicznościach zgodnie z decyzją 
Wójta Gminy projekty uchwał trafiły do „zamrażarki”,  
gdzie będą czekać do czasu, aż Oleckie Elektrownie 
Wiatrowe wypełnią zobowiązania wynikające z umo-
wy.                                                    dokończenie na str 2
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Wójt Gminy Świeszyno 
p. Ewa Korczak  wraz 
z p. Stanisławą Jawor-
ską – przewodniczącą 
Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej dokonała 
uruchomienia nowo-wy-
budowanej biologicznej 
oczyszczalni ścieków w 
Bardzlinie. 

Inwestycję zrealizowała Wspól-
nota Mieszkaniowa Bardzlino 
18 za łączną kwotę 76 000,00 
zł, przy wsparciu finansowym 
ze strony Gminy Świeszyno 
w wysokości 30 000,00 zł. 
Wspólnocie udzielono dotacji 
na podstawie Uchwały nr XLI-
V/375/14 Rady Gminy Świe-
szyno z dnia 25 września 2014 
r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinanso-
wanie realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Świeszyno. Oczyszczal-

nia służyć będzie mieszkańcom 
dwunastorodzinnego budynku 
mieszkalnego, położonego nad 
Radwią, w obszarze NATURA 
2000. Z tego względu w oczysz-
czalni zainstalowano urządze-
nia zapewniające uzyskanie 
odpowiednio wysokiej skutecz-
ności oczyszczania ścieków. 
Jak twierdzi p. Wójt Ewa Kor-
czak tego rodzaju inicjatywy 
lokalne są mile widziane i będą 
wspierane przez Gminę, oczy-
wiście w miarę możliwości bu-
dżetowych. Obecnie w Gminie 
prowadzone są prace studyjne, 
w celu określenia sposobu roz-
wiązania problemu zagospo-
darowania ścieków bytowych 
w miejscowościach i osadach, 
gdzie budowa kanalizacji 
zbiorczej jest technologicznie i 
ekonomicznie nieuzasadniona. 
Właśnie budowa takich oczysz-
czalni jak w Bardzlinie jest roz-
ważana przez władze Gminy.            

Bardzlino

Oczyszczalnia ścieków
już działa 

XV Forum Sołtysów 
było okazją do pod-
sumowania 15 lat 
działalności stowarzy-
szenia, które zrzesza 
sołtysów Powiatu 
Koszalińskiego. 

Podczas Forum Gminę Świe-
szyno reprezentowało liczne 
grono - 9 sołtysów, Wójt Ewa 
Korczak, Przewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Dańczak, była 
sekretarz stowarzyszenia Zofia 
Truszkowska, Józef Rutkowski.
Spotkanie prowadzili przedsta-
wiciele Zarządu Forum w skła-
dzie prezes – Urszula Szewczyk 
i wiceprezes Mirosław Hońko. 
W imieniu zarządu złożyli oni 
serdeczne podziękowania za 
współpracę Staroście Koszaliń-
skiemu Marianowi Hermanowi-
czowi oraz wójtom za wspiera-
nie inicjatyw stowarzyszenia. 
Ustępującemu zarządowi po-
dziękowania za dotychczasową 
działalność złożyli: Wicewo-

Jubileuszowe Forum Sołtysów

jewoda Zachodniopomorski 
Ryszard Mićko, Starosta Ko-
szaliński Marian Hermanowicz 
oraz Wicestarosta Dariusz Ka-
linowski. 
Z okazji Jubileuszowego spo-
tkania wójtowie wyróżnili 
sołtysów, którzy szczególnie 

angażują się w życie społecz-
ne gmin i miejscowości. Wójt 
Gminy Świeszyno wyróżniła 
sołtys Dunowa - Jadwigę Waś-
ko oraz sołtysa Zegrza Pomor-
skiego - Waldemara Potońca za 
działalność społeczną w latach 
2007 – 2015.

Tego dnia odbyło się Walne 
Zgromadzenie stowarzyszenia. 
Członkiem Zarządu Powiato-
wego Forum Sołtysów został 
sołtys Strzekęcina – Leszek 
Lewkowicz. Nowym prezesem 
została Hanna Obławska – soł-
tys Drzewian.

Na terenie gminy Świeszyno 
zakończono demontaż oraz 
wywóz w celu utylizacji pokryć 
dachowych z 22 obiektów miesz-
kalnych oraz gospodarczych.   
Operacja pod nazwą "Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Świeszyno – etap 
III." realizowana jest zgodnie z 
umową między Gminą Świeszy-
no a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie. 
W ramach w/w umowy, po roz-
liczeniu inwestycji Gmina Świe-
szyno otrzyma dotację w wyso-
kości 47 227,95 zł co stanowi 
100% kosztów realizacji zadnia.

Gmina Świeszyno

Usuwanie 
azbestu

Odebrano roboty obejmujące cyklinowanie i lakierowanie podłogi 
drewnianej na sali oraz scenie w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach. 
Koszt wykonania powyższych prac wyniół 7 820,00 zł brutto.

Niekłonice

Cyklinowanie zakończone

Ruszyły prace drugiego etapu 
budowy sieci wodociągowej 
pomiedzy Konikowem a Nie-
kłonicami oraz samych Niekło-
nicach. Po zakończeniu pierw-
szego etapu robót na odcinku 
drogi między Konikowem a 
Niekłonicami, wykonywane 
są obecnie prace wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 3529Z w Nie-
kłonicach.
Zadanie pn. "Budowa sieci 
wodociagowej pomiędzy miej-
scowościami Konikowo-Nie-
kłonice i w miejscowości Nie-
kłonice", którego koszt wynisi 
344 400,00 zł. finansowane jest 
w całości z budżetu gminy.  

Niekłonice

Budują wodociąg

W Niekłonicach z udziałem 
m.in. Wójta Gminy Świeszy-
no Pani Ewy Korczak, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Pana Bogdana Dańczaka oraz 
Wicestarosty Koszalińskiego 
Pana Dariusza Kalinowskiego 
uroczyście otwarto drogę po-

wiatową na odcinku Niekłoni-
ce-Dunowo. 
Inwestycję pn. "Przebudowa 
i remont drogi powiatowej Nr 
3529Z Koszalin-Niedalino II 
etap na odcinkach Koszalin-
Niekłonice oraz Giezkowo-Du-
nowo." w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – etap II Bezpie-
czeństwo-Dostępność-Rozwój, 
realizował Powiat Koszaliński 
w porozumieniu i przy udziale 
finansowym Gminy Świeszyno  
w wysokości 1 762 919,24 zł.

Niekłonice

Otwarcie drogi powiatowej

Ze 113 621,85 zł na 142 000,00 zł zwiększono dofinansowanie na prze-
budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości w 
Świeszyno-Kępa Świeszyńska-Olszak.  Stosowny aneks do umowy gmi-
na Świeszyno podpisała z Województwem Zachodniopomorskim.

Wyższe dofinansowanie!

Ziemniaki z „in vitro”
Najnowocześniejsze technolo-
gie wykorzystujące w hodowli 
technikę in vitro, doświadczony 
zespół i doinwestowany ośrodek 
to cechy zakładu mające wpływ 
na ciągły jego rozwój i wyróż-
niające go spośród podobnych w 

branży europejskiej. Takie opinie 
wyrażają wszyscy, w tym zagra-
niczni kontrahenci firmy. Najbar-
dziej cieszą nagrody zdobywane 
przez firmę podczas lokalnych 
targów branżowych, podczas 
których produkowane przez nich 
ziemniaki podlegają ocenie kon-

Nasze prezentacje:

Stąd najlepsze odmiany w Polsce

Rodzaje ziemniaków
Typ A – sałatkowy (po ugotowaniu zachowuje zwięzły miąższ), przezna-
czony do zup i sałatek
Typ B – ogólnoużytkowy (miąższ po ugotowaniu dość twardy) – do 
obiadów podawane z mięsami i sosem
Typ C – mączysty ( po ugotowaniu wyraźnie się rozsypujący miąższ) – 
na placki, puree, frytki, do pieczenia.

Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z 
o.o. w Strzekęcinie jest jedną z dwóch firm w kraju 
prowadzących hodowlę nasienną nowych odmian  
ziemniaków. W swoim dorobku posiadają 29 no-
wych odmian, w tym 15 jadalnych i 14 skrobiowych, 
a także jedną odmianę francuską, której są przed-
stawicielem na rynku krajowym.

sumentów.
Odnowiciel
Takim przydomkiem określają 
pana prezesa Franciszka Klima 
współpracownicy, partnerzy go-
spodarczy śledzący rozwój firmy. 
Kierujący firmą od czerwca 2002 
roku prezes jest doskonałym me-
nadżerem. Wśród licznych nagród 
wymienić należy ostatnie. W roku 
2013 wyróżniony został statuetką 
Menedżer Pomorza Zachodnie-
go. 18 września 2015r. otrzymał 
gratulacje Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi pana Marka Sawic-
kiego, z okazji zajęcia I miejsca w 
XIII Ogólnokrajowym Konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne, za realizowane działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i 
warunków pracy w przedsię-
biorstwie rolnym. Realizowana 
przez prezesa strategia zakłada, 
by na każdym szczeblu, w firmie 
zatrudnieni byli pasjonaci swojej 
pracy. Nowoczesną hodowlą kie-
ruje pani Mariola Siewierska Dy-
rektor ds. hodowli, produkcją pan 
Maciej Gmerek – Dyrektor ds. 
produkcji. Niezawodni są rów-
nież marketingowcy, specjaliści 
i pracownicy fizyczni. Wszyscy 
dbają o pozytywny wizerunek 
firmy.

Czy wyznaczają nowe 
trendy?
Badają rynek konsumentów, su-
gerują się ich potrzebami. Ho-
dowla nowej odmiany wymaga 
jednak blisko 10 lat.
W naszym kraju są pionierami 
popularyzującymi nowe techno-
logie, promocję nowych odmian, 
ich walorów. Wspomagają akcję 
„Jedzmy ziemniaki” realizowa-
ną przez Stowarzyszenie Polski 
Ziemniak z Jadwisina. 
Sami również podążają za tren-
dami światowymi, dostrzegają 
bowiem inne kryteria wyboru 
ziemniaków przez konsumentów 
rynków zagranicznych. Kluczo-
wym elementem promocji ziem-
niaków jest nie tylko doskonała 
hodowla, nowocześnie prowadzo-
na produkcja, ale również ostatnie 
ogniwo – ROLNIK – producent, 
który sprzedaje towar konsumen-
towi. To ogniwo wymaga jeszcze 
w naszym kraju poprawy. Spo-
tyka się w sprzedaży ziemniaki 
nadgniłe, zielone, a takie być nie 
powinny! Konsument ma prawo 
do produktu czystego, estetycz-
nie opakowanego, z informacją 
o odmianie i pochodzeniu. W 
dobie fast foodów coraz częściej 
gospodynie domowe sięgają po 

wyroby wstępnie przetworzone, 
nie zawsze zdrowe. PMHZ jest 
orędownikiem żywności natural-
nej, już myśli o hodowli ziemnia-
ków w rozmiarze koktajlowym, 
by proces jego przetwarzania w 
gospodarstwach domowych był 
szybki, niewymagający wkładu 
pracy. Takie ziemniaki bezpo-
średnio po umyciu mogłyby zo-
stać poddane obróbce kulinarnej.
Plany 
- rejestracja nowych odmian ja-
dalnych i skrobiowych,
- ciągła modernizacja firmy,
- kontakty z firmami zagranicznymi,
- szersze wyjście z naszymi od-
mianami na rynki UE i dawnego 
bloku wschodniego
Naszym mieszkańcom polecamy:
Tajfuna, niezawodną Bryzę i 
nową Laskarę.
Ziemniaczane ciekawostki
W Polsce zarejestrowanych jest 
108 odmian ziemniaków, z tego 
30 należy do najbardziej popular-
nych. W rejestrze unijnym znaj-

duje się około 1600  odmian.
Największym producentem ziem-
niaków na świecie pod względem 
powierzchni uprawy są Chiny 
(1,5 mln ha). Polska jest najwięk-
szym producentem ziemniaków 
w Europie (270 tys. ha).
W naszym kraju spożycie ziem-
niaków na 1 osobę / rok wynosi 
ok. 100 kg, dla porównania na 
Białorusi ok. 300kg.
Wbrew obiegowym opiniom 
ziemniak jest bardzo mało kalo-
ryczny 69kcal/100g, zawiera na-
turalny błonnik.  Zawartość wita-
min C, B, PP, E i K oraz potasu 
i magnezu wpływa na odkwasza-
jące nasz organizm właściwości 
tego warzywa. 
                      opracowanie Lidia Łyczko

Prezes PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie pan Franciszek Klim

- Czym się zajmujecie? Czy do 
Państwa produkcji potrzebny jest 
specjalistyczny park maszynowy?
- Produkujemy kombinezony, kurt-
ki, spodnie, kamizelki - jednym 
słowem: szyjemy odzież roboczą i 
specjalistyczną, a do tego niestety, 
potrzebne są specjalne maszyny, 
nie tylko zwykła stębnówka...
- Dużo jest takich firm? Dla kogo 
ta odzież jest przeznaczona?
- W regionie mamy bardzo dużą 
konkurencję, ale my 95% pro-
dukcji wysyłamy do Norwegii.
Produkujemy przede wszystkim 
dla rolnictwa: odzież do pracy w 
stajniach, oborach, fermach świń, 
drobiu, jak i dla firmy obsługują-
cej tabor rolniczy firmy John De-
ere. Szyjemy także dla budowlań-
ców, drogowców (z odblaskami). 

Nasza odzież trafia też do myjni 
i warsztatów samochodowych, 
szkół strażackich itd. Jest to tak 
wielki zakres, że trudno wszystko 
wymienić, bo obsługujemy ponad 
300 firm w Norwegii.   
- Czy trudno jest nadążać za no-
wymi trendami modowymi w Pań-
stwa branży? Czy to Państwo wła-
śnie wyznaczacie trendy?
- W naszej branży moda się tak 
szybko nie zmienia, ale my za-
wsze słuchamy klientów i wzoru-
jemy się na ich potrzebach, jeżeli 
klient informuje nas ze potrzebuje 
taką kieszeń lub inną, taki refleks, i 
w tym miejscu, to my, to po prostu 
robimy dla niego, tak jak on chce, 
nie trzymamy się sztywno jakiegoś 
modelu i szyjemy tego tysiące, bo 
to właśnie robią Chiny, a my nie 

Nasze rozmowy:

Prawie wszystko eksportujemy...
Rozmowa z Prezesem Krzysztofem Cysewskim, pro-
wadzącym od 2000 r. Egen Spółkę z o.o., z zawodu 
technikiem odzieżownictwa, pasjonującym się pro-
jektowaniem i sportem.

"EGEN Spółka z o.o., 
Niekłonice 23, 
76-024 Świeszyno, 
tel./fax 094 346 53 42

jesteśmy w stanie  szyć w takich 
cenach jak oni. Dla każdego na-
szego klienta opracowujemy jego 
własny model, oczywiście na na-
szych formach.
- Kilka zdań o najlepiej sprzedają-
cych się Państwa produktach...
- W Polsce szyjemy  dla budow-
nictwa, drogowców, transportu, 
mechaników samochodowych, 
elektro-monterów. Za granicą 
sprzedajemy najwięcej dla rolnic-
twa, ale również dla innych branż 
jak budownictwo, drogowcy itd…
- Ostatnie sukcesy...
- Sukcesem jest opracowanie no-
wego modelu, wzoru, a takich mia-
łem ostatnio wiele. Cieszę się też 
ze zdobycia kolejnego polskiego, 
zadowolonego  klienta (sprzedażą 
i poszukiwaniem nowych klientów 
w Norwegii zajmuje się mój nor-
weski wspólnik).                                                                                             
Sukcesem, a zarazem problemem 
jest to, że szyjemy za dobrą odzież 
i klient wraca do nas po kolejne za-
mówienie dopiero po dwóch trzech 
latach, chyba ze zatrudnia nowego 
pracownika.
- Najbliższe plany?
- Cichym marzeniem jest budowa 
nowego zakładu, ale to chyba jesz-
cze nie teraz, a na bieżąco zwięk-
szenie sprzedaży naszych wyro-
bów w Polsce.
- Co by Pan powiedział swoim 
kontrahentom, a co klientom? 
- Przesłanie dla kontrahentów: 
skorzystajcie z możliwości pro-
mowania swojej firmy poprzez 
umieszczenie jej profilu na odzie-
ży roboczej. Przesłanie dla na-
szych czytelników, odbiorców, 
konsumentów: pamiętajcie, że 
pozorna oszczędność nie zawsze 

się opłaca, lepiej raz zapłacić za 
dobry solidny produkt, z którego 
możesz korzystać o wiele dłużej 
niż z taniego chińskiego wyrobu. 
Nasze wyroby są solidne, mocne i 
długotrwałe, szyjemy wyłącznie z 

tkanin angielskiej firmy Carrington 
i fińskiej Forssa dawna Finlansson, 
nici używamy firmy Coats, reflex 
firmy Sto-Nor, to są najlepsi pro-
ducenci komponentów w tej bran-
ży, dlatego nasze kombinezony, 

kurtki, spodnie, kamizelki są takie 
dobre.                  Rozmawiała: Lidia Łyczko

Co w planowaniu przestrzennym...

Nowy Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno
Podczas obrad sesji Rady Gminy Świeszyno, radni wybrali no-
wego przewodniczącego Rady Gminy Świeszyno. Został nim 
pan Stanisław Komar.

Nowy dyrektor 
MCK e-EUREKA BP

26 października 2015r. nowym dyrektorem Multimedialnego Cen-
trum Kultury e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie została 
pani Ewa Sabatowicz. Na zdjęciu: spotkanie dyrektor MCK z dyrek-
torami i przedstawicielami placówek oświatowych.

POMORSKO MAZURSKA 
HODOWLA ZIEMNIAKA

Strzekęcino 11 
76-024 Świeszyno
tel. (94) 316-12-95, 
fax (94) 316-13-77
pmhz@pmhz.pl

dokończenie ze str 1
Obie strony są mocno zaintereso-
wane sfinalizowaniem podjętych 
zobowiązań, więc należy mieć 
nadzieję, że niebawem doczekamy 
się energii z odnawialnego  źródła i 
przebudowy drogi w Giezkowie.
   Zapewne każdy z nas zdaje so-
bie sprawę jak bardzo ważne jest 
bezpieczeństwo systemu elektro-
energetycznego. Funkcjonowa-
nie sieci przesyłowych w sposób 
niezakłócony i przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa dostaw jest jed-
nym z najważniejszych elementów 
funkcjonowania współczesnej go-
spodarki. Dlatego też Polskie Sieci 
Energetyczne S.A. chcą przystą-
pić do rozbudowy  i modernizacji 
Głównego Punktu Zasilającego 
(GPZ Dunowo) potocznie zwanego 
stacją transformatorową Dunowo. 
Pierwszy krok w tym kierunku zo-
stał wykonany bo 15 października 
2015 roku Rada Gminy Świeszyno 
podjęła uchwały: w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Świeszyno w obrębie 
ewidencyjnym Giezkowo oraz w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świeszyno 
dla GPZ Dunowo w obrębie ewi-
dencyjnym Giezkowo, w związku 
z planowaną przebudową i rozbu-
dową GPZ Dunowo. Wszystkie 
koszty związane z przeprowadze-

niem tych prac planistycznych, 
opracowaniem i uzgodnieniem 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego pokryje Wy-
konawca realizujący ponadlokalną 
inwestycję celu publicznego. 
Dzięki głosom 8 radnych uda-
ło się również włączyć w proces 
tych prac planistycznych tereny 
należące do Agencji Nierucho-
mości Rolnych. Obecnie obszar 
ten w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świeszy-
no ujęty jest jako PS – rezerwacja 
przestrzeni na strategiczną funkcję 
parku technologicznego, funkcji 
przemysłowo - składowych (teren 
po północno - zachodniej stronie 
linii kolejowej Koszalin - Szcze-
cin). Przez część tej przestrzeni 
przebiega trasa planowanej drogi 
szybkiego ruchu S 11. Zmiana 
przeznaczenia tego terenu będzie 
zmierzać do zarezerwowania go z 
zamieram realizacji celu publicz-
nego (np. cmentarza komunalne-
go). Korzyści jakie daje włączenie 
tego obszaru w ten proces urba-
nistyczny są ogromne. Po pierw-
sze Gmina nie poniesie żadnych 
kosztów związanych z opracowa-
nie zmiany studium, a po drugie 
jeżeli urbanista zaprojektuje na tej 
przestrzeni wydzielenie gruntów 
z przeznaczeniem na cele publicz-
ne (art. 6 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami), to Gmina będzie 
mogła otrzymać  je nieodpłatnie od 

ANR.
   O modernizacji i rozbudowie 
swojej siedziby myśli również 
firma Hako TECHNOLOGY. W 
związku ze zmianami w faktycz-
nymi w zagospodarowaniu terenu 
oraz realizowaną  równocześnie 
zabudową mieszkalno-usługową 
jak i usługowo – produkcyjną,  na 
wniosek Hako TECHNOLOGY 
Rada Gminy Świeszyno podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Świeszyno dla części ob-
rębu ewidencyjnego Świeszyno. 
Głównym celem tych prac plani-
stycznych jest uporządkowanie 
ładu przestrzennego na tym obsza-
rze. Zgodnie z poczynionymi usta-
leniami koszty opracowania planu 
poniesie wnioskodawca, który jed-
nocześnie zobowiązał się do ścisłej 
współpracy z władzami gminy w 
zakresie modernizacji infrastruktu-
ry drogowej. 
  Każdego, kto chciałby spraw-
dzić co jest zawarte w obowią-
zującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świeszyno 
lub zapoznać się z obowiązującymi 
planami zagospodarowania prze-
strzennego zapraszamy do znajdu-
jącej się na naszej stronie interne-
towej zakładki "MAPA GMINY", 
w której umieszczony jest aktualny 
system informacji przestrzennej.
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Od początku organizo-
wania się Ochotniczych 
Straży Pożarnych (wcze-
śniej Straży Ogniowych) 
powstawały pod ich 
patronatem zespoły 
artystyczne o różnym 
charakterze – teatry 
amatorskie, chóry, 
folklorystyczne zespoły 
pieśni i tańca, zespoły 
obrzędowe.

Przez pokolenia przenosi-
ły polską kulturę i obycza-
je, wnosząc znaczący wkład  
w dorobek kultury narodowej. 
Ruch artystyczny trwa nie-
zmiennie przy OSP uświetnia-
jąc życie lokalnych społecz-
ności i uroczystości różnego 
rodzaju.
Zespół śpiewaczy Jarzębiny ze 
Świeszyna jako zespół arty-
styczny działający przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Świe-
szynie reprezentował w miniony 
weekend tj. 11.10.2015r. Gminę 
Świeszyno i powiat koszaliński 
w Ciechocinku na XIX Regio-
nalnym Spotkaniu Zespół Ar-
tystycznych działających przy 
OSP.  Przegląd odbył się w 

Jarzębiny w Ciechocinku

Teatrze Letnim, gdzie zespół 
zaprezentował trzy utwory o 
tematyce ludowej. W tym sa-
mym dniu zespół wziął czyn-

ny udział we Mszy Świętej w 
Kościele pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła w Ciechocinku 
i uczestniczył w koncercie po-

święconym Świętemu Janowi 
Pawłowi II z okazji XV Dnia 
Papieskiego. 

Głównymi celami regionalnych 
spotkań są: prezentacja dorob-
ku artystycznego solistów i ze-
społów związanych z ruchem 

OSP, propagowanie i upo-
wszechnianie kultury muzycz-
nej w społeczeństwie, dbałość 
o stałe podnoszenie poziomu 
artystycznego wykonawców, 
możliwość stałego poszerzania 
repertuaru solistów i zespołów; 
stwarzanie możliwości do wy-
stępów publicznych propagują-
cych działalność OSP i ochronę 
przeciwpożarową w społeczeń-
stwie; przybliżenie działaczom 
kultury i Związku OSP RP pro-
blematyki amatorskiego ruchu 
artystycznego OSP; stworzenie 
możliwości do zgromadze-
nia materiałów archiwalnych, 
w tym materiałów nutowych, 
zapisów dźwiękowych i filmo-
wych, dokumentujących doro-
bek artystyczny OSP; wymiana 
doświadczeń wykonawców bio-
rących udział w każdej z imprez.
  Regionalne Spotkania Ze-
społów Artystycznych OSP są 
szczeblem eliminacyjnym do 
Ogólnopolskich Spotkań Ze-
społów Artystycznych oraz do 
Festiwalu Piosenki Strażackiej.
Wyjazd zespołu „Jarzębiny” 
sfinansowany została z budżetu 
Gminy Świeszyno w ramach 
dotacji przyznanej w roku 2015 
OSP w Świeszynie.

 Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców naszej gminy do udziału w II Gmin-
nym Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową 
Regulamin poniżej:

 
Organizator:  

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. W. 
Szymborskiej w Konikowie.

HONOROWY PATRONAT
Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP 

w Świeszynie 
oraz Wójt Gminy  Świeszyno

PATRONAT MEDIALNY
MCK e – Eureka w Świeszynie, Redakcja Biuletynu 

Informacyjnego  „Głos Świeszyna”

Cele konkursu
• Kultywowanie wśród dzieci i młodzieży  tradycji wykonywania 
szopek. 
• Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Je-
zusa. 
• Utrwalanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów 
związanych z przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej w zespo-
łach szkolnych, przedszkolnych, świetlicowych oraz rodzinach. 
• Rozwijanie procesów integracyjnych  i twórczego zaangażowania  
rodzin  oraz zespołów wykonawczych  w związku z  realizacją pro-
jektu.

Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do  dzieci i młodzieży   gminy  Świe-
szyno. 
2. Jeden z  w/w zespołów  lub  rodzina   może zgłosić do konkursu 
jedną szopkę.
3. Materiały i technika wykonania pracy -  dowolne. 
4. Sugerowane maksymalne wymiary szopek: wysokość – do 80 
cm, głębokość  – do 50 cm, szerokość – do 80 cm.
5. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowa-
nym (imię  i  nazwisko/lub świetlica, przedszkole,  klasa, szkoła). 
6. Prace należy składać w Szkole Podstawowej im. W. Szymbor-
skiej w  Konikowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 
listopada 2015 r.

7. Wszystkie prace  wykonane na konkurs będą wystawione  w okre-
sie od dnia 1 grudnia  do dnia  22 grudnia 2015 r. w Szkole Podsta-
wowej im. W.  Szymborskiej w  Konikowie.
8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac dnia 18 grudnia 2015 r.
9. Finał konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wyróż-
nionych wraz z ogłoszeniem jego wyników  odbędzie się w Kościele  
Parafialnym w Świeszynie w uroczystość   Trzech  Króli   6 stycznia 
2016 r.
10. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji/ekspozycji/wy-
branych prac na terenie gminy Świeszyno.
11. Nagrodzone prace stają się własnością organizatora. Pozostałe 
prace należy   odebrać do dnia 15 stycznia 2016 roku. Prace nieode-
brane  w tym terminie stają się  własnością organizatora.

RAMOWE ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Komisja konkursowa:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konikowie – Przewodniczący 
komisji 
- Proboszcz Parafii   Świeszyno, - członek, 
- Wójt Gminy Świeszyno – członek,
- Opiekun  Samorządu Uczniowskiego  w Szkole Podstawowej  im. 
W  Szymborskiej w Konikowie – członek,
- nauczyciel plastyki – członek  komisji.
2. Kategorie oceny prac konkursowych:
a/ innowacyjność pracy, oryginalność wykonania lub materiał,  
b/ ręczne wykonanie elementów lub manualny nakład pracy,

c/  estetyka pracy.
3. Każdy członek komisji  konkursowej przyznaje 
własne punkty w poszczególnych  kategoriach, w 
ilości od 0 do 5 dla każdej szopki.
4. Komisja obliczy sumę punktów dla każdej szop-
ki. Wygrywa praca z najwyższą ilością punktów. 
W przypadku równej ilości punktów odbędzie się 
dodatkowe głosowanie punktowe tylko dla tych 
prac, które zdobyły równą ilość punktów.
5. Komisja wybierze I, II, i III miejsce oraz  przy-
zna 10 wyróżnień. Dopuszcza się możliwość 
przyznania miejsc równorzędnych, albo innego 
podziału miejsc w zależności od poziomu konkur-
su oraz posiadanych środków na nagrody i wy-
różnienia.

PLEBISCYT  KONKURSOWY
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. W. SZYMBORSKIEJ W KONIKOWIE

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej 
w Konikowie zorganizuje wśród uczniów  w dniach 16 – 17 grudnia 
2015 r. otwarty plebiscyt na najładniejszą szopkę.
2. Szopka, która zdobędzie największą ilość głosów otrzyma Spe-
cjalną Nagrodę Samorządu Uczniowskiego. Nagroda  zostanie  wrę-
czona podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2016 r.
3. Spośród uczniów, którzy wybrali najpiękniejszą szopkę zostanie 
wylosowana osoba, która otrzyma  nagrodę Przewodniczącego Ko-
misji Konkursowej.

PLEBISCYT  KONKURSOWY PUBLICZNOŚCI

1. Osoby zwiedzające wystawę szopek w dniach od  1 grudnia do 22  
grudnia 2015 r. uczestniczyć mogą we własnym plebiscycie, poprzez 
głosowanie i  wrzucanie kart do głosowania  do urny umieszczonej 
na terenie wystawy w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej  w 
Konikowie lub poprzez zorganizowaną akcję głosowania interneto-
wego.
2. Praca, która uzyska największą ilość głosów otrzyma Specjalną 
Nagrodę Publiczności i Internautów. Nagroda  zostanie  wręczona 
podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2016 r.

II GMINNY KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W dniu 3 października 
2015 r. w Sianowie na 
Stadionie Miejskim przy  
ul. Strzeleckiej 11 odbyły 
się V Zawody Ochotni-
czych Straży Pożarnych  
w kwalifikowanej pierw-
szej pomocy „Biec by 
pomóc - 2015”. 

Organizatorami zawodów 
były: Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej  
w Koszalinie, Ochotnicza Straż 
Pożarna Oddział Ratownictwa 
Medycznego w Koszalinie, 
Usługi Ratownictwa medycz-
nego „MiMed” Michał Pelc, 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej, Fundacja „Pomocna 
straż”, Grupa Ratownictwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Koszalinie. 
Celem organizacji zawo-
dów jest przede wszyst-
kim upowszechnienie  
w środowisku strażaków 
ochotników oraz w społe-
czeństwie nawyku udzielania 
pierwszej pomocy jak i dosko-
nalenie umiejętności ratowni-
czych strażaków ochotników  
z terenu powiatu koszalińskie-
go.  
Jedną z konkurencji, które za-
liczyć musiała każda z drużyn 
było sprawdzenie wiedzy teo-
retycznej w formie testu. Dla 
uczestników zawodów przygo-
towane zostały również scenki 
pozoracyjne:

1. Zderzenie samocho-
du z motorowerem. 
2. Wypadek podczas prac po-
lowych – amputacja kończyny. 
3. Potrącenie rowerzysty. 
4. Przygniecenie człowie-
ka podczas załadunku. 
5. Trauma świadka zdarzenia.
 Każda scenka była oceniana 
przez zespół sędziowski złożo-
ny z doświadczonych ratowni-
ków medycznych i instrukto-
rów ratownictwa.
Do udziału w zawodach przy-
stąpiło 6 drużyn 6 osobowych. 
Po podsumowaniu punktów 
klasyfikacja końcowa zawodów 
wygląda następująco:
1 miejsce OSP Sianów, 
2 miejsce OSP Biesiekierz, 
3 miejsce OSP Bobolice, 
4 miejsce OSP Świeszyno, 
5 miejsce OSP Wyszewo, 
6 miejsce OSP Polanów.
Wszystkie drużyny otrzy-
mały cenne nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu  
do ratownictwa medycznego m. 
in. fantom do resuscytacji. Jed-
nym z fundatorów nagród był 
Urząd Gminy Świeszyno repre-
zentowany przez Panią Wójt. 
 Zawodnicy zarówno w teo-
retycznej jak i praktycznej 
części zawodów wykazali  
się bardzo dobrą znajomością 
zagadnień ratowniczych, a w 
szczególności z zakresu kwali-
fikowanej pierwszej pomocy. 
Na zakończenie zawodów od-
był się pokaz ratownictwa tech-
nicznego. 

Opracowanie 
Natalia Tytanicz - Bilo

„Biec, by pomóc – 2015” 
- V edycja zawodów

W związku zakończeniem part-
nerskiego projektu "Nordic 
Walking Park Pomorza Środ-
kowego" prezentujemy mapę 
przebiegu tras Nordic Walking 
zlokalizowanych na terenie 
Gminy Świeszyno.

03 października 2015r., 
w sobotę entuzjaści Nor-
dic Walking, pod kierun-
kiem wykwalifikowanej 
instruktor pani Agnieszki 
Marcinkowskiej, przeszli 
nowo wyznaczonymi 
trasami w gminie.  

Na starcie powitała uczest-
ników Wójt Gminy Świe-
szyno – pani Ewa Korczak. 
Trzy ścieżki Nordic Walking 
wyznaczone zostały w Świeszy-
nie. Miejsce startowe znajduje 
się przy parkingu obok dawne-
go posterunku energetycznego. 
Trasy prowadzą drogami gmin-
nymi przez miejscowości Włoki, 
Brzeźniki (mapa w załączeniu).
Wytyczenie szlaków Nordic 
Walking to zadanie zrealizowa-
ne przez Środkowopomorską 
Grupę Działania w porozumie-
niu z Gminą Świeszyno. Nasza 
gmina była jedną z jedenastu 
gmin partnerskich Grupy. Dzięki 
wspólnej realizacji zadania reali-
zowanego przez Fundację ŚGD 
oraz Stowarzyszenie „Siła w 
Grupie” Gościno, powstał Park 
Pomorza Środkowego Nordic 
Walking, obejmujący 19 gmin.
Mapy z przebiegiem tras w gmi-
nach Będzino, Biały Bór, Bie-
siekierz, Bobolice, Malechowo, 

Gmina Świeszyno

Wędrujmy ścieżkami Parku Pomorza Środkowego

Manowo, Mielno, Polanów, Sia-
nów, Tychowo, a także Dygowo, 
Białogard, Gościno, Karlino, 
Rymań, Siemyśl, Ustronie Mor-
skie i Kołobrzeg dostępne są w 
Urzędzie Gminy Świeszyno, 
pokój nr 10. Serdecznie zapra-
szamy Państwa do spacerów no-
wymi ścieżkami. Do zobaczenia 
na szlaku!

Zarząd Oddziału PTTK w 
Koszalinie zorganizował 
Rajd z okazji Światowe-
go Dnia Turystyki oraz 
Ogólnopolskiej Kam-
panii ,,Turystyka Łączy 
Pokolenia’’, w rajdzie 
wzięło udział ponad 270 
turystów z całego Powia-
tu Koszalińskiego oraz 
Miasta Koszalin. 

Start rajdu odbył się w Dzierżę-
cinie . Turystów przywitał sam 
prezes oddziału PTTK Koszalin 
kol. Józef Tokarz. Trasa rajdu 

przebiegała przez miejscowość 
Lubiatowo, Policko do Mano-
wa.  W czasie wędrówki turyści 
odwiedzili rezerwat przyrody 
,, Jezioro Lubiatowskie’’ oraz 
Obszar ,, Natura 2000’’. Rajd 
przebiegał cały czas przez ob-
szary leśne co pozwoliło tury-
stom na zebranie sporej ilości 
grzybów . Meta rajdu została 
usytuowana na terenie siedziby 
Nadleśnictwa Manowo , gdzie 
na zmęczonych turystów cze-
kała gorąca zupa turystyczna, 
tym razem ,, Restauracja Kot’’ 
serwowała nam Żur. Żur był 
wspaniały co niektórzy sko-
rzystali nawet z dokładki. Po 

posileniu się pysznym żurem 
turyści zapoznali się z pracą 
Nadleśnictwa Manowo , pozna-
li walory turystyczne, oraz naj-
ciekawsze zakątki  znajdujące 
się  na obszarze Nadleśnictwa. 
Następnie przeprowadzono 
konkurs krajoznawczy na te-
mat zwiedzanych miejscowo-
ści i Nadleśnictwa Manowo.  
Dodatkową atrakcją były za-
wody sportowo – rekreacyjne 
zorganizowane przez turystów 
z HKTP PTTK ,, Dreptak’’  w 
takich konkurencjach jak : bieg 
w worku, bieg z jajkiem, skoki 
na piłce z uszami, rzut do celu, 
rzut piłką lekarską. Nagrody 

dla zwycięzców ufundowała 
Gmina Świeszyno. Nagrody 
zdobyli zwycięzcy, a pozosta-
łym uczestnikom zawodów i 
rajdu nagrodę pocieszenia w 
postaci mapy i przewodnika tu-
rystycznego po Nadleśnictwie 
Manowo wręczył pan Nadle-
śniczy Adam Drop . Rajd tra-
dycyjnie zakończył prezes Od-
działu PTTK w Koszalinie kol. 
Józef Tokarz, który podzięko-
wał Nadleśnictwu Manowo za 
wspaniałe przyjęcie turystów 
oraz pomoc w przygotowaniu 
zlotu,  a turystom za tak liczne 
uczestnictwo i wspaniałą at-
mosferę.       hm. Mieczysław Szocik

XXXVI Wielodyscyplinowy 
Zlot Oddziału Koszalińskiego PTTK



Zmiany w stypendium szkolnym 
Nastąpiła zmiana kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzy-
mania stypendium szkolnego:
Od 1 października 2015r. uległa zmianie wysokość kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie z 456 zł/osobę do 514 zł/osobę. W związku 
z powyższym wnioski złożone do 15 września 2015 r., z dniem 1 paź-
dziernika 2015 r. zostaną obligatoryjnie przeliczone przez organ przy-
znający świadczenia.
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Tradycyjnie jak co roku przed-
szkolaki z Przedszkola Gminne-
go w Świeszynie włączyły się do 
Ogólnopolskiej Akcji „Sprząta-
nia Świata”, by od najmłodszych 
lat uczyć się zasad dbania o 
środowisko. 

25 września 2015r. dzieci z chęcią 

i radością włączyły się do akcji 
by posprzątać „Naszą Ziemię”. 
Dzieci zbierały śmieci w okolicy 
przedszkola oraz na przedszkol-
nym placu zabaw. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że należy dbać o 
przyrodę, chronić ją, by korzystać 
z jej uroków.
                Opracowała: Sylwia Pazera

Świeszyno

Akcja sprzątania 
świata

Świeszyno

Dzień Przedszkolaka 
w gminnym przedszkolu 

Przedszkolaki z Przedszkola 
Gminnego w Świeszynie bawiły 
się wspaniale podczas obcho-
dzonego Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka. 

Święto to zostało ustanowione 
przez Sejm, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju 
i edukacji dzieci. Był to wspania-

ły dzień, radosnej zabawy, pełen 
słońca i uśmiechów wszystkich 
dzieci. Wszystkie przedszkolaki 
otrzymały znaczki z napisem „Je-
stem przedszkolakiem”. Naszym 
przedszkolakom ślemy najlepsze 
życzenia, abyście codziennie uczy-
li się czegoś nowego i bawili się w 
najlepsze.
                    Opracowała: Sylwia Pazera

Uroczyście obchodzono  
Dzień Edukacji Narodowej 
w Gminie Świeszyno.

Z tej okazji Wójt Gminy Świe-
szyno Ewa Korczak spotkała 
się ze wszystkimi  nauczycie-
lami, nauczycielami emeryto-
wanymi oraz pracownikami 
oświaty, przekazała wyrazy 
uznania za wkład pracy w edu-
kację i wychowywanie nowych 

pokoleń dzieci i młodzieży na-
szej gminy. 
Podziękowała za zaangażowa-
nie w rozwój młodych ludzi 
oraz naszych placówek oświa-
towych. Tego dnia Pani Wójt 
przyznała nagrody za osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno – wy-
chowawczej oraz za działania 
na rzecz rozwoju środowiska 
lokalnego, promocji placówek 
i gminy w regionie. Nagrody 

otrzymali dyrektorzy placówek, 
panie: Joanna Remplewicz – 
Dyrektor Gimnazjum w Świe-
szynie,  Elżbieta Krzewiecka 
– Dyrektor Przedszkola Gmin-
nego, Małgorzata Bednarska – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dunowie,  Dorota Nitka - 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Konikowie,  Małgorzata Ko-
rus – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu Pomorskim, 

nauczyciele, państwo: Dorota 
Kuczyńska, Agnieszka Pankau, 
Dorota Tomczyk, Marta Bartos, 
Ewa Kocińska, Dariusz Szwa-
bo. Za osiągnięcia w pracy za-
wodowej oraz podejmowanie 
działań finansowych dla popra-
wy jakości oświaty w gminie 
nagrodę Wójta otrzymała pani 
Grażyna Giełda – Stachowicz.

Gmina Świeszyno

Dzień Edukacji Narodowej
Gmina Świeszyno

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak, po uroczystym ślubowaniu pasowała na uczniów wszystkich pierwszoklasistów. Z tej okazji dzieci zostały 
obdarowane upominkami przygotowanymi przez Panią Wójt, dyrektorów szkół,  Rady Rodziców i starszych kolegów. 

SP Zegrze Pomorskie: Do ślubowania przystąpiło piętnaścioro uczniów klasy I. Uro-
czystość rozpoczęła się występem,  przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni 
pani Joanny Krzyściak. Zgodnie z tradycją szkoły dzieci odbiły swoje paluszki na 
kartach kroniki szkolnej.

SP Dunowo: Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje 
szkolne. Program artystyczny przygotowały: Iwona Moszyńska i  Dorota Kitowicz – 
wychowawczyni klasy pierwszej. Dekoracje przygotowały: Agata Zglinicka i Małgo-
rzata Śmiałkowska.

SP Konikowo

SP Konikowo

W Szkole Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej w Ko-
nikowie uroczystość ślubo-
wania i Pasowania na Ucznia 
Dzieci z Klas Pierwszych 
odbyło się w obecności Wójt 
Gminy Świeszyno – Pani 
Ewy Korczak, Kierownik Ze-
społu Oświaty Samorządowej 
– Pani Heleny Zochniak, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w 
Konikowie – Pani Doroty Nit-
ka, Sołtys Sołectwa Koniko-
wo – Pan Stanisława Komara 
oraz Rodziców, Nauczycieli, 
Pracowników szkoły i całej 
społeczności uczniowskiej. 
Uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali program ar-
tystyczny przygotowany pod 
kierunkiem swoich pań: Anny 
Górskiej i Doroty Tomczyk, 
we współpracy z uczniami 
klasy IV. 
Programowi  towarzyszyła 
piękna dekoracja wykonana 
przez Marlenę Łuczak. 
Po Ślubowaniu nastał czas na 
Pasowanie, którego dokona-
ła Pani Wójt, natomiast Pani 
Dyrektor wręczyła Pierwszo-
klasistom pamiątkowe dy-
plom
Na zakończenie uroczystości 
dzieci z klas pierwszych za-
śpiewały i zatańczyły specjal-
ny utwór dla rodziców „M jak 
Mama, T jak Tata”, którym 
wyraziły podziękowanie ro-
dzicom za to, że po prostu są, 
a dumni ze swych pociech ro-
dzice zaprosili zebranych na 
wspólny, słodki poczęstunek.

W Szkole Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej w Koni-
kowie, odbył się III Międzysz-
kolny Konkurs Recytatorski, 
dedykowany pamięci polskiej 
pisarki i autorki wierszy dla 
dzieci, której książki weszły do 
kanonu literatury dziecięcej. 
 
W progach naszej szkoły zagości-
li uczniowie wraz z opiekunami z 
zaprzyjaźnionych szkół okolicz-
nych gmin. Były to: Szkoła Pod-
stawowa z Rosnowa, Świemina, 
Dargini oraz z terenu naszej gmi-
ny – Szkoła Podstawowa z Zegrza 

Pomorskiego i z Dunowa oraz my 
- Konikowo. Swą obecnością za-
szczyciła nas Wójt Gminy Świe-
szyno – Pani Ewa Korczak, Dy-
rektor Multimedialnego Centrum 
Kultury „E – Eureka” – Pani Ewa 
Sabatowicz, Dyrektor rodzimej 
placówki – Pani Dorota Nitka 
oraz Redaktor Radia Koszalin – 
Pani Anna Rawska, która pełniła 
funkcję przewodniczącej jury. 
Komisja konkursowa nie miała ła-
twego zadania. Trudno było zde-
cydować, kto recytował najpięk-
niej i komu przyznać zaszczytne 
czołowe miejsca. Po burzliwych 

obradach, przyznane zostały więc 
dwa III miejsca uczennicom z 
Rosnowa i Świemina, dwa II 
miejsca uczniom z Konikowa i 
Dargini oraz I miejsce uczennicy 
z Zegrza Pomorskiego. Było rów-
nież kilka wyróżnień, które przy-
znano uczniom z każdej gosz-
czącej u nas szkoły. Wszystkie 
dzieci otrzymały z rąk Pani Wójt 
oraz Przewodniczącej Komisji 
dyplomy i nagrody książkowe.  
Recytatorska rywalizacja prze-
biegała w atmosferze wzajem-
nego zainteresowania i sympatii, 
a przedstawiane wiersze dostar-

czyły nam wielu pozytywnych 
wrażeń. Nie obeszło się także bez 
poczęstunku, zwiedzania szkoły i 
wspólnej zabawy. 
Organizatorami konkursu były: 
Pani Agnieszka Ustianowska i 
Pani Dorota Tomczyk.
 Zwycięzcom oraz wszystkim 
uczestnikom, opiekunom i rodzi-
com - serdecznie dziękujemy za 
przygotowanie dzieci. „Ten zwy-
cięża, kto drugiemu da najwięcej 
Światła od siebie” ( A. Asnyk)
 Gratulujemy wspaniałych osią-
gnięć i zapraszamy znów za rok!

Konikowo

Zaczarowany świat wierszy Danuty Wawiłow” 
- III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski



Sport8 www.swieszyno.pl

WyDAWCA
Urząd Gminy Świeszyno

76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl

tel.94 316 0144 
promocja@swieszyno.pl

REDAKCJA I SKłAD:
Obserwator Lokalny
intermedia@xl.wp.pl

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

Głos Świeszyna: Wrzesień - Październik 2015 nr 5

Na torze motocrosso-
wym w Konikowie, w 
niedzielę 11 października 
2015r., zorganizowane 
zostały zawody w formie 
treningu punktowanego. 

25 zawodników startowało w 
dwóch kolejkach, rywalizując o 

Puchar Wójta Gminy Świeszy-
no w kategoriach: MX Młodzik, 
MX Licencja i MX Amator.
Na podium stanęli:
MX Młodzik 
I miejsce Artur Kierul
II miejsce Maksym Szeremeta
III miejsce Wojciech Tomala
MX Licencja 
I miejsce Krzysztof Kudłaty

II miejsce Michał Mazur
III miejsce Bartosz Nowacki
MX Amator 
I miejsce Andrzej Bogusław-
ski
II miejsce Marcin Skrobisz
III miejsce Daniel Bończyk
Organizatorem zawodów koń-
czących sezon motocrossowy 
było Świeszyńskie Towarzy-

stwo Motocrossowe MX Ko-
szalin.  Prezes Rajmund Brze-
ziński składa podziękowania 
osobom, które pomogły w reali-
zacji zadania, szczególnie Wójt 
Gminy Świeszyno pani Ewie 
Korczak oraz panu Maciejowi 
Gmerek Dyrektorowi PMHZ 
sp. z o.o. w Strzekęcinie 

Puchar Wójta w motocrossie zdobyty

W piątek 02 października 
2015r., na Orliku w Świeszynie 
gościliśmy 6 młodzieżowych 
drużyn piłkarskich w kategorii 
12-13 lat:
1 – Gimnazjum z Malechowa
2- Szkoły Podstawowej nr 17 z 
Koszalina
3 – UKS Szczecinek
4 -  ZS w Postominie
5 – UKS Olimpik Warszkowo
6 – ORŁY Zegrze Pomorskie
Podczas spotkania rozegrane 
zostały eliminacje do finału wo-
jewódzkiego Pucharu Premiera 
RP.  Zwycięzcą spotkania, który 
reprezentował region koszaliń-
ski w finale w Szczecinie, zo-
stała drużyna Szkoły Podstawo-
wej nr 17 z Koszalina.
Drugie miejsce zajęły „ORŁY” 
z Zegrza Pomorskiego, a trzecie 
drużyna klas I z Gimnazjum w 

Malechowie. UKS Szczecinek 
został zdyskwalifikowany pod-
czas turnieju.
Organizatorem spotkania był 
pan Bartłomiej Kuniczuk – ani-
mator Orlika w Świeszynie, 
któremu pomagał pan Piotr Sto-
łowski. Mecze sędziował pan 
Marcin Magierowski.
Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, a szczególnie druży-
nie „Orły” z Zegrza Pomorskie-
go, która godnie reprezentowała 
naszą gminę.
„Orły”, których trenerem jest 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego ze Szkoły Podstawowej 
w Zegrzu Pomorskim - pan 
Dariusz Szwabo, zagrały w 
składzie: Michał Ciapciński, Ja-
kub Kliber, Krystian Met, Piotr 
Mol, Konrad Redloch, Szymon 
Sokół.

Eliminacje do finału 
wojewódzkiego Pucharu 
Premiera RP na Orliku

Towarzyskie Zawody w skokach 
przez przeszkody, zorganizował 
w Niekłonicach, Uczniowski 
Klub Jeździecki „Karmen” przy 
współudziale Gminy Świeszyno. 
Zawodnicy rywalizowali w 6 
konkurencjach. 

W klasie Debiuty i w klasie Pony 
wystartowało po 14 par, gdzie 
zawodnicy mieli do pokonania 
4 przeszkody i tu wszyscy byli 
uchonorowani medalami a koni-
ki pamiątkowymi flot's. W klasie 
mini LL wystartowało 34 zawod-
ników, z czego 25 pokonało par-
kur na czysto, zwycięzcą w tym 
konkursie została Martyna Strach 
– reprezentantka UKJ Karmen. 
Puchary i nagrody w tej klasie 
wręczali przedstawiciele Gminy 
Świesznopan Edward Wojtalik i 
Anetta Wiśniewska. Klasa LL była 

konkursem dokładności i tu szczę-
ściarzami okazali się Martynka 
Mac i Rokfor – wylosowali I i III 
miejsce. W klasie L dominowały 
zawodniczki UKJ Karolewko Pau-
lina Worket i Julia Kulawińska zaj-
mując odpowiednio I i III miejsce, 
na drugiej pozcji uplasowałą się 
Dorota Popowicz z UKJ Karmn. 
Ostatni kokkurs L1 to:I miejsce 
-  Gabriela Rawicz-Kujawska i 
koń Ajra UKJ Bukowiec Świdwin  
II miejsce Paulina Worket i Ha-
wana JKS Karolewko oraz  Julia 
Krakowiak i Kay UKJ Karmen 
Niekłonice. Zawody udało się zor-
ganizować dzięki wsparciu Gminy 
Świeszyno z programu „Wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzie-
ży oraz dorosłych mieszkańców z 
Gminy Świeszyno”.

Niekłonice

Skakali przez przeszkody

W sobotę 24 października 
o ligowe punkty ze swoimi 
rówieśnikami ze Zrywu 
Kretomino walczyły dru-
żyny młodzieżowe. 

Juniorzy starsi stoczyli z 
faworyzowanym rywalem 
zacięty i pełen walki pojedy-
nek. Nasz zespół uległ prze-
ciwnikowi 0:1, po pechowej 
bramce straconej po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego i 

niepewnej interwencji gol-
kipera naszej drużyny. 
Już swoje czwarte z rzędu 
zwycięstwo odnieśli tramp-
karze, którzy ograli swojego 
rywala 2:1. Na listę strzel-
ców wpisali się Cezary Za-
lewski oraz Michał Górecki.
Po wygraną sięgnęli również 
zawodnicy pierwszego ze-
społu. Nasza drużyna rywa-
lizowała w Karścinie z miej-
scowymi Derbami. Mimo 

Piłka Nożna

Dwa zwycięstwa i porażka

przewagi przez niemal całe 
spotkanie, wynik meczu 
do ostatniego gwizdka był 
sprawą nierozstrzygniętą. 
Brakowało skuteczności, 
jednak nie przeszkodziło 
to naszemu zespołowi w 

zwycięstwie 2:1. Do siatki 
przeciwnika trafili Mateusz 
Nowocień i Andrzej Więc-
kowski.    

Opracowanie i zdjęcia: 
Dawid Jaśkiewicz


