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IX Dni Papieskie

Już po raz dziewiąty wspominaliśmy wizytę Jana Pawła II. Tegoroczne Dni Papieskie upamiętniające IV Pielgrzymkę Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Uroczystości zaczęły się w Zegrzu, które wprawdzie nie znalazło się na trasie papieskiego przejazdu, ale lotnisko, na którym Jan 
Paweł II lądował i gdzie spotkał się po raz pierwszy w wolnej Polsce z wojskiem, leży na terenie parafii. Wielu z jej mieszkańców uczestni-
czyło w bezpośrednich przygotowaniach do tego wydarzenia i ochraniało tego wyjątkowego pielgrzyma. Wszyscy przyznają dzisiaj, że było 
to największe przeżycie i najważniejsza służba w życiu. Na zdjęciu powyżej - biskup Krzysztof Włodarczyk odprawia mszę świętą w kościele 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim. 

Gmina Świeszyno

Rok szkolny za nami

O zakończeniu roku szkolnego w placówkach podległych gminie Świeszyno 
czytaj na str 8 i 10

Więcej na str 7

Inwestycyjny 
boom

Gmina Świeszyno

Nikt nie był 
przeciw

Dunowo

Po prostu umowa 
wygasła...
… i to jest prawdziwy powód, dlacze-
go Małgorzata Bednarska nie jest już 
dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Dunowie. 
Z dniem 30.06.2017 r. przestała ona pia-
stować stanowisko Dyrektora, ale nie w 
związku z jej odwołaniem, a w związku z 
upływem czasu, na jaki zostało jej powie-
rzone to stanowisko.
Już w maju odbył się konkurs na nowego 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Duno-
wie. Pozostał jednak nierozstrzygnięty. 
W związku z tym Wójt Świeszyna posta-
nowiła skorzystać ze swoich uprawnień i 
bezpośrednio powołać nowego dyrektora.
Do końca roku szkolnego decydowało się, 
komu zostanie powierzona ta funkcja. 
Ostatecznie Wójt zdecydowała się na 
przedstawienie Kuratorowi Oświaty kan-
dydatury Pani Iwony Moszyńskiej, na-
uczycielki pracującej w placówce od 30 
lat. Nie spodobało się to czwórce rodzi-
ców, którzy podczas sesji Rady Gminy 
próbowali wpłynąć na decyzję wójta. 
- Tej Pani nie lubi 90 procent dzieci i ro-
dziców – nawet takie argumenty były pod-
noszone. 
Zapomnieli przy tym, że Iwona Moszyń-
ska od wielu lat zajmuje się dziećmi z 
Dunowa i nigdy nie było do niej żadnych 
zastrzeżeń. 
- Nie prawdą jest, że jest osobą nielubianą. 
Jest zaangażowana w życie szkoły. Jest 
lubiana i szanowana. Takie głosy słyszę 
zewsząd - mówi Ewa Korczak, wójt gmi-
ny Świeszyno. - Nikt nie ma w metryce 
napisane, że dożywotnio jest dyrektorem, 
wójtem prezydentem czy ministrem. To są 
funkcje, z którymi należy się godnie po-
żegnać, gdy kończy się kadencja – podsu-
mowuje Wójt.                                     (sim)

 7 głosów za – to za mało, aby Ewa Kor-
czak, wójt gminy Świeszyno otrzymała 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2016. 
I chociaż nie było nikogo, kto byłby prze-
ciw, to 6 radnych wstrzymujących się od 
głosu spowodowało, że Rada Gminy for-
malnie nie podjęła uchwały o udzieleniu 
absolutorium. Do jego uzyskania potrzeb-
na była bezwzględna większość czyli 8 
głosów radnych. A żeby było ciekawiej, 
wcześniej Rada zatwierdziła sprawozda-
nie z wykonania budżetu za rok 2016! 
12 głosów było za i 1 wstrzymujący się.

Więcej na str. 5

Lato sprzyja realizacji inwestycji. Właśnie kilka 
z nich zostało zakończonych. Czytaj na str 4 



Uwaga! Ważne
Informujemy, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 
dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1074).

Jedna z kluczowych zmian dotyczy osób fizycznych planu-
jących usunięcie drzew ze swojej posesji. Właściciel nieru-
chomości będzie obowiązany dokonać zgłoszenia usunięcia 
drzewa, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 
5 cm przekracza:
1)    80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego;
2)    65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej, platanu klonolistnego;
3)    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenia powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieru-
chomości.

Pracownik Urzędu Gminy w ciągu 21 dni od zgłoszenia doko-
na oględzin, z których sporządzony zostanie protokół. Następnie 
w terminie 14 dni od dnia oględzin w drodze decyzji administra-
cyjnej może zostać wniesiony sprzeciw Organu, co do wycięcia 
drzewa. Jeśli w terminie 14 dni sprzeciw nie zostanie wniesiony, 
to właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać wycinki. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy 
od przeprowadzonych oględzin wycinka może nastąpić dopiero 
po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Co ważne, jeżeli w terminie 5 lat od dnia przeprowadze-
nia oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, trzeba bę-
dzie ponieść stosowną opłatę za usunięcie drzewa. 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy 
o kontakt z Inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Gmi-
ny Świeszyno tel. 94 316 01 37.   
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W maju podpisana została umo-
wa między Województwem Za-
chodniopomorskim a Gminą 
Świeszyno na dofinansowanie 
projektu pn. „Budowa infra-
struktury turystycznej Szlaku 
Elektrowni Wodnych wraz z 
oznakowaniem turystycznym 
szlaku na terenie Gminy Świe-
szyno”. Zadanie zrealizowane 
zostanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, Działanie 4.9 Roz-

wój zasobów endogenicznych.
Z tej szczególnej okazji gościć 
mogliśmy w Urzędzie Gmi-
ny Świeszyno Wicemarszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, Pana Tomasza So-
bieraja, który reprezentował 
Województwo, będące Instytu-
cją Zarządzającą RPO WZ.
Dofinansowanie uzyskane przez 
Gminę Świeszyno wynosi 290 
997,22 zł, przy całkowitej war-
tości projektu wynoszącej 485 
876,89 zł.

Gmina Świeszyno

Szlak Elektrowni Wodnych 
z dofinansowaniem

Chałupy

Będą nowe hale 
produkcyjne

Kwotą 689 795 zł Unia 
Europejska dofinansuje 
budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i tłocznej w 
Giezkowie wraz z przesy-
łem Giezkowo - Niekłonice 
oraz przebudowę sieci wo-
dociągowej w Kurozwęczu. 

Stosowną umowę, pomiędzy 
Samorządem Województwa 
Zachodniopomorskiego (re-
prezentowanym przez Wi-
cemarszałka Województwa 
Jarosława Rzepę), a Gminą 
Świeszyno, w ostatnim dniu 
maja, podpisała Ewa Korczak 
- wójt gminy Świeszyno oraz 
Skarbnik Gminy Świeszyno. 
 Podpisanie umowy odbyło 
się w sali sesyjnej Sejmiku 
Województwa Zachodniopo-
morskiego w Szczecinie. (r) 

Gmina Świeszyno

Sieć wodociągowa dla Kurozwęcza, 
a kanalizacyjna dla Giezkowa

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 i obejmuje 2 etapy:
1. Budowę sieci wodociągowej w Kurozwęczu o dł. 1,433 km wraz z przyłączami (reali-
zacja w roku 2017)
2. Budowę sieci kanalizacyjnej w Giezkowie wraz z przesyłem do Niekłonic - dł. sieci 
4,408 km (realizacja w roku 2018)Koszt całkowity projektu: 1 477 697,90 zł, dofinanso-
wanie z PROW - 689 795,00

W firmie Hako Technolo-
gy uroczyście podpisano 
akt erekcyjny oraz wmu-
rowano kamień węgielny 
pod budowę nowych hal 
produkcyjnych. 

Firma Hako Technology 
jest największym zakładem 
pracy w gminie Świeszyno. 
Swoją działalność rozpoczę-
ła w 1997 roku. Zajmuje się 
spawaniem konstrukcji ze 
stali czarnej i nierdzewnej, 
dodatkowo świadczy usługi 
gięcia, cięcia, walcowania, 
obróbki skrawaniem oraz 
piaskowania. Nowe hale 
produkcyjne pozwolą na 
rozszerzenie działalności 
o malowanie i cięcie pre-
cyzyjne techniką laserową. 
Inwestycja ta pozwoli na 
stworzenie nowych stano-
wisk pracy. 
Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością Prezes 
Zarządu Mario Schreiber, 
Prokurent Hako Zdzisław 
Zakrzewski, wicemarszałek 
Tomasz Sobieraj, Starosta 

Koszaliński Marian Herma-
nowicz, Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy Hen-
ryk Kozłowski, Prorektor 
Politechniki Koszalińskiej 
Witold Gulbiński, Kanclerz 
BCC Wiesław Zinka. 
Po przemówieniach zapro-
szonych gości został odczy-
tany List Gratulacyjny od 
Wójta Gminy Świeszyno 
Ewy Korczak, który został 
złożony na ręce Prezesa Za-
rządu. 
Następnie Mario Schre-
iber i Zdzisław Zakrzewski 
uroczyście podpisali akt 
erekcyjny, który wraz z li-
stą pracowników, Głosem 
Koszalińskim z dnia 31 
maja oraz wydaniem gazety 
BCC i pendrivem z danymi 
o Hako Technology został 
umieszczony w  hermetycz-
nej kapsule czasu. 
Na placu budowy, pod fun-
damentem przygotowano 
miejsce, w którym obaj pa-
nowie wmurowali ową kap-
sułę.

Zakończyła się rozbudowa 
stacji uzdatniania wody 
wraz z infrastrukturą tech-
niczną w Czersku Koszaliń-
skim

We wtorek, 13 czerwca 2017 
r. uroczyście otwarto zmoder-
nizowaną Stację Uzdatniania 
Wody w Czersku Koszaliń-
skim. 

- Powyższa inwestycja przy-
czyni się przede wszystkim do 
poprawy jakości wody, a także 
do dalszego rozwoju infra-
struktury w gminie, co wpły-
nie bezpośrednio na zwiększe-
nie atrakcyjności jej obszaru, 
zarówno dla potencjalnych 
mieszkańców, jak i  inwesto-
rów – mówi Ewa Korczak – 
wójt gminy Świeszyno. 

W uroczystości między inny-
mi wzięli udział: Jan Sachs 
- dyrektora WFOŚiGW ds. 
Środków Krajowych, Lech 
Wojciechowski - prezes fir-
my EkoWodrol Sp. z o.o. z 
Koszalina, radni, sołtysi oraz 
pracownicy Urzędu Gminy w 
Świeszynie.
W okolicznościowy przemó-
wieniu, Lech Wojciechowski 

opowiedział o wykonanej 
przez jego firmę inwestycji 
oraz korzyściach płynących 
z tego projektu dla mieszkań-
ców gminy. Nie obyło się bez 
zwiedzania zmodernizowa-
nego obiektu oraz omówienia 
nowoczesnej technologii za-
stosowanej podczas realizacji 
tej inwestycji.

Czersk Koszaliński

Zmodernizowana stacja już uzdatnia wodę
Głównym zadaniem 

stacji wodociągowwej po 
przeprowadzonej moder-

nizacji będzie:
* obniżenie zawartości 
żelaza w wodzie
* dostarczenie uzdatnio-
nej wody do istniejącej 
gminnej sieci wodocią-
gowej w odpowiedniej 
ilości i pod wymaganym 
ciśnieniem.
Całkowity koszt inwesty-
cji          – 1 417 170,31 zł 
Pożyczka z WFOŚiGW 
na kwotę netto - 
             - 1 152 170,98 zł,
Kwota umorzenia po-
życzki (30%) 
               – 345 651,29 zł.

Straż Gminna przypomi-
na właścicielom psów o 
obowiązkach jakie wyni-
kają z faktu posiadania 
czworonoga. 

Posiadanie psa to nie tyl-
ko przyjemność płynąca ze 
wspólnych spacerów i za-
baw ale szereg powinności 
jakie prawo nakłada na wła-
ściciela.
Pamiętajmy również, że nie 
każdy z nas lubi psy a duży 
pies, biegający wolno i bez 
kagańca, może budzić strach 
wśród spacerujących ludzi 
albo obszczekiwać rowerzy-
stów i biegaczy. I chociaż 
ciężko to zrozumieć niektó-
rym miłośnikom zwierząt, 
fakt ten powinien być przez 
nas uszanowany.
Jako właściciele czworo-
noga PONOSIMY PEŁNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ZACHOWANIE NA-
SZEGO PSA a postanowie-
nia w tej kwestii zawarte w 
przepisach nie powinny bu-
dzić zdziwienia. Pozwalając 
sobie na taką swobodę na 
spacerze, narażamy się na 
odpowiedzialność karną.

Straż Gminna przypomina

Mszą świętą w kościele 
w Niedalinie rozpoczęto 
w gminie Świeszyno 
Gminny Dzień Strażaka. 

Następnie strażacy i za-
proszeni goście w asyście 
pojazdów bojowych Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
przemaszerowali na miejsce 
zawodów czyli tereny rekre-
acyjne nad rzeką Radwią. 
Tam oficjalnego otwarcia 
zawodów strażackich doko-

nała Wójt Gminy Świeszy-
no Ewa Korczak. 
Do zmagań w zawodach sta-
nęły drużyny OSP Świeszy-
no, OSP Świeszyno II, OSP 
Niedalino oraz OSP Strzekę-
cino. Rywalizacja odbywała 
się w dwóch konkurencjach: 
sztafeta pożarnicza oraz ćwi-
czenia bojowe. Poprawność 
wykonanych zadań oceniała 
komisja sędziowska złożo-
na z funkcjonariuszy PSP w 
Koszalinie. Oprócz zmagań 

strażackich na gości, a w 
szczególności dzieci czeka-
ły różne atrakcje. Dmucha-
ny plac zabaw, trampolina 
oraz gry i zabawy. Do tego 
wszyscy goście mogli po-
częstować się napojami, 
domowym ciastem oraz  
gorącym bigosem, przygo-
towanym w kuchni polowej 
przez OSP Strzekęcino. Do 
zmagań sportowych stanęły 
Drużyny Młodzieżowe jak i 
Druchny i Druchowie z jed-

nostek OSP. Po emocjonu-
jącej rywalizacji nastąpiło 
oficjalne rozdanie nagród i 
dyplomów. 
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak oraz z-ca 
Komendanta Miejskiego 
PSP w Koszalinie bryg. mgr 
inż. Andrzej Kapustyński 
wręczyli wszystkim uczest-
nikom nagrody i gratulacje, 
podkreślając zaangażowanie 
w organizacje zawodów.
 

Wyniki zawodów
Klasyfikacja końcowa zawodów młodzieżowych wg. 

CTIF:
miejsce I – OSP Świeszyno; 
miejsce II – OSP Strzekęcino; 

Klasyfikacja końcowa zawodów grupy C kobiet:
miejsce I – OSP Niedalino
miejsce II – OSP Świeszyno;
miejsce III – OSP Strzekęcino;

Klasyfikacja końcowa zawodów grupy A mężczyzn:
miejsce I – OSP Niedalino; 
miejsce II – OSP Świeszyno I; 
miejsce III – OSP Strzekęcino; 
miejsce IV – OSP Świeszyno II. 

Niedalino

Gminny Dzień Strażaka

Twój pies, 
Twój obowiązek

 

Sprzątaj po swoim pupilu Wyprowadzaj psa 
na smyczy i w kagańcu

Nie pozwól by Twój pies 
bez opieki biegał po okolicy

Zapewnij zwierzęciu odpowiednie 
warunki: stały dostęp do wody, 
odpowiednią karmę, schronienie 

na złą pogodę, czysty kojec.
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Po ponad miesiącu prac (od 26.04.2017 – 30.05.2017 r.) w Strzekęcinie zakończono in-
westycję polegającą na przełożeniu i remoncie chodnika. Wykonawcą robót była firma: Drew-
Kos Dariusz Różycki z Tucholi. Wartość inwestycji to 27 781,64 zł

Nowy chodnik w Strzekęcinie

Ruszył I etap przebudowy 
dróg gminnych w Konikowie, 
czego efektem będzie dużo 
łatwiejszy dojazd do posesji 
mieszkańców. 
Inwestycja pod nazwą 
"Przebudowa dróg gmin-
nych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w m. 
Konikowo, gm. Świeszyno 
- etap I i etap III" ma kosz-
tować  5 982 393,83 zł 
Gmina Świeszyno otrzyma-
ła na ten cel dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-
2019. 
Wynosi ono 50% kosztów 
kwalifikowalnych zadania.

Konikowo: ruszyła przebudowa dróg

Dzięki inwestycji: "Budowa 
energooszczędnego oświe-
tlenia typu LED w m. Chłop-
ska Kępa, gmina Świeszyno" 
droga gminna w tej miejsco-
wości otrzyma oświetlenie 
typu LED. Wytyczono już 
punkty na drodze, a prace 
rozpoczęły się 3 lipca 2017 
r. Koszt inwestycji to  181 
362,69 zł. Na cel ten gmina 
Świeszyno otrzymała uma-
rzalną pożyczkę z WFOŚiGW 
(mogą umorzyć 30% jej 
wartości). Na zdjęciu jedno 
z miejsc, gdzie staną nowe 
lampy 

Chłopska Kępa: będzie jaśniej

Na ukończeniu jest już inwestycja polegająca na przebudowie zjazdów na drogę gminną w miejscowości Niedalino. Inwestycja będzie kosztowała 130 257,00 zł. 

Niedalino: przebudowali zjazdy

         Gmina Świeszyno

Trwa inwestycyjny boom

Na początku marca  
2017 roku pożegnaliśmy 
najstarszego mieszkańca 
naszej gminy  śp. Miko-
łaja Cyngla, ostatniego z 
trójki  żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy przeszli 
szlak bojowy od Lenino 
do Berlina zamieszkują-
cych powiat koszaliński.

Rok temu Pani Wójt Ewa 
Korczak, wspólnie z Pre-
zesem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
zorganizowała w Urzędzie 
Gminy  uroczystość  uświet-
niająca Jego 100 urodziny.
Ponad dwa lata temu miałem 
szczególną okazję nagrania 
wielogodzinnej rozmowy ze 
śp. Mikołajem.
W ten sposób poznałem Jego 
niezwykłe dzieje.
Pamiętam jak z  sentymen-
tem wspominał swoje dzie-
ciństwo  w Charkach  na 
Kresach, a także nowe obo-
wiązki na gospodarce  po 
przedwczesnej  śmieci ojca. 
Z trwogą mówił o pierwszej 
wywózce z rodziną na  Sy-
berię  po roku 1920. 
Wspominał pierwsze  dni 
wrześniowe 39 roku w Le-

gionowie gdzie odbywał 
służbę wojskową, potem  
klęskę swojego oddziału po 
wkroczeniu armii  ze wscho-
du i okres niewoli.
Potem była   wywózka na 
roboty do „bambra”  w 
Prusach  Wschodnich, a 
następnie wspólnie z kole-
gami  brawurowa ucieczka 
stamtąd  i dwutygodniowa 
tułaczka  w rodzinne strony 
w okolice Brześcia.
Z dumą opowiadał, jak to 
przydała się jemu nauka o 
gwiazdach, bo dzięki temu 
pomógł kolegom  wskazy-
wać podczas nocnej wę-
drówki właściwy kierunek 
drogi. 
A gdy już dotarł do domu 
niedługo pocieszył się naj-
bliższymi, bo NKWD po-
traktowało go jako „szpiona” 
i za nielegalne przekrocze-
nie granicy  zesłało najpierw 
do łagru do Mołdawii, a na-
stępnie trafił do północnego 
Kazachstanu znowu na Sy-
berii.
Doznawszy głodu, chłodu 
i upokorzenia   wstąpienie 
do Armii Polskiej jest dla 
niego nową wolnością, cho-
ciaż  wśród  dowódców  są  

przecież  wczorajsi prześla-
dowcy.
Rozpoczyna  w 1943 roku 
swój szlak bojowy od same-
go Lenino, przez  Warszawę, 
Bydgoszcz i naszą koszaliń-
ską ziemię, by zakończyć  
go z grupą żołnierzy drugie-
go pułku w Berlinie.
W tych opowieściach nie 
było ani odrobiny złości, 
nienawiści, mściwości, za-
wiści. O swoich przeżyciach 

mówi bez patosu i boha-
terszczyzny traktując  swoją  
żołnierkę jako normalność, 
obowiązek Polaka. A nawet 
fakt, że w ostatnich latach, 
jako ten, który  przyniósł 
wolność z innej strony, był 
już mniej zapraszany na 
uroczystości i spotkania nie 
budzi w nim rozgoryczenia 
ani żalu.
Był człowiekiem o niezwy-
kle pozytywnym nastawie-

niu do innych, niemalże 
wieczny życiowy optymista, 
przy tym z ogromnym po-
czuciem humoru.
Ze swadą wspomina, - jak 
na zachętę do ofiarnej wal-
ki na  bagnistych terenach  
przy Mierei, przed pierwszą 
bitwą dostali dodatkowo po 
20 deka boczku Mówi: Co 
to była za uczta !
Będąc   niewysokiego wzro-
stu opowiada: Przychodzi do 
mnie potężnych rozmiarów 
dowódca Rosjanin i mówi:
 „Ty  Mikołaj pajdziosz  pier-
wyj w szpicu” A ja pytam  
„Paczemu ja”. A dowódca 
o : Ny Mikołaj wy maleńkij 
człowiek, kak wy pogibwszy 
eto maleńkij ubytok, kak by 
mienia ubili  eto  ogromnych 
ubytok, ponimajesz ? 

Rozformowanie jego od-
działu następuje na przeło-
mie 45 i 46 r. w okolicach  
Dęblina, a następnie   w Mo-
dlinie, gdzie poznaje swoją 
najwierniejszą i najbardziej 
oddaną  na kolejne 64 lata 
kobietę  - Stasię.
Za swoją żołnierską ofiar-
ność otrzymuje liczne od-
znaczenia, w tym  za bitwę  

pod Lenino i walki o Berlin, 
ale i Krzyż Walecznych i 
Krzyż Polonia Restituta.
Mając zmiłowanie do roli 
po swoich  dziadkach i ro-
dzicach  przyjeżdża  jako 
osadnik do Świeszyna  -  
Krokowa, gdzie obejmuje 
gospodarstwo rolne. Z za-
miłowaniem wyrabiał so-
lidne  kosze wiklinowe dla 
sąsiadów.
Nigdy nie przyjął żadnej 
funkcji ani  stanowiska, 
chociaż w tamtym okresie 
było to w zasięgu ręki.   Za 
to chętnie dzielił się wspo-
mnieniami z młodzieżą.
Jak powiadał służyć innym 
można wszędzie: na froncie, 
na gospodarce, poświęcając 
się dobremu wychowaniu 
swoich  trzech synów, z któ-
rych był tak bardzo  dumny.
Ciągle mamy przed oczami 
jego niespotykaną siłę wi-
talną, obserwując przecież  
jeszcze  nie tak dawno, jak  
jako 99 latek!   jeździł rowe-
rem po wsi 
Chciał być człowiekiem 
przyzwoitym. I takim w na-
szej pamięci pozostał. 
            Wspominał: Henryk Łądkowski

Ocalić od zapomnienia

To był niezwykły człowiek…

Gmina Świeszyno

Nikt nie był przeciw
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Nie dobro gmina, a chęć 
„dokopania Pani Wójt” 
– tym chyba kierowali się 
radni głosując w sprawie 
absolutorium. 

Najpierw zapoznali się z po-
zytywną uchwałą Regional-
nej Izby Obrachunkowej o 
sprawozdaniu Wójta Gminy 
Świeszyno z wykonania bu-
dżetu za 2016 r. 
Potem zapoznali się z po-
zytywnym wnioskiem Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy oraz z 
uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej aprobującej 
wniosek Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Świeszyno 
w tej sprawie. 
Dokumenty te przyjęli jed-
nogłośnie. 
Następnie zagłosowali za 
zatwierdzeniem sprawozda-
nia z wykonania budżetu za 
rok 2016.  Przypomnę: przy-
jęli go 12 głosami za, jed-
nym przeciwnym i jednym 
wstrzymującym się. 
Chwilę później, jakby zapo-

mnieli nad czym głosowali 
i podjęli decyzję o wstrzy-
maniu się od głosu, a tym 
samym nie podjęli uchwały 
udzieleniu absolutorium. 
Byli to: Stanisław Komar, 
Jolanta Węcka, Jacek Mar-
cinkowski, Mariusz Jezier-
ski, Wanda Jędrzejczyk oraz 

Jadwiga Szymanowska.  
- Gmina się rozwija, nigdy 
nie było tylu inwestycji. 
Będę dla naszej społeczno-
ści pracowała. A mieszkań-
com gminy Świeszyno chcę 
powiedzieć. Jestem z Pań-
stwem i będę Wam służyła 
24 godziny na dobę! Czy to 

się niektórym radnym podo-
ba, czy nie! - oświadczyła 
Ewa Korczak, wójt gminy 
Świeszyno bezpośrednio po 
ogłoszeniu wyników głoso-
wania.
                                  (sim)

Lato sprzyja realizacji inwesycji. W gminie Świeszyno realizowanych jest kilka projektów, które w znacznym stopniu podniosą poziom życia jej 
mieszkańców. Poniżej fotograficzna relacja z kilku realizowanych lub już zakończonych robót. 

W Muzeum Narodowym w 
Szczecinie rozstrzygnięto kon-
kurs na najlepszy regionalny 
produkt żywnościowy „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - Sma-
ki  Regionów”. 

W tym roku o nagrody walczy-
ło 80 produktów regionalnych. 
Gminę Świeszyno reprezen-
towały Panie:  Mieczysława 
Ciemnoczołowska, jej córka 
Maja oraz sąsiadka  Janina Pu-
zanowska ze Świeszyna. 
Panie przygotowały trzy  sma-
kołyki, wykorzystując przepisy  
z domowego archiwum. 

W kategorii produkty pochodze-
nia roślinnego duże zaintereso-
wanie wzbudziły pieczarki pa-
nierowane w zalewie, śliwki w 
czekoladzie oraz róża cukrowa. 
Pani Miecia we wszystko co 
robi wkłada całą swoją duszę.  
Chociaż „ świeszyńskie trio”  
nie zdobyło  żadnej nagrody,  to  
paniom należy  pogratulować 
świetnego pomysłu, ogromnego 
zaangażowania i podziękować 
za trud w rozsławianiu walorów 
naszej gminy. 
 Dziękujemy i zapraszamy za 
rok.   

B. Podolak 
TZD Koszalin

Gmina Świeszyno

Smaki  Regionów



W tym roku świętując już po 
raz dziewiąty Dni Papieskie 
upamiętniające IV Pielgrzym-
kę Jana Pawła II do Ojczyzny 
organizatorzy przygotowali 
szczególną  oprawę.

W Zegrzu Pomorskim obchody 
Dnia Papieskiego rozpoczęły się 
od złożenia wiązanek kwiatów 
pod obeliskiem św. Jana Paw-
ła II przez Ewę Korczak Wójta 
Gminy Świeszyno, Senatora RP 
Piotra Zientarskiego, Starostę 
Powiatu Koszalińskiego Mariana 
Hermanowicza, Sołtysa Zegrza 
Pomorskiego Waldemara Poto-
niec oraz  Zenona Górala i Bog-
dana Paszkowicza z Koszalina. 
Następnie wszyscy zgromadzeni 
uczestniczyli w mszy świętej ce-
lebrowanej przez JE Księdza Bi-
skupa Krzysztofa Włodarczyka, a 

po Mszy świętej udali się na plac 
obok kościoła, na którym  odbyła 
się druga część uroczystości pod 
hasłem ,,Śpiewajmy Świętemu 
Janowi Pawłowi II”. 
Na scenie zaprezentowały się za-
proszone zespoły folklorystycz-
ne: 
Zespół Stokrotki Nowobramskie, 
Zespół Zgoda, Zespół Jagody, 
Zespół Swaty, Zespół Jarzębiny 
z Jelenia, Manowskie Malwy, 
Jantarowy Kwiat. 
Najmłodszą uczestniczką była 
solistka  Amelia Iwańska z Dar-
gini. 
Między występami zespołów 
dwukrotnie Krajowe Bractwo 
Literackie z Koszalina pod egidą 
Krystyny Pileckiej zaprezento-
wało własne utwory poetyckie. 
Zostały też wręczone medale 
i puchary przez Wójta Gminy 

Świeszyno Panią Ewę Korczak 
dla zwycięzców II Biegu Papie-
skiego. W trakcie biesiady odby-
wały się licytacje ofiarowanych 
przedmiotów przez darczyńców, 
z których dochód przeznaczony 
został na potrzeby parafii. 
Imprezą towarzyszącą była lo-
teria fantowa, na zakończenie 
której rozlosowano nagrody 
główne.  
W trakcie imprezy można było 
posilić się bigosem przygo-
towanym przez strażaków z 
OSP Niedalino, zasmakować 
domowych wypieków przygo-
towanych   przez panie z sołec-
twa Zegrze Pomorskie i Nie-
dalino oraz zmierzyć ciśnienie 
i wykonać badania poziomu cu-
kru pod okiem pielęgniarki zor-
ganizowane przez parafialny Ca-
ritas Zegrze Pomorskie. 

Natomiast w środę 14 czerwca 
w świeszyńskim Kościele pw. 
Narodzenia NMP miał miejsce 
koncert, który w szczególny 
sposób odniósł się do przesłania 
jakie pozostawił nam wszystkim 
Święty Papież Polak. 
Wysłuchano Oratorium „Szukam 
Was” skomponowanego przez 
Bartosza Tomaszka i Sebastiana 
Perłowskiego do tekstu Michała 
Zabłockiego. 
Inspiracją dla twórców tego nie-
zwykłego utworu stał się opubli-
kowany Testament Jana Pawła 
II. 
Wykonawcami byli: soliści Pa-
trycja i Jacek Kotlarscy, orkiestra 
Polskiej Filharmonii „Sinfonia 
Baltica” ze Słupska pod batutą 
Bohdana Jarmołowicza oraz po-
łączone chóry: „Cantate Deo”, 
„Harmonica”, „Viva La Musica” 

a także Zespół Wokalny „Szu-
kam Was” złożony z młodych 
mieszkańców Gminy Świeszy-
no.  Nad przygotowaniem 
chóru czuwała Mirella Telińska. 
Patronat Honorowy nad kon-
certem objęli: Jego Ekscelencja 
Biskup koszalińsko-kołobrzeski 
Edward Dajczak, Starosta Ko-
szaliński Marian Hermanowicz 
oraz Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak. 
Koncert uzyskał również Patro-
nat Medialny TVP 3 Szczecin, 
Telewizji Diecezjalnej Dobre 
Media, Radia „Plus” „Gościa 
Niedzielnego” oraz Miesięcznika 
Koszalińskiego „Prestiż”.
Sponsorami wydarzenia byli: 
Windhunter Group oraz Expe-
dition Pośrednictwo Handlowe 
Marzena Kulik.
Wykonawcy Oratorium zgro-

madził liczną widownię, która 
spontaniczną owacją na stojąco 
nagrodziła wszystkich stu wy-
konawców. Zapewne w sercach 
i umysłach słuchaczy pozostaną 
słowa wyśpiewanych utworów, a 
szczególnie te, które publikujemy 
poniżej. Zatem do zobaczenia za 
rok  na X dniach papieskich.
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OSP w Strzękęcinie 
obchodziło uroczystość 
60-lecia istnienia 
jednostki. 

Obchody rozpoczęły się 
mszą św. poprowadzoną 
przez księdza proboszcza 
Krzysztofa Kantowskiego. 
Uroczysty apel z pocztami 
sztandarowymi ze wszyst-
kich jednostek OSP gminy 
rozpoczęto podniesienie fla-
gi państwowej i odśpiewa-

nia hymnu. 
Powitaniem gości, uroczy-
stość rozpoczął Naczelnik 
OSP Strzekęcino - Jarosław 
Kiper.
Odczytano rys historycz-
ny jednostki. Głos zabrali 
również zaproszeni goście, 
którzy składali życzenia i 
podziękowania za służbę i 
gotowość w niesieniu po-
mocy naszej społeczności. 
Następnie podczas uroczy-
stości, OSP Strzekęcino zo-

stało odznaczone srebrnym 
medalem. Po odznaczeniu 
jednostki przyszedł czas na 
jej druhów. 
Strażacy zostali odznacze-
ni srebrnymi medalami za 
zasługi i wieloletnią służbę 
oraz odznakami strażacki-
mi. 
Po uroczystym apelu, goście 
i mieszkańcy bawili się na 
przygotowanym przez OSP 
pikniku.  (r)

Strzekęcino

Chronią od 60 lat

Wśród gości widzieliśmy:
Posła na Sejm Stefana Romeckiego
Starostę Koszalińskiego Mariana Hermano-
wicza
Wójt Gminy Świeszyno Ewę Korczak
Członka Zarządu Powiatowego ZOSP w 
Koszalinie Jana Sachsa
Z-ce Komendanta Miejskiego PSP w Kosza-
linie bryg. Andrzeja Kapustyńskiego 
Komendanta Gminnego ZOSP w Koszalinie 
Bogdana Mikołajka
Honorowego Prezesa Oddziału Powiatowego 
ZOSP w Koszalinie Hieronima Koseckiego

OSP Strzekęcino powstała pod koniec 1956 
roku, przy Stacji Hodowli Roślin w Strze-
kęcinie. 
Inicjatorami byli ówcześni pracownicy 
SHR: dyrektor SHR - Henryk Szambowski; 
ogrodnik w SHR - Stanisław Wyczyński; 
kowal, mechanik - Andrzej Juchniewicz i 
traktorzysta - Jan Markowski.
Pierwszym prezesem został dyrektor SHR 
Druh Henryk Szambowski, a obowiązki 
naczelnika powierzono Druhowi Stanisła-
wowi Wyczyńskiemu. Na początku jed-
nostka OSP liczyła około 20-tu czynnie 
działających członków.

„Szukam was, na 
smutnych ulicach 
Szukam was, w ponurych 
dzielnicach 
Szukam was, na klatkach 
schodowych 
Szukam was, na ławkach 
blokowych 

ref. I szukam was, szukam, 
przez całe to życie 
i szukam was wszędzie 
a wy przychodzicie.”

Zegrze Pomorskie, Świeszyno

Niezapomniane Dni Papieskie

Konikowo
„Bądźmy Razem” pod tym 
szczytnym hasłem Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Świeszyno zorganizował 
w Szkole Podstawowej w Ko-
nikowie Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych. 
Dzień ten był okazją do wspól-
nej zabawy w duchu tolerancji i 
równouprawnienia. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Konikowie zaprezentowali 
bohaterom Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych przedsta-
wienie pt. ”Zamieszanie w kra-

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

inie bajek”. Swoim śpiewem 
umili czas zespół Bemol, Ka-
merton 3 oraz Cecylianki. 

Świeszyno
Część nauczycieli i grupa 
uczniów Gimnazjum im. 27 
WDP AK w Świeszynie, na za-

proszenie Polskiego Towarzy-
stwa na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło 
w Koszalinie, uczestniczyła 
w obchodach Dnia Godności 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. 
Świętowano na Rynku Staro-
miejskim w Koszalinie. 
Obchody rozpoczęły się od 

barwnego przemarszu ulicami 
miasta. Następnie uczestnicy 
mogli podziwiać niezwykłe, 
piękne i niecodzienne wyroby 
rękodzieła artystycznego pod-
opiecznych ośrodków dla osób 
niepełnosprawnych, skoszto-
wać pysznych ciast czy obej-
rzeć wystawę fotograficzną 
osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w City Box. 
Impreza była częścią obchodów 
Dni Koszalina 2017. To ważne 
święto osób niepełnospraw-
nych, ale też ważne dla nas, 
bo uświadamia nam, że wśród 
nas są ludzie niepełnosprawni, 
którzy mają- tak jak my- prawo 
do godności, szacunku, nauki, 
szczęścia, uśmiechu …  (r)
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Dziewięć par z terenu gmi-
ny Świeszyno obchodziło 
okrągłe rocznice ślubów. 

Najdłuższy staż, bo 60-letni 
(Diamentowe Gody) mają 
Państwo Irena i Władysław 

Brejczak (na zdjęciu po pra-
wej). 
Złote Gody obchodzili Pań-
stwo: Aniela i Zenon Cudak, 
Teresa i Henryk Czarneccy, 
Krystyna i Bronisław Ko-
pacz, Krystyna i Józef Miku-

lec, Irena i Józef Skrzyńscy, 
Maria i Mieczysław Warzo-
cha, Maria i Jerzy Wójcików, 
Zofia i Kazimierz Zakrzew-
skich.
Dostojnym Jubilatom, którzy 
przeszli długą drogę wspólne-

go życia, a dziś z dumą mogą 
spoglądać na wspólne doko-
nania, Wójt Gminy Świeszy-
no Ewa Korczak i Kierownik 
USC Irena Czenko życzyły, 
aby wzajemna miłość i przy-
jaźń ciągle się rozwijały.

Świeszyno

Jubileusz Diamentowych i Złotych Godów
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Na 11 Rodzinalia – festyn 
integracyjny promujący 
rodzicielstwo zastępcze 
przybyło… ponad 300 osób – 
Rodzin, gości – w tym wiele 
szczęśliwych dzieci. 

Bo właśnie o uśmiech i dobro 
dziecka na co dzień dbają Ro-
dziny Zastępcze. 
Tegoroczne Rodzinalia prze-
biegały w konwencji bajkowej 

– stąd możliwość wcielania się 
w postaci Wilka i Czerwonego 
Kapturka, a pracownicy PCPR 
w Koszalinie (organizator Ro-
dzinalii) przebrani w kolorowe 
bajkowe postaci.
Tradycją Rodzinalii jest wspól-
ne Rodzinne zdjęcie i ….balo-
ny do nieba z życzeniami dzieci 
wypowiadanymi również przez 
mikrofon. Jedna z dziewczynek 
do balonów wrzuciła marzenie 

o nową mamę…. 
Wzruszających chwil było 
więcej – przy wręczaniu po-
dziękowań zawodowym Ro-
dzinom zastępczym - za Ro-
dzicami wybiegało „stadko” 
dzieci- uśmiechniętych, szczę-
śliwych, zapatrzonych w Cio-
cię i Wujka. 
Rodzinalia to wspólnie spę-
dzany czas - możliwość wy-
miany doświadczeń, zabawy 

Gmina Świeszyno

W bajkowej scenerii

i dobrego jedzenia. Wszystko 
dzięki kilkumiesięcznym przy-
gotowaniom czynionym przez 
wyjątkowych pracowników 
Koszalińskiego Centrum oraz 
gościnnego Domu Pomocy 
Społecznej Nowych Bielicach 
(gospodarz obiektu). Atrakcji 
było wiele: konkurencje da VIP
-ów, zjeżdżalnia, zabawy, kon-
kursy (i to jakie!) pokaz stra-
żacki, policyjna gra dotycząca 
bezpieczeństwa i wiele, wiele 
innych atrakcji…
Tegoroczny festyn zaszczycili 

obecnością Poseł na Sejm RP 
Stefan Romecki, wicestarosta 
Koszaliński Dariusz Kalinow-
ski, wójt gminy Biesiekierz 
Andrzej Leśniewicz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Markiem Płazą i radną Mał-
gorzatą Jabłońską-Bauer, wójt 
Świeszyna Ewa Korczak, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Sianowie Janusz Machała wraz 
ze skarbnikiem Anabell Mar-
cińczak, naczelnik Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji Marcin Pilarczyk, dy-

rektorzy domów pomocy spo-
łecznej Powiatu Koszalińskie-
go – Maria Józefowska-Jurga, 
Ewa Paprocka-Palkowska, 
Jolanta Wyszyńska, dyrektor 
PCPR w Sławnie Małgorzata 
Maciuk-Radawiec, kierownicy 
i dyrektorzy Ośrodków Pomo-
cy Społecznej powiatu kosza-
lińskiego, dyrektor Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 
Koszalinie Beata Płaza, przed-
stawiciele Ośrodka adopcyjne-
go, Aleksandra Lachowicz. 
                                        (r)

Aż 48 mieszkańców Świeszyna wzięła udział w wycieczce do Torunia. Jej organizatorem 
była Rada Sołecka sołectwa Świeszyno oraz Koło Emerytów i Rencistów w  Świeszynie. 
Uczestnicy między innymi zwiedzili Średniowieczne Stare Miasto (trasa 1 i 2), Katedrę 
Świętojańską (wraz z Tuba Dei), Dom Kopernika, Średniowieczne Nowe Miasto i Zamek Krzy-
żacki, Muzeum Toruńskiego Piernika oraz Planetarium.

Świeszyno

Wyjazd do Torunia
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Rada Rodziców zor-
ganizowała, na terenie 
Gimnazjum w Świeszy-
nie, Festyn Rodzinny. 

Honorowy patronat nad 
imprezą objęła Wójt Gmi-
ny Świeszyno Pani Ewa 
Korczak. Do organizacji 
festynu włączyło się rów-
nież sołectwo Świeszyno, 
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oraz liczne 
grono sponsorów. 
Podczas festynu można 
było  skosztować prze-
pysznych ciast i pierogów 
przygotowanych przez ro-
dziców gimnazjalistów, a 
także przysmaków z gril-
la. Nie brakowało rów-
nież atrakcji sportowych 
tj. rzut jajkiem, turniej ro-
dzinny czy przeciąganie 

liny. 
Zwycięzcy otrzymali na-
grody, a wszyscy uczest-
nicy konkursów drobne 
upominki. 
Maluchy mogły pomalo-
wać twarze, obserwować, 
jak powstają mega bańki 
mydlane oraz pobawić się 
na dmuchanych zamkach. 
Niewątpliwą atrakcją była 
również zumba, zatańczo-
na przez uczniów, nauczy-
cieli i gości. 
Do jednej piosenki dała 
się zaprosić również pani 
wójt. Jednym z głównych 
punktów programu okaza-
ła się licytacja prowadzo-
na przez Przewodniczące-
go Rady Rodziców oraz 
ucznia gimnazjum. 
Podczas festynu uzbiera-
liśmy kwotę 3.000,00 zł. 

Kolejny rok szkolny za nami. Zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjum odbyły się uro-
czyste apele, na których wręczono dyplomy oraz nagrody dla najwybitniejszych uczniów oraz dum-
nych ze swoich pociech rodziców. Podczas uroczystości Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak 
wręczyła stypendia ufundowane przez Urząd Gminy w Świeszynie. Jak co roku, również członko-
wie kapituły fundacji stypendialnej, przekazali stypendia dla najzdolniejszych uczniów. 
Na zakończenie, wychowawcy rozdali swoim podopiecznym świadectwa życząc pogodnych i we-
sołych wakacji. 

Uroczyście pożegnano absolwentów Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Przybyłych gości witała 
młodzież, która po raz ostatni przestąpiła progi swojej uczelni. Pani Dyrektor Joanna Remplewicz wręczyła listy gratulacyjne dla najzdol-
niejszych. Z kolei Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak wręczyła uczniom stypendia ufundowane przez Urząd Gminy w Świeszynie, 
a rodzicom tych dzieci listy gratulacyjne. Kierownik GOPS w Świeszynie Pani Maria Gontarek jako członek Kapituły Fundacji wręczyła 
stypendia ufundowane przez darczyńców dla młodzieży. Podczas przemówień, zaproszeni goście, gratulowali młodzieży i dziękowali za 
wkład na rzecz społeczności szkolnej. Na koniec uroczystości absolwenci zaprezentowali się w przedstawieniu muzyczno-słownym, po 
czym wraz z rodzicami udali się do klas na wręczenie świadectw.  

Świeszyno

Bardzo udany 
Festyn Rodzinny

Gmina Świeszyno

I znów mamy wakacje...
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21 czerwca Wójt Gminy 
Świeszyno - Ewa Korczak 
wraz z Komendantem 
Gminnym ZOSP w Świeszy-
nie Bogdanem Mikołajkiem, 
odwiedziła szkoły podstawo-
we oraz gimnazjum. 

Podczas wizyty, rozdane zo-
stały na uroczystych apelach 
nagrody za Ogólnopolski Tur-
niej Wiedzy Pożarniczej pt. „ 
Młodzież zapobiega pożarom 
– 2017”, oraz za powiatowe eli-
minacje XIX edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży 2017 
pod hasłem „25 lat PSP – Pro-
fesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

W turnieju szczebla podstawo-
wego/gminnego Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej wyróżnieni zostali:
Gimnazjum w Świeszynie
I miejsce:Jan Sobolewski i 
Przemysław Lampkowski
II - Artur Słomiński i Kornelia 
Przydacz
SP w Zegrzu Pomorskim
I - Aleksandra Brulińska
II - Nikola Rembowska
III - Jakub Tkaczyk,  Marcin 
Kalinowski, Kornel Ruszczak, 
Igor Kiper
SP w Dunowie
I - Wiktoria Jędrusik, Jakub 
Majcher
II - Szymon Dobrowolski

SP w Konikowie
I - Zofia Grembowska
II - Martyna Janeczek, Bartosz 
Koperski i Karolina Bogacz

W eliminacjach powiatowych 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego wyróżnieni zo-
stali:
SP w Zegrzu Pomorskim
Martyna Margol
Wiktoria Banaszek
SP w Dunowie
Alan Ordecha
Przemysław Domagalski
SP w Konikowie
Hanna Studzińska
Małgorzata Borowska

Gmina Świeszyno

Młodzież zapobiega pożarom



Szkolne sprawy10 www.swieszyno.pl

Od 1 września 2016 r. 
Szkoła Podstawowa w Ze-
grzu Pomorskim  uczest-
niczyła w Ogólnopolskim 
Konkursie edukacyjnym 
„Bezpiecznie Tu i Tam”, 
ogłoszonym przez Funda-
cję Orange. 

Konkurs był formą szkolenia 
całej społeczności szkolnej 

z zakresu bezpieczeństwa 
w Internecie. Do udziału w 
nim zgłosiło się 403 szkół z 
całej Polski, a uczestniczyło 
około 100 000 dzieci, ich 
rodziców, opiekunów i na-
uczycieli. 
Szkoła z Zegrzu Pomorskim 
znalazła się tuż za czołówką 
zajmując 12 miejsce w Pol-
sce i 2 miejsce w wojewódz-

twie zachodniopomorskim. 
Koordynatorką projektu była 
Monika Czarnecka-Hajdun.  
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczniom, na-
uczycielom i rodzicom za 
zaangażowanie i wspólne 
działania dla zwiększenia 
bezpieczeństwa w Interne-
cie.                                  (r)

Zegrze Pomorskie

Szkoła bezpieczna w Internecie
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Uroczyście, w sali MCK 
e-Eureka w Świeszynie, 
przedszkolaki z Przed-
szkola Gminnego obcho-
dziły Dzień Matki i Ojca. 

Dzieci przygotowały dla ro-
dziców program artystyczny 
pod kierunkiem nauczycie-
lek Sylwii Pazera i Agniesz-
ki Żmuda. Z ogromnym 
przejęciem i zaangażowa-

niem śpiewały piosenki, re-
cytowały wiersze i tańczyły. 
Po występach przedszkolaki 
wręczyły rodzicom kwiatki 
w doniczkach, które wysa-
dziły wcześniej w przed-

szkolu. Życzenia płynące z 
gorących serduszek dzieci, 
wywołały wzruszenie i ra-
dość na twarzach dumnych 
rodziców. Na zakończenie 
uroczystości rodzice przy-

gotowali przedstawienie 
teatralne „Czerwony Kap-
turek”. 
Wśród gości uroczystości 
widzieliśmy: Ewę Korczak 
- Wójt Gminy Świeszyno, 

Helenę Zochniak - Dyrektor 
Zespołu Oświaty Samorzą-
dowej w Świeszynie oraz 
Danutę Polechońską - Soł-
tys Sołectwa Świeszyno. (r)

Świeszyno

Świętowali Dzień Matki i Ojca 

Organizatorami była Szko-
ła Podstawowa w Zegrzu 
Pomorskim oraz MCK e-
Eureka ze Świeszyna. 
Uczniowie pisali 45-
minutowy test z zakresu 
gramatyki i ortografii języka 
polskiego. Podzielono ich na 
dwie grupy: klasy II-III oraz 
IV-VI. Zadania konkursowe 

przygotowały Alicja Jońska 
i Marta Bartos – pomysło-
dawczyni konkursu i jego 
koordynatorka. 
Po rozwiązaniu zadań 
uczestnicy udali się na po-
częstunek, natomiast na-
uczycie le-opiekunowie 
uczniów i komisja konkur-
sowa punktowali ich pracę.

Zegrze Pomorskie

Gramatyczno - ortograficzna Korrida

W opinii uczestników tego-
roczne zadania były trudne, 
zwłaszcza dla grupy starszej, 
która musiała się popisać 
znajomością nie tylko zasad 
ortograficznych oraz grama-
tyki, ale również wyczuciem 
językowym, którego wyma-
gały zadania.
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody od or-
ganizatorów oraz dodatkowe 
nagrody-niespodzianki od 
Wójta Gminy Świeszyno.
W pracach komisji konkur-
sowej brali udział: 

25 uczniów z pięciu szkół podstawowych z terenu Gmin 
Świeszyno, Manowo i Bobolice (z Dunowa, Konikowa, 
Dargini, Rosnowa i Zegrza Pomorskiego) wzięło udział 
w XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu Gramatycz-
no-Ortograficznego „Korrida”. 

Wyniki konkursu:
- w grupie klas II-III:
 I miejsce: Natalia Kulas – SP Zegrze Pomorskie
 II miejsce: Carmen Gralak- SP Konikowo
 III miejsce: Bartosz Krajcer – SP Zegrze Pomorskie
- w grupie klas IV-VI:
I miejsce: Szymon Dobrowolski - SP Dunowo
II miejsce: Miłosz Lesiuk – SP Zegrze Pomorskie
III miejsce – Nikola Rembowska – SP Zegrze Pomorskie

Z okazji Dnia Dziecka, Wójt Gminy Świeszyno - Ewa Korczak odwiedziła przedszkola-
ków w Gminnym Przedszkolu w Świeszynie. Wręczyła milusińskim słodkości i złoży-
ła życzenia. Wspólnie z dziećmi odśpiewała piosenkę i poświęciła chwilę na zabawę. 

Świeszyno

Naszym Milusińskim

Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak, Dyrektor 
MCK e-Eureka w Świeszy-
nie Zbigniew Kułagowski, 
Dyrektor ZOS w Świeszynie 
Helena Zochniak i Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim Małgorzata 
Korus.

Młodszy aspirant Seweryn 
Kowalski – dzielnicowy 
z Rewiru Dzielnicowych 
Komendy Miejskiej 
Policji w Koszalinie oraz 
Rafał Wolin - komendant 
Straży Gminnej 
w Świeszynie odwiedzili 
Przedszkole Gminne 
w Świeszynie. 

Głównym celem ich wizy-
ty była prelekcja na temat: 
„Jestem bezpieczny na wa-
kacjach”. 
Podczas spotkania przeka-
zane zostały informacje o 
zagrożeniach podczas za-
baw nad wodą, w górach i 
w lesie. 
Dzieci utrwaliły sobie nu-

mery alarmowe oraz jak 
powinny się zachowywać 
w kontaktach z obcą osobą. 
Zaproszeni goście życzyli 
przedszkolakom wspania-
łych, a przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji. Na 
zakończenie spotkania dzie-
ci podziękowały za tak waż-
ne i interesujące spotkanie.

Świeszyno

Z przedszkolakami o waka-
cyjnych zagrożeniach

Na balu w Pałacu Bursztynowym w Strzekęcinie bawili się absolwenci Gimnazjum w Świeszynie. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas III, ich rodzice, nauczyciele oraz zapro-
szeni goście - Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak, Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej pani Helena Zochniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Henryk Łąd-
kowski. Bal rozpoczął się od poloneza, którego zatańczyli uczniowie wspólnie z nauczycielami. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na obiad, po którym rozpoczęła się zabawa przy 
dźwiękach muzyki. Dziękujemy rodzicom uczniów klas III za wspaniale zorganizowany bal, wspólną zabawę i poczęstunek.

Strzekęcino

A na koniec był bal absolwenta...
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Gra dla każdego – tak o 
rozwijającej się w Polsce 
nowej dyscyplinie sporto-
wej – speed-ballu – mó-
wią jej propagatorzy. 

Pod nazwą speed-ball kry-
je się sport, który przywę-
drował do Polski trzy lata 
temu i zyskuje w naszym 
kraju coraz większą popu-

larność. 
W Szkole Podstawowej 
w Dunowie rozpoczęły 
się regularne treningi dla 
uczniów.
W ramach ogólnopolskie-
go projektu dofinansowa-
nego z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich szesnaście 
szkół – po jednej z każdego 
województwa – otrzymało 

trzy zestawy do gry oraz 
instruktaż od certyfikowa-
nych trenerów. 
W okresie od kwietnia 
do września 2017 roku 
uczniowie będą uczestni-
czyli w regularnych tre-
ningach, a następnie dwoje 
najlepszych zawodników 
wystąpi na mistrzostwach 
Polski, które odbędą się w 

Krakowie. 
Speed-ball to gra wywo-
dząca się z Egiptu, w której 
wykorzystuje się rakiety i 
piłeczkę. 
Piłka na półtorametrowej 
żyłce przymocowana jest 
do stojaka, a gra polega na 
uderzaniu piłki w taki spo-
sób, aby rotowała wokół 
masztu. 

W dniach 10-11 czerwca, 
drużyny piłkarskie Wi-
chra Mierzym zakończyły 
sezon 2016/2017. 
 

W sobotę juniorzy pokona-
li w meczu wyjazdowym 
zespół Bajgla Będzino 3:2, 
natomiast w niedzielę dru-
żyna seniorów wygrała na 

własnym boisku 4:2 z Hu-
raganem Bierzwnica. Przed 
niedzielnym meczem od-
była się mała uroczystość, 
podczas której przedstawi-

ciele Zarządu GLKS Wicher 
Mierzym złożyli oficjalne 
podziękowania za udaną 
współpracę swoim sponso-
rom.

Dziękujemy:
Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie, 
firmie EKOSAN Sp. z o.o.,
firmie DA-KAM Daniel Lange,
Radnemu Gminy Świeszyno, Panu Bogdanowi Dańczakowi, 
oraz Pani Wójt Gminy Świeszyno Ewie Korczak za dzia-
łania skutkujące poprawą infrastruktury sportowej przy 
boisku w Mierzymiu. 

   Zakończenie sezonu piłkarskiego! 

Speedball

Gra dla każdego
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Straż Gminna apeluje do 
mieszkańców Gminy, by 
zgłaszali miejsca, w których 
rośnie Barszcz Sosnowskie-
go.  Roślina ta obecnie jest 
w fazie kwitnienia. Włoski 
na łodygach i liściach barsz-
czu Sosnowskiego wydzie-
lają parzącą substancję. U 
ludzi powoduje ona m.in. 
zapalenie skóry podobne do 
oparzenia, w wyniku które-
go powstają bardzo trudno 
gojące się rany. W sieci po-
wstała mapa, dzięki której 
można na bieżąco spraw-

dzać, w jakich miejscach 
rosną te toksyczne rośliny, 
ale także zgłaszać je online 
będąc w terenie!
Jeżeli nieszczęśliwie doj-
dzie do kontaktu z barsz-
czem, należy oparzone 
miejsce przemyć wodą z 
mydłem, nie wystawiać go 
na światło słoneczne i na-
tychmiast skontaktować się 
z lekarzem. Co ważne, ob-
jawy oparzenia barszczem 
Sosnowskiego mogą po-
jawić się dopiero po kilku 
dniach.

Straż Gminna ostrzega:


