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GLKS Wicher Mierzym (kategoria Sport i Kultu-
ra), Zdzisław Zakrzewski prokurent Hako Tech-
nology z Chałup (kategoria Przedsiębiorczość) 
Henryk Łądkowski oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna w Świeszynie (kategoria Społecznik) to 
tegoroczni laureaci Świeszyńskich Platanów. 

Stoją od lewej: Rafał Imioła (LZS Wicher Mierzym), Ewa Borowska (w zastępstwie za Zdzisława Zakrzewskiego), Ewa 
Korczak - wójt gminy Świeszyno, Mariusz Kowalczyk (OSP Świeszyno) i Henryk Łądkowski.

640 000 zł 
na budowę 

żłobka 
w Konikowie

Więcej na str. 5

Program 
Maluch

Konkurs dla Czytelników 

Głosu Świeszyna
Wygraj 

promocyjne upominki...
Szczegóły na str. 8

Świeszyńskie Platany  
   dla najlepszych

Dlaczego właśnie oni otrzymali tę nagrodę? 
                        Czytaj na str. 2

Tę prestiżową nagrodę honorującą osoby najbardziej wyróż-
niające się w działalności na rzecz gminy Świeszyno w 2017 
r. wręczono podczas Spotkania Noworocznego podsumowu-
jącego mijający rok. Miało ono miejsce 25 stycznia w Multi-
medialnym Centrum Kultury e-Eureka BP w Świeszynie.

weź udział 
w konkursie
plastycznym

orła 
Białego 

Szczegóły
na str. 9

Gmina Świeszyno

   Strażacy OSP   
podsumowali 

rok
O zebraniach 

sprawozdawczych 
Ochotniczych 

Straży Pożarnych 
- czytaj na str. 4 

Ewa Korczak
Wójt Gminy 
Świeszyno

… to tytuł nowego projektu realizowanego przez dzieci 
z gminy Świeszyno wspólnie z pracownikami Multime-
dialnego Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka 
             Publiczna w Świeszynie.                                                            

Parlament dziecięcy

Więcej na str. 4

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Życzę, aby te Święta przyniosły radość 
                        oraz wzajemną życzliwość.

                              Niech będą pełne miłości, wiary
                                        oraz radosnych spotkań z najbliższymi 
                                           przy wielkanocnym stole, by uśmiech 
                                                                    i wiosenny optymizm 
                                                          towarzyszyły każdego dnia.
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Gmina Świeszyno

Świeszyńskie Platany dla najlepszych

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Świeszynie  istnieje od 1945 
roku. 
Brała i bierze udział w usu-
waniu pożarów oraz innych 
zagrożeń, nie tylko na tere-
nie gminy, a także  w powie-
cie koszalińskim. 
Strażacy prowadzą również 
szkolenia dla dzieci i mło-
dzieży. 

Angażują się także w dzia-
łalność kulturalną i społecz-
ną.
Od 18 lat zespół śpiewaczy 
„Jarzębiny”, którego człon-
kinie są także druhnami, 
promuje folklor uświetnia-
jąc wiele imprez kultural-
nych na terenie gminy oraz 
reprezentuje strażaków w 
przeglądach artystycznych 

na terenie kraju.  
Natomiast aktywność dru-
hów doceniana jest za 
przeprowadzone akcje oraz 
podczas zawodów sporto-
wo-pożarniczych na szcze-
blu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim, o czym 
świadczą przyznawane me-
dale i odznaczenia. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Świeszynie 

Pan Henryk był pracow-
nikiem administracji na 
wszystkich szczeblach.  
Naczelnik i pierwszy 
wójt gminy Świeszyno 
(do 1994 r.).  
Od 5 lat jest formalnie na 
emeryturze, chociaż nadal 
jest czynny zawodowo. 
 Z ziemią świeszyńską 
związany jest od 35 lat.  
I tu zaangażowany był 
przez wiele lat w pracę 
rodziców w placówkach 

oświatowych.   
Był inicjatorem powstania 
grupy teatralnej  „Rodzi-
ce - dzieciom” oraz gmin-
nego konkursu na szopkę 
Bożonarodzeniową, która 
doczekała się już  4 edycji.  
Współpracuje z Polskim 
Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób z Niesprawnością In-
telektualną.   
Angażuje się także w życie 
parafii, prowadząc m.in. 
kronikę parafialną. 

Henryk 
Łądkowski

Hako Technology z Cha-
łup to centrum technologii 
produkcyjnej, zajmujące się 
cięciem, walcowaniem i spa-
waniem stali. 
To spółka, która działa w na-
szym regionie już od 20 lat.  
Jest częścią jednej z najwięk-
szych grup przemysłowych w 
Europie: Hako Group. 
Jej obrót w zeszłym roku wy-
niósł 410 milionów euro. 
 Zatrudnia na całym świecie 
prawie 2 tys. osób, z czego 
150 właśnie w gminie Świe-

Klub ten istnieje 
od ponad 50 
lat i pod jego 
skrzyd łami 
w y c h o w a ł o 
się już kilka poko-
leń graczy. 
 Ważną rolę ode-
grał nieżyjący już 
Herbert Lubke, 
były zawodnik 
oraz wieloletni 
prezes klubu.  W 
sezonie 2014-2015 
klub przeżywał kry-
zys, został zawie-
szony. Ale od marca 
2015 roku drużyna 
wróciła do gry.  
Prezesem został Mi-
chał Pelc.  
Dzięki wsparciu władz 
gminy oraz składkom 
członkowskim udało 
się zburzyć stary budy-
nek z szatniami i wy-

budować nowy. Przy boisku 
powstały też piłkochwyty, 
ławki rezerwowych, a w naj-
bliższych miesiącach powsta-
ną nowe ławki dla kibiców. 
Stanowisko prezesa w ubie-
głym roku objął Rafał Imioła. 
Drużyna seniorów po rundzie 
jesiennej zajmuje drugie miej-
sce w II grupie koszalińskiej 
Klasy „A” i stara się o awans 
do Klasy Okręgowej. 

GLKS 
Wicher Mierzym

Zdzisław Zakrzewski 
prokurent Hako Technology

Świeszyńskie 
Platany

to prestiżowe na-
grody Wójta Gmi-
ny Świeszyno dla 
tych, którzy ak-
tywnie działając 
na rzecz świe-
szyńskiego samo-
rządu, w znaczący 
sposób wpływają 
na rozwój gminy 
lub jej promocję na 
terenie powiatu, a 
nawet całego kra-
ju.
 
Są wręczane co-
rocznie w katego-
riach: 
społecznik, 
przedsiębiorczość 
oraz 
sport i kultura.

szyno.  Pan Zdzi-
sław Zakrzewski 
prokurentem w tej 
spółce jest od 10 lat, 
wspiera społeczność 
lokalną i sponsoruje 
wiele gminnych in-
westycji takich jak 
pomoc przy przebu-
dowie jednej z dróg 
w Świeszynie oraz 
w Chałupach.  
Pan Zdzisław zaofe-
rował także pomoc 
repatriantom, którzy 
zamieszkali na tere-
nie Gminy Świeszy-
no.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w m. 
Czersk Koszaliński
W ramach inwestycji rozbudowano budynek stacji uzdatniania wody, zmodernizowano technologię 
uzdatniania, zamontowano nowe zbiorniki filtracyjne, pompy głębinowe, wymieniono rurociągi tłoczne 
i aparaturę pomiarową, zamontowano instalację sprężonego powietrza, pompę płuczącą, zbiorniki re-
tencyjne wody uzdatnionej, zmodernizowano instalację elektryczną i sterowniczą. Zastosowano pełną 
automatyzację procesów technologicznych oraz zagospodarowano teren wokół budynku.

Inne inwestycje wykonane w 2017 r.
1. Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w Niedalinie
Zadanie obejmowało wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej 
na drogę gminną, wraz z wykonaniem miejsc parkingowych oraz 
odcinka drogi gminnej kostką typu polbruk.
2. Przełożenie chodnika w m. Strzekęcino – remont
Zadanie obejmowało przełożenie nawierzchni chodnika z wy-
konaniem nowej podbudowy, wbudowanie nowych obrzeży oraz 
wymianę zdekompletowanych krawężników, na odcinku 90 m.
3. Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej o dłu-
gości 450 m w obrębie drogi wewnętrznej gmin-
nej przy ul. Promiennej w Konikowie – inicjatywa 
lokalna
W ramach inwestycji utwardzona została droga gminna na 
długości 450 m za pomocą płyt typu YOMB wraz z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego.
4. Budowa oświetlenia w miejscowości Niedalino (do 
młyna)
W ramach inwestycji powstało 6 punktów oświetleniowych z 
oprawami sodowymi, zamontowane na 6 stalowych, ocynkowa-
nych słupach.
5. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 
w m. Niekłonice 
W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 6 urządzeń 
do ćwiczeń: prasa nożna, wyciąg górny, orbitrek, koło Tai-Chi, 
biegacz, ławka oraz tablicę regulaminową.
                                                                                                  dokończenie na str. 4

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Gimna-
zjum (obecnej SP) w Świeszynie
Inwestycja polegała na dostosowaniu pomieszczeń parteru bu-
dynku dla potrzeb dzieci sześcioletnich oraz siedmioletnich.

Wymiana pokryć dachowych na budyn-
kach komunalnych Gminy Świeszyno

Zmiana funkcji pomieszczenia biura na poddaszu re-
mizy strażackiej w Świeszynie na kuchnię.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Niedalino

Inwestycje gminy Świeszyno w 2017 r.
www.swieszyno.pl

Dostawa i montaż lamp hybrydowych 
na terenie Gminy Świeszyno
W ramach inwestycji zamontowanych zostało 
12 lamp hybrydowo-solarnych w miejscowo-
ściach: Świeszyno (4 szt.), Chałupy (6 szt.), 
Czacz (1szt.) i Giezkowo (1 szt.). 

Chłopska Kępa: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED 
W ramach inwestycji powstało 51 punktów oświetleniowych z energooszczędny-
mi oprawami typu LED, zamontowane na 47 stalowych, ocynkowanych słupach.

Konikowo: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 7 urządzeń do ćwi-
czeń: prasa nożna, wioślarz, urządzenie do wyciskania siedząc, orbi-
trek, koło Tai-Chi, drabinka, wyciąg górny oraz tablicę regulaminową.

Przebudowa dróg gminnych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą w m. Konikowo
W ramach zadania utwardzone zostały drogi gminne o 
łącznej długości 2,53 km, wraz z wykonaniem odwod-
nienia oraz oświetlenia.

Budowa sieci wodociągowej łączącej 
Kępę Świeszyńską – Olszak – Brzeźniki. 
W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową 

o długości 1457 mb wraz z przyłączami do nieruchomości.

Budowa in-
frastruktury Szlaku 

Elektrowni Wodnych wraz 
z oznakowaniem turystycznym szlaku 

na terenie Gminy Świeszyno. 
Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu w elementy małej ar-

chitektury pięciu miejsc postoju w miejscowościach: Zegrze Pomorskie, Niedali-
no (2 miejsca postoju), Strzekęcino (2 miejsca postoju) warz z oznakowaniem szlaku.

3
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W Multimedialnym Centrum 
Kultury e-Eureka -Biblio-
teka Publiczna w Świeszy-
nie odbyło się spotkanie 
informacyjne pn. „Aktywny i 
Bezpieczny Senior”. 

Organizatorem spotkania była 
Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak oraz Komendant 

Straży Gminnej Rafał Wolin. 
Prelekcje wygłosiła Komi-
sarz Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej w Ko-
szalinie Pani Urszula Tartas.
Celem spotkania było przeka-
zanie seniorom najistotniej-
szych zasad jakimi należy się 
kierować, aby ustrzec się nie-
bezpieczeństw związanych z 

oszustwami. m.in. na wnucz-
ka, policjanta czy inkasenta. 
Poruszone zostały także zagad-
nienia takie jaki samotność, 
bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym oraz przemoc domowa.  
Zaprezentowano również 
filmy przedstawiające scen-
ki, które mogą nas spo-
tkać w życiu codziennym.

Podsumowaniem wydarze-
nia było wręczenie uczest-
nikom spotkania gadżetów 
odblaskowych w postaci ka-
mizelek, opasek samozaci-
skowych, breloków ledowych 
oraz broszur informacyjnych. 

Świeszyno

Aktywny i Bezpieczny Senior

Już wkrótce powstanie 
nowoczesny ŻŁOBEK dla 
naszych pociech !!!

Gmina Świeszyno otrzy-
mała dofinansowanie na 
budowę żłobka w miej-
scowości Konikowo. 
Jest już projekt więc nie-
długo ruszamy z realizacją. 
Utworzone zostaną 32 miej-
sca opieki dla dzieci do lat 
trzech. Żłobek powstanie 
w Konikowie w pobli-

żu Szkoły Podstawowej.
Żłobek to I etap Inwesty-
cji, kolejnym etapem bę-
dzie budowa przedszkola.
Szacunkowy koszt całkowi-
ty: 2 362 980,00 zł 
Dofinansowanie – 640 000 zł.
Program przewiduje dofi-
nansowanie w wysokości 
maksymalnie 20 000,00 na 
jedno utworzone miejsce w 
żłobku. 
Warto podkreślić, że Gmina 
Świeszyno uzyskała naj-

wyższe możliwe dofinanso-
wanie.
Termin realizacji inwe-
stycji planowany jest na 
koniec grudnia 2018 r.

Dofinansowanie pochodzi 
z Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH plus” 2018 
– Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

Gmina Świeszyno

Przybędzie 
nowoczesny żłobek

Gmina Świeszyno

Inwestycje  2017
dokończenie ze str. 3
6. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitar-
nej, tłocznej w Świeszynie wraz z remontem 
przepompowni ścieków. 
W ramach inwestycji powstała sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości 214 mb, która przejęła ścieki dopływające 
z miejscowości: Dunowo, Strzekęcino i Niedalino 
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-
ści Kurozwęcz. Inwestycja polegała na budowie sieci 
wodociągowej o długości 1 716 mb wraz z przyłączami 
i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi.
8. Budowa oświetlenia na terenie gminy 
Świeszyno
Inwestycja obejmowała:
- wymianę szafki oświetleniowo-rozdzielczej będącej 
w bardzo złym stanie technicznym w  miejscowości 
Niekłonice,
- zaprojektowanie i wykonanie 1 punktu oświetlenio-
wego wraz z szafką oświetleniową  w miejscowości 
Świeszyno,
- zaprojektowanie i wykonanie 2 punktów oświetlenio-
wych z linią napowietrzną o długości 150 m  oraz szafką 
oświetleniową w miejscowości Golica,
- zaprojektowanie i wykonanie 1 punktu oświetleniowe-
go z szafką oświetleniową w miejscowości Golica,
- wykonanie 2 punktów oświetleniowych zamontowa-
nych na 2 słupach w miejscowości Dunowo.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z dnia 
20.11.2017 r. z wykonawcą wybranym w drodze zapy-
tania ofertowego – Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard 
Tomczyk.

Dzieci z naszej gminy 
wspólnie z pracowni-
kami Multimedialne-
go Centrum Kultury 
e-Eureka – Biblioteka 
Publiczna  realizują 
nowy projekt Parlament 
Dziecięcy
           
W trakcie szczerych roz-
mów z dziećmi podczas 
tegorocznych ferii w na-
szym Centrum Kultury 
powstał projekt udostęp-
nienia dzieciom miejsca 
do spotkań na których 
mogłyby porozmawiać o 
nurtujących ich proble-
mach i potrzebach. 
  Podczas rozmowy z panią 
dyrektor wzięliśmy pod 
uwagę potrzeby dzieci, 
jak również nasze ambi-
cje uczenia dzieci szeroko 
pojętej kultury, dodaliśmy 
do tego szczyptę budowa-
nia społeczeństwa obywa-
telskiego już od małego i 
powstał pomysł stworze-
nia Parlamentu Obywatel-

skiego – powiedział nam 
Jarosław Zembło - nowy 
pracownik Centrum.
   Pomysł bardzo się dzie-
ciom spodobał. Jesteśmy 
już po dwóch obradach 
Parlamentu Dziecięcego, 
który odbywa się zawsze 
w piątek o godz. 16.00.
 Młodzi parlamentarzyści 
uchwalili, że w MCK e-
EUREKA - BP odbywać 
się będą także: warsztaty 
z szycia (środa 16.00), 
gotowania, tworzenia 
bransoletek i innych 
umiejętności. Jeden dzień 
w miesiącu zawsze będzie 
poświęcony na uroczyste 
obchody urodzin wszyst-
kich dzieci, które mają 
urodziny w danym mie-
siącu. 
   Kreatywności uczestni-
kom naszych spotkań nie 
brakuje, więc na pewno 
nie będziemy się nudzić 
i stworzymy jeszcze dużo 
ciekawych rzeczy.

Gmina Świeszyno

Dzieci rządzą - czyli 
Parlament Dziecięcy 

Z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 
pragnę złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania.

Państwa praca ma wyjątkowy charakter, ponieważ Sołtys jest zarówno gospoda-
rzem jak i przedstawicielem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem. 

Na co dzień zajmują się Państwo sprawami lokalnych społeczności, starając się 
rozwiązywać problemy i mobilizować do działania.

W tym wyjątkowym dniu pragnę Państwu życzyć zadowolenia z wykonywania co-
dziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz 

jak najwięcej powodów do uśmiechu.

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszańcami jak i władzami 
samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań. Niech nigdy nie zabraknie 

wytrwałości oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność.

Ewa Korczak

Wójt 
Gminy Świeszyno

Wszystkim Paniom, 
Mieszkankom Gminy Świeszyny, 
tym dorosłym, i tym młodszym, 

z okazji Ich święta 
składam najserdeczniejsze życzenia, 

zdrowia, pomyślności i uśmiechu 
na każdy dzień. 

Spełnienia wszystkich marzeń, 
sukcesów zarówno 
w pracy zawodowej 

jak i w życiu prywatnym
Ewa Korczak

Wójt 
Gminy Świeszyno

wraz 
z Pracownikami 

Urzędu 
Gminy Świeszyno

28 grudnia w Multime-
dialnym Centrum Kultury 
e-Eureka BP w Świeszy-
nie odbyła się sesja Rady 
Gminy, w której głównym 
tematem obrad był budżet 
gminy na 2018 rok.

W głosowaniu nad podję-
ciem uchwały w sprawie 
budżetu na 2018 rok wzięło 
udział 15-tu radnych. Budżet 
został przyjęty większością 
głosów.
Za przyjęciem uchwały bu-
dżetowej na 2018 rok gło-
sowało 11 radnych: Bogdan 
Dańczak, Wieńczysław Be-
bich, Ryszard Pilipiec, Wan-
da Wilk, Jolanta Wenecka, 

Gmina Świeszyno

Budżet uchwalony

Gmina Świeszyno

Strażacy OSP podsumowali rok
Walne zebrania sprawoz-
dawcze odbyli członkowie 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Niedalina, 
Strzekęcina, Mierzymia 
oraz Świeszyna.

Każde zebranie rozpoczynało 
się odśpiewaniem hymn Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz 
uczczono minutą ciszy druhów, 
którzy odeszli na wieczną służ-
bę.
W poszczególnych jednostkach 
Naczelnicy i Skarbnicy oraz 
Komisje Rewizyjne OSP od-
czytały sprawozdania z działal-
ności jednostek, sprawozdania 
finansowe i sprawozdanie ko-
misji rewizyjnych za rok 2017 
oraz odczytano plany dzia-
łalności i plany finansowe na 
rok 2018. Na wniosek Komisji 
Rewizyjnych poszczególne 
Zarządy Ochotniczych Straży 
Pożarnych podczas głosowań W roku 2017 Rada Gminy w Świeszynie uchwaliła budżet 

Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę: 759 397,27 zł. 
Wydatkowano: 733 154,17 zł.

Wydatki inwestycyjne:
- adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świeszynie koszt całkowity 64 992,33 zł ( 
JST 54 992,33 zł, Sołectwo Świeszyno 10 000,00zł),
- modernizacja i remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strzekęcinie koszt całkowity
11 000,00 zł ( JST 4 717,67 zł, Sołectwo Strzekęcino 4 782,33 
zł, OSP Strzekęcino 1 500,00zł),
- zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego z napę-
dem 4x4 wraz z doposażeniem dla ochrony przeciwpożarowej 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedalinie koszt całkowity 1 
079 769,02 zł ( środki z RPO 689 444,44zł, pozostałe w tym z 
Gminy Świeszyno 390 324,58zł),
   Wydatki bieżące na zakup materiałów, wyposażenia, utrzy-
mania jednostek OSP oraz wyszkolenia i ekwiwalentem pienięż-
nym za udział w akcji ratowniczo-gaśniczych – 100 813,24 zł

otrzymały absolutorium za rok 
2017.
W zebraniach uczestniczy-
li przedstawiciele Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Koszalinie z-ca 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Koszalinie bryg. Andrzej 

Kapustyński, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP dh Roman Budynek, Wójt 
Gminy Świeszyno i Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Świeszynie Ewa 

Korczak, Komendant Gminny 
ZOSP RP w Świeszynie Bog-
dan Mikołajek, w-ce Przewod-
niczący Rady Powiatu Henryk 
Kuriata.

Świeszyno

Niezapomniany koncert

Urszula Górka, Mariusz 
Jezierski, Waldemar Poto-
niec, Monika Majcher, To-
masz Bieńkowski, Łukasz 
Neumann.. Przeciw przyję-
ciu uchwały budżetowej na 

2018 rok głosował 1 radny: 
Stanisław Komar. Trzech 
radnych wstrzymało się od 
głosu: Jadwiga Szymanow-
ska, Jacek Marcinkowski, 
Wanda Jędrzejczyk.

W wypełnionej po brzegi sali MCK e-Eureka BP koncertowała Warszawska Orkiestra Sentymentalna 
(często goszczą w teleturnieju "Jaka to melodia"). I od pierwszego numeru, którym był najpopularniej-
szy - "Nikodem", zespół porwał publiczność! Był wspólny śpiew, a także tańce! Niemal do ostatnich 
piosenek, które zespół zaśpiewał na bis, parkiet był szczelnie wypełniony.



Po raz 15. w Świeszynie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym  razem zbierano 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom. Wolontariuszami byli uczniowie naszych szkół oraz trzech 
przedszkolaków, którzy (łącznie z licytacjami) zebrali 12 861,32 zł. Równie dobrze „poszło” w 
Zegrzu Pomorskim, gdzie tamtejszy sztab zebrał łącznie 6.560,48 zł.

Styczeń

Wspominamy wydarzenia 2017 roku

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec
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Sierpień

Wrzesień
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Projekt Gminy Świeszyno, dotyczący „Budowy infrastruktury turystycznej Szlaku Elek-
trowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie Gminy Świeszy-
no” został najwyżej punktowany i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej! 
Zadanie zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Jego kosztoryso-
wa wartość wynosi 485 876,89 zł, w tym dofinansowanie 290 997,22 zł.

Ewa Korczak – wójt gminy Świeszyno podpisała umowę dotacji na dofinansowanie „Zaku-
pu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem dla 
ochrony przeciwpożarowej OSP Niedalino”. Nowoczesny sprzęt zakupiony za środki dotacji z 
Gminy Świeszyno oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie będzie służył nie tylko bezpieczeństwu mieszkańców Niedalina, lecz wszystkim 
mieszkańcom Gminy Świeszyno. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie przystąpił do Programu Bezpieczny Po-
wiat „Koperta życia” dla mieszkańców powiatu koszalińskiego. Akcja „Koperta życia” skiero-
wana jest głównie do osób starszych, chorych, samotnych, dla których może stanowić nie tyl-
ko poczucie bezpieczeństwa, ale stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 

„Koperty życia” można odebrać w Ośrodku Zdrowia w Zegrzu Pomorskim i Świeszynie.

Wśród wielu ważnych wydarzeń maja należy wyróżnić, zorganizowany w Niedalinie, Gminny 
Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Niedalinie, a następnie 
przemarszem strażaków i gości zaproszonych w asyście pojazdów bojowych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, na miejsce terenów rekreacyjnych nad rzeką Radwią, gdzie odbyły sie za-
wody pożarnicze OSP. Zwyciążali: w zawodach młodzieżowych - OSP Świeszyno; wśród 
kobiet - OSP Niedalino, wśród mężczyzn - także OSP Niedalino;

III Gminny Dzień Dziecka zorganizowano na placu przy szkole Gimnazjum w Świeszynie. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji – konkursów z nagrodami. Mogły też pobawić się na wielu 
ustawionych na tę okazję urządzeniach. Jak co roku Ewa Korczak – wójt gminy Świeszyno 
ufundowała dla dzieci popcorn i watę cukrową, a Danuta Polechońska (Sołtys Świeszyna) 
wraz z Joanną Janik - właścicielem sklepu – lody. Organizatorem imprezy było Multimedialne 
Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna. 

W pamięci pozostanie II Świeszyńskie Spotkanie z Folklorem z udziałem zespołów folklorystycznych: 
„Zgoda” z Wyszewa i „Jantarowy Kwiat” z Jamna, a także licznie przybyłych mieszkańcy gminy Świe-
szyno. Organizatorami spotkania, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Świeszyno - Ewy Korczak 
byli: Sołtys i Rada sołecka sołectwa Świeszyno, Koło Związku Emerytów i Rencistów ze Świeszyna 
oraz Zespół śpiewaczy Jarzębiny. Niespodzianką wieczoru było przedstawienie przez mieszkankę 
Świeszyna Panią Mieczysławę Ciemnoczułowską ballady Adama Mickiewicza „ Pani Twardowska”.

Wśród wielu wydarzeń sierpnia wybraliśmy Rodzinny Rajd Rowerowy z udziałam Płetwonur-
ków OSP ORW MARES i połaczony z piknikiem Sołectwa Niedalino oraz OSP Niedalino.
Uczestnicy między innymi mieli okazję zwiedzić teren  elektrowni Niedalino oraz ogłądać w 
akcji płetwonurków, którzy oczyszczali koryto Radwi ze śmieci. Podczas imprezy można było 
też oznakować rowery, a Wójt Gminy Świeszyno - Ewa Korczak rozdała uczestnikom rajdu i 
spotkania ekologicznego, kamizelki odblaskowe z napisem „Poznaj naszą gminę – www.swie-
szyno.pl” oraz naklejki z tą samą grafiką do umieszczenia na pojazdach, propagujące turystykę 
rowerową w naszej gminie. 

Sukces gminy Świeszyno podczas Dożynek Powiatowych w Koszalinie. W kategorii wieńców 
dożynkowych I miejsce zajęło Sołectwo Świeszyno. Wyróżnienie w tym konkursie otrzy-
mało również Sołectwo Niekłonice z Sołtys Jolantą Górczyńską. „Kobietą aktywną powiatu 
koszalińskiego 2017” została wyróżniona Danuta Polechońska ze Świeszyna. Odznakę hono-
rową „Zasłużony dla rolnictwa” z gminy Świeszyno otrzymał Pan Stanisław Beska. Podczas 
dożynek wszystkim zebranym czas umilały śpiewacze zespoły ludowe, zespoły pieśni i tańca, 
chóry i zespoły taneczne. Gminę Świeszyno reprezentował zespół „Jarzębiny” ze Świeszyna.

Zinaugurował rok akademicki 2017/2018 Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Świeszyno. Uroczy-
stym wręczeniem indeksów, przyjęto w poczet UTW nowych studentów. Na wszystkich zebranych 
czekał poczęstunek, podczas którego swoim występem czas umilał Zespół „Jarzębiny” ze Świeszyna. 
Wykład inauguracyjny poprowadził prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Korczak „Smart Logistics. Przy-
szłość – blisko i daleko”. 

W podniosłej atmosferze i przy szczelnie wypełnionej sali MCK E-eureka BP odbyły się uro-
czyste obchody Święta Niepodległości. Trudną drogę Polski do wolności przypomniała Ewa 
Korczak - wójt gminy Świeszyno. W bogatym programie artystycznym wystąpili: uczniowie 
szkoły podstawowej i gminazjum w Świeszynie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Ze-
grza Pomorskiego. Wystąpił też chór Kamerton 3 i Męski Zespół Karpaty. Podsumowaniem 
Święta Niepodległości były wspomnienia mieszkańca naszej gminy, byłego żołnierza Armii 
Krajowej Pana Piotra Karpowicza.

„Kochany Panie Mikołaju my tak czekamy każdej zimy”…Taki był motyw przewodni spotkania Mi-
kołajkowego w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka - BP w Świeszynie. Dzieci z pełną goto-
wością oczekiwały na niezwykłego Gościa który miał do nich przybyć. Czas ten umilały im przeróżne 
atrakcje. Dzieci mogły obejrzeć film nadesłany od Świętego Mikołaja w którym pokazane było gdzie 
On mieszka, jakich ma pomocników i jak wygląda jego wspaniała fabryka zabawek. Były tańce, śpie-
wy, zabawy, konkursy i pamiątkowe zdjęcia w świątecznej scenerii. A potem wizyta Świętego Miko-
łaja z wielkim worem prezentów...



Wstrząsająca historia Polki, 
którą rozkochano, aby sprze-
dać…
Opowieść jednej z tysiąca kobiet, 
która stała się żywym towarem. 

książki wywoływały ostre dysku-
sje i kontrowersje, żadna nie była 
jednak tak niepoprawna politycz-
nie. Żydzi rozsierdzą zarówno fi-
losemitów, jak i antysemitów.
Piotr Zychowicz pisze o spra-
wach niewygodnych zarówno dla 
Polaków, jak i Żydów. O komu-
nistach i żydowskich kolaboran-
tach pod niemiecką okupacją, ale 
również o polskich szmalcow-
nikach. O szkoleniu przez II RP 
żydowskich terrorystów i zamor-
dowaniu przez nich polskiego 
konsula. O powstaniu w getcie 
warszawskim oraz tysiącach 
Żydów służących w Wehrmach-
cie… W książce znalazły się też 
kontrowersyjne rozmowy z wy-
bitnymi żydowskimi intelektuali-
stami, którzy mają odwagę głosić 
poglądy niepopularne w ich wła-
snej społeczności.

Biblioteka Publiczna w Świeszynie poleca
Laila Shukri dotarła do niej i wy-
słuchała jej historii, aby móc opo-
wiedzieć ją światu.
W jednym z klubów Julia poznaje 
Tarka, przystojnego Syryjczyka, 
który ją oczarował, a następnie za-
prosił na egzotyczną wycieczkę do 
Dubaju. Na miejscu okazuje się, że 
kobieta znalazła się w rękach jed-
nego z największych gangów han-
dlujących ludźmi. Rozpoczyna się 
koszmar seksualnego zniewolenia, 
brutalnej fizycznej i psychicznej 
przemocy…
Jak w XXI wieku wygląda handel 
ludźmi? 
Czy tylko śmierć jest wybawie-
niem z niewoli? Brutalna rzeczy-
wistość tysięcy kobiet wykorzy-
stywanych przez najbogatszych 
szejków, o której świat woli nie 
mówić głośno.
Laila Shukri – ukrywająca się pod 

pseudonimem pisarka jest znaw-
czynią Bliskiego Wschodu, Polką 
mieszkającą w krajach arabskich 
i podróżującą po całym świecie. 
Obecnie przebywa w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich, ale 
już planuje kolejną podróż. Nie-
zależnie od tego, czy zatrzyma się 
na  dłużej w  pustynnej oazie, czy 
w ociekającym luksusem hotelu, 
udaje jej się dotrzeć do najgłęb-
szych sekretów świata arabskiego. 
Po całym dniu uwielbia zasiąść na 
tarasie i napić się campari. 
W 2014 roku ukazał się jej debiut 
powieściowy "Perska miłość",któ-
ry podbił serca polskich czytelni-
czek. Kolejne tytuły: 
"Byłam służącą w arabskich pała-
cach", "Perska zazdrość", "Jestem 
żoną szejka" i "Perska namięt-
ność", trafiły na listy bestsellerów.

Najbardziej kontrowersyjna 
książka autora Obłędu ’44.
Autor Paktu Ribbentrop–Beck 
i Obłędu ’44 tym razem podjął 
drażliwy temat stosunków pol-
sko-żydowskich. Jego poprzednie 
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Mersin (Mierzym) to 
wieś położona w powiecie 
Koslin (koszalińskim) o 
powierzchni 12, 2 km2.

We wsi znajdują się dwa sku-
piska zamieszkania, główne 
stanowią budynki zamiesz-
kałe przez pracowników fol-
warcznych oraz gospodar-
stwa rolne (indywidualne).  
Drugie skupisko to pałac, 
budynki folwarczne oraz 
park dworski w stylu an-
gielskim z XIX w.  
Czytamy w Leksykonie 
dla Wolnego Państwa Pru-
skiego (Pruski Urząd Sta-
tystyczny, Berlin 1932). 

Dziś po pałacu nie ma 
już śladu, ale niemym 
świadkiem tamtych cza-
sów jest okazały dąb. 
Dąb Szypułkowy (Quer-
cus robur łac.) o obwodzie 
pnia 630 cm.   
Piękny przekrój korony 
sprawia, że już z daleka epa-
tuje od niego siła, godność 
i długowieczność.  
Ze względu na okazałe 
rozmiary sprawia maje-
statyczne wrażenie.  
Jestem przekonany, że jest 
to miejsce warte odwiedze-
nia w ramach pieszych lub 
rowerowych wędrówek po 
naszej gminie.  

Aby udostępnić ten piękny 
okaz przyrodniczy miesz-
kańcom i turystom i nadać 
mu specjalnego charakteru 
w roku 2017 w ramach fun-
duszu sołeckiego dokonano 
zagospodarowania terenu 
przyległego do dębu.  
Powstała alejka z ławkami i 
koszami, betonowy grill oraz 
stół do gry w piłkarzyki.  
Jestem przekonany, że w cie-
niu wiekowego dębu każdy 
znajdzie odpoczynek w cie-
płe upalne dni oraz odrobinę 
czas na refleksję i zadumę.

Opracował 
B. Dańczak.

Mierzym

Dąb szypułkowy 
atrakcją turystyczną!

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie o naszej gminie. 
Kto potrafi odpowiedzieć, co to za miejsce niech wypełni zamieszczony obok kuponik i 
dostarczy go do Urzędu Gminy w Świeszynie, a będzie miał szansę na nagrodę - niespo-
dziankę.  Odpowiedzi można też przysłać w formie skanu lub zdjęcia kuponu na adres: 
promocja@swieszyno.pl  
Zapraszamy.

Głos Świeszyna nr 1, Konkurs: Co to za miejsce?
Widoczne na fotografii miejsce to:

---------------------------------------------------------

............................................................................
imię i nazwisko

............................................................................
adres, telefon

Kupon z odpowiedzią prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Świeszynie (sekreta-
riat/ biuro podawcze lub pok nr 10) albo przesłać skan lub zdjęcie kuponu na adres: 
promocja@swieszyno.pl 

Uwaga! W losowaniu nagród wezmą udział kupony nadesłane do 31 marca 2018 r.

Nasze konkursy

Zgadnij, co to za miejsce?

Ważne sprawy

Wrzucone do pieca butelki 
i inne tworzywa sztuczne 
podczas spalania zamienia-
ją się w rakotwórcze gazy. 
Nie wolno w piecach palić: 
* plastikowych pojemni-
ków i butelek po napojach,  
* opon i innych odpadów z 
gumy, przedmiotów z two-
rzyw sztucznych,  elemen-
tów drewnianych pokrytych 
lakierem,  sztucznej skóry, 
opakowań po rozpuszczalni-
kach czy środkach ochrony 
roślin, 
* opakowań i pozostałości 
po farbach i lakierach, plasti-
kowych toreb z polietylenu. 
Dym z palonych w domo-
wych piecach odpadów jest 
szkodliwy dla zdrowia i śro-
dowiska! 

Gdy wrzucasz do pieca folię, 
karton po mleku, kolorową 

gazetę czy środki higienicz-
ne to narażasz siebie, swoich 
bliskich i okolicznych miesz-
kańców na oddychanie trują-
cym powietrzem i osadzanie 
się trucizn w ziemi, wodach 
gruntowych i na roślinach.  
Toksyny z atmosfery wraz z 
opadami  wracają na ogrody, 
parki i przechodzą do gleby i 
wód gruntowych. Zatruwają 
warzywa, pasze i pokarmy 
dla ludzi. Dwutlenek siar-
ki, tlenki azotu, pyły metali 
ciężkich: kadmu, rtęci, ty-
tanu, arsenu, kobaltu, niklu, 
selenu, ołowiu, chromu. 
wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne w tym 
benzo(a)piren, cyjanowodór, 
chlorowodór oraz dioksyny 
i furany  toksycznie działają 
na nasze organizmy, co obja-
wia się w postaci np. chorób 
nowotworowych i zmian ra-

Uwaga! Ważne

Nie pal toksycznymi
plastikami

Na terenie Powiatu 
Koszalińskiego utwo-
rzone zostały punkty 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej.
Mieszkańcy Powiatu 
Koszalińskiego mogą 
korzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej 
we wszystkich punk-
tach, niezależnie od 
miejsca zamieszkania. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycz-
nej, która: 
1) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwró-
cenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecz-
nej i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji 
o zwrocie nienależnie po-
branego świadczenia, lub 
2) posiada ważną Kartę 
Dużej Rodziny, o której 
mowa w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny, lub 
3) uzyskała zaświadcze-
nie, o którym mowa w 
ustawie z dnia 24 stycznia 
1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami 
represji wojennych i 
okresu powojennego,                                                   
lub 
4) posiada ważną legi-
tymację weterana albo 
legitymację weterana 
poszkodowanego, o któ-
rych mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
weteranach działań poza 
granicami państwa,                                                   
lub 
5) nie ukończyła 26 lat, lub 
6) ukończyła 65 lat, lub 
7) w wyniku wystąpienia 
klęski żywiołowej, kata-
strofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się 
w sytuacji zagrożenia lub 
poniosła straty, lub 
8) jest w ciąży. 

Uprawnienie należy po-
świadczyć stosownie przez 
przedłożenie: 
1)    oryginału albo odpisu 
decyzji o przyznaniu 
świadczenia z pomocy spo-
łecznej lub zaświadczenia 
o udzieleniu świadczenia; 
2)    ważnej Karty Dużej 
Rodziny; 
3)    zaświadczenia, o 
którym mowa w ustawie 
z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz nie-
których osobach będących 
ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojenne-
go; 
4)    ważnej legitymacji 
weterana albo legitymacji 
weterana poszkodowa-
nego, o których mowa w 
ustawie z dnia 19 sierp-
nia 2011 r. o weteranach 
działań poza granicami 
państwa 
5)    dokumentu stwierdza-
jącego tożsamość; 
6)    dokumentu potwier-
dzającego ciążę. 

Uprawnieni mogą 
uzyskać informację 
w zakresie: 
•    prawa pracy; 
•    przygotowania do 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej; 
•    prawa cywilnego; 
•    spraw karnych; 
•    spraw administracyj-
nych; 
•    ubezpieczenia społecz-
nego; 
•    spraw rodzinnych; 
•    prawa podatkowego z 
wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc 
prawna obejmuje: 
•    poinformowanie osoby 
uprawnionej o obowiązu-
jącym stanie prawnym, o 
przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywają-
cych na niej obowiązkach; 
•    wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu 
prawnego; 
•    udzielenie pomocy 
w sporządzeniu projektu 
pisma w w/w sprawach, 
z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym  
i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo - 
administracyjnym; 
•    sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowa-
niu sądowo - administra-
cyjnym. 

Nieodpłatna pomoc 
prawna nie obejmuje 
spraw: 
1) podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celne-
go, dewizowego i handlo-
wego; 
3) związanych z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpo-
częcia tej działalności.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

kowych, chorób płuc itp
 
Jeżeli wiesz, że sąsiad truje 
nas paląc w piecu toksycz-
nymi tworzywami sztucz-
nymi  zadzwoń do Straży 
Gminnej w Świeszynie pod 
numer  
94 341 96 62, 
tel. kom. 604 908 112 
e-mail: sg@swieszyno.pl.

Uwaga!
Za palenie w piecu szko-
dliwymi dla zdrowia od-
padami SG może nało-
żyć mandat 500 złotych 
lub  
skierować sprawę do sądu 
o wymierzenie grzyw-
ny do 5000 złotych. 

Prawnik pomoże

Wręczenie nagród połączone będzie z wystawą prac oraz z oficjalną 
uroczystością gminną

Praca konkursowa powinna przedstawiać godło Pol-
ski z Białym orłem w koronie symbolizującego znak 
państwowości polskiej, zgodnie z obowiązującą współ-
czesną formą. Praca wykonana może być w dowolnej 
formie plastycznej

regulamin dostępny na stronie www.swieszyno.pl

Termin składania prac do 20 kwietnia 2018 r.

Pracę należy składać w mCK „e-Eureka” - BP w Świeszynie, 
a także w świetlicach wiejskich na terenie gminy Świeszyno.

Do wygrania: laptop, tablety, sprzęty multimedialne i wiele 
innych atrakcyjnych nagród.



Wielki sukces Nikol Rembow-
skiej - uczennicy klasy VII 
Szkoły Podstawowej w Zegrzu 
Pomorskim, która została fina-
listką Kuratoryjnego Konkur-
su Matematycznego.

Zostać finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego or-
ganizowanego przez Zachodnio-
pomorskiego Kuratora Oświaty 
jest niezwykle trudno – trzeba 
wykazać się nie tylko umiejętno-

ściami, ale też niety-
powym myśleniem,  a 
w przygotowania wło-
żyć dużo pracy.  Aby 
dotrzeć tam, należało 
najpierw przejść etap 
szkolny, a następnie 
zmierzyć się z etapem 
rejonowym i ostatecz-
nie awansować do fi-
nału, czyli etapu woje-
wódzkiego. Na etapie 
wojewódzkim konkurs 
się skończył.

Za to wyjątkowe osiągnięcie 
Nikoli przysługuje wyszczegól-
nienie osiągnięć na świadectwie 
szkolnym.
Do konkursu przygotowały ją: p. 
Małgorzata Korus – nauczyciel-
ka matematyki oraz p. Monika 
Czarnecka-Hajdun, prowadząca 
zajęcia rozwijające uzdolnienia 
uczniów – Koło Matematyczno – 
Informatyczne.
Gratulujemy sukcesu.

Zegrze Pomorskie: Nikola w finale 

Szkolne sprawy

Konkursem plastycznym, 
w Szkole Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim podsumo-
wano Ogólnopolską Kampa-
nię „Reaguj na przemoc”.
  
Kampania rozpoczęła się w 
maju 2017 roku, a zakończyła 
w październiku tego samego 
roku. Celem Ogólnopolskiego 

Programu było: zmniejszenie 
zjawiska przemocy w rodzinie 
i w szkole, podniesienie wraż-
liwości i świadomości  spo-
łecznej na zjawisko przemocy, 
reagowanie, gdy widzimy, że 
komuś dzieje się krzywda. 
Do Szkoły Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim  przy-
jechali uczniowie ze Szkół 

Podstawowych w Konikowie, 
Dunowie, Świeszynie.  
Przybyli również zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Świeszy-
no Ewa Korczak, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świeszynie Ma-
ria Gontarek oraz pedagodzy 
ze wszystkich szkół z tere-
nu gminy Świeszyno. 

Zegrze Pomorski

Reaguj na przemoc

W świeszyńskim Multime-
dialnym Centrum Kultury 
e-Eureka - Biblioteka 
Publiczna w czasie 
ferii ponad 50 dziewcząt 
i chłopców bardzo aktywnie 
spędzało swój wolny czas (w 
tym – w pierwszym tygodniu 
31 osób, a w drugim 22 osoby).

Zajęcia, które zaproponowa-
liśmy dzieciom, były bardzo 
urozmaicone i -  jak powiedzie-
li nam ich młodzi uczestnicy - 
bardzo ciekawe. 
Dziewczynki uczyły się  two-
rzyć z papieru piękne prezenty 
dla najbliższych, a chłopcy bu-
dowali karmnik dla ptaków. 
Na koniec zajęć udało się na-
wet wykorzystać pierwszy w 
tym roku śnieg - walcząc na 
śnieżki.  
Razem z prawdziwym Master-
Chefem dzieci poznawały taj-
niki kuchni – zaczęły od mycia 
produktów, potem przyrządzały 
z nich pyszne dania, a zabawę 
zakończyły zjedzeniem smako-
łyków.  
Były dni tworzenia biżuterii 
z prawdziwą artystką, której 
klientką jest  znana dziennikar-
ka TVN - Katarzyna Bosacka. 
Dzieci mogły oczywiście za-
brać stworzone przez siebie 
ozdoby do domu i zachować je 
na pamiątkę miło spędzonych 
chwil.
Mali uczestnicy ferii w MCK 
uczyli się także produkować na-

Gmina Świeszyno

Ferie w MCK

turalne kosmetyki, wybuchowe 
ciasteczka i czekoladowe ma-
seczki. Nie brakowało bardziej 
tradycyjnych zabaw, jak gra w 
prawdziwe bingo ze słodkimi 
nagrodami, piłkarzyki oraz w 
ping-ponga. 
Dzieci miały wybór, dlatego 
cześć z nich spędzała czas w 
naszej bibliotece, gdzie razem 

z naszą panią Małgosią pozna-
wały nowe książki, grały na 
komputerach i bawiły się w 
specjalnej salce.
Na koniec pierwszego tygodnia 
mogliśmy odpocząć podczas 
projekcji wesołego filmu na 
wielkim ekranie, zajadając się 
popcornem.
Kolejny tydzień ferii dzieci 

spędziły również ciekawie i 
emocjonująco.  
Centrum kultury odwiedzi-
ło mnóstwo ciekawych osób, 
a dzieci wzięły udział m.in. 
w  językowych potyczkach z… 
językiem chińskim. Do Świe-
szyna  przybyła także Lukrecja 
ze znanej pracowni artystycznej 
w Koszalinie, aby uraczyć dzie-
ci swoimi wyjątkowymi pierni-
kami i nauczyć je dekorowania 
słodkości.
Ferie zakończyliśmy wielkim 
balem prowadzonym przez 
Szkołę Tańca Pasja w którym 
udział wzięły dzieci z dwóch 
tygodni ferii. 
Na koniec balu każde z uczest-
ników dostało drobny prezent i 
już chciało się zapisać na zaję-
cia w przyszłym roku.

Gmina Świeszyno

Nasi zdolni uczniowie
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Okazuje się, że mate-
matyka może być lekcją 
marzeń. 

Udowodniły to nauczyciel-
ki ze szkół podstawowych 
w Konikowie i Świeszynie, 
które wzięły udział w kon-
kursie ogłoszonym przez 
Zachodniopomorskiego Ku-
ratora Oświaty ,,Matematy-
ka lekcją moich marzeń”.

W grudniu 2017r. lekcje ma-
tematyki w klasie III i klasie 
VII, przeprowadzone przez 
Annę Górską i Lucynę Kuź-
nicką, zostały uwiecznione 
na nośnikach elektronicz-
nych, a następnie przesłane 
do Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie. 

23 lutego w Szkole Pod-
stawowej nr 51 w Szczeci-
nie nauczycielki odebrały 

Dwóch uczniów Gimnazjum w Świeszynie zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkur-
sów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Piotr Łądkowski do 
konkursu fizycznego, a Wojciech Kałużny do konkursów: biologicznego, historycznego, wiedzy o społe-
czeństwie oraz geograficznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dunowo: sukcesy Jakuba

Świeszyno: Piotr i Wojciech w wojewódzkich konkursach 

wyróżnienia z rąk Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty Magdaleny Zaręb-
skiej- Kuleszy.

W konferencji, której celem 
było promowanie działań 
służących podniesieniu ja-
kości nauczania matematyki 
oraz podnoszenie świadomo-
ści dotyczącej doskonalenia 
własnego warsztatu pracy, 
wzięły udział również Do-
rota Nitka i Joanna Remple-
wicz.

Konikowo, Świeszyno: o matematyce 
też można marzyć

Lucyna Kuźnicka                               Anna GórskaWe wtorek, 27 lutego 2018 r. prze-
prowadzono eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod nazwą „Młodzież 
Zapobiega Pożarom - 2018”. 

Do turnieju przystąpiło z terenu gminy 
Świeszyno 174 uczestników ze Szkół 
Podstawowych w: Dunowie, Koniko-
wie, Zegrzu Pomorskim, Świeszynie 

oraz z Gimnazjum w Świeszynie.
W wyniku przeprowadzonych elimina-
cji szkolnych jury wyłoniło zwycięzców 
turnieju z terenu gminy Świeszyno. 
Jury po dokonaniu oceny prac pisem-
nych i po przeprowadzeniu egzaminu 
ustnego wyłoni przedstawicieli Gminy 
Świeszyno na eliminacje powiatowe 
OTWP „Młodzież zapobiega pożarom 
– 2018”.

Gmina Świeszyno

Młodzież zapobiega pożarom

 Do egzaminu ustnego zakwalifikowali się: 
I grupa wiekowa:
- Bałachura Marysia, Mikołajczyk Bartosz i Pon-
do Małgorzata (wszyscy SP Zegrze Pomorskie)
II grupa wiekowa:
- Cyngiel Martyna, Klibier Oliwia, Lubke Wiktor 
i Wójcik Bartek (wszyscy SP Świeszyno).

Kolejny sukces uczniów ze 
Świeszyna. Zespół w składzie 
Mateusz Pawlik, Wojciech 
Kopertowski i Jakub Kliber 
zdobył III miejsce w Powia-
towym Turnieju Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego.
 
Coroczne zmagania uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych odbyły się w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Kosza-
linie a przygotowali je poli-
cjanci koszalińskiej komendy 
we współpracy z Zachodnio-
pomorskim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Koszalinie. Do 
rywalizacji o nagrody stanęli 
reprezentanci placówek z tere-
nu miasta i powiatu.
Do rywalizacji stanęli ucznio-
wie ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu całego 
powiatu. Zawodnicy zmaga-
li się w kilku konkurencjach. 

Pierwszym zadaniem był test z 
zakresu znajomości przepisów 
ruchu drogowego. Potem przy-
szła pora na pierwszą pomoc 
przedmedyczną, gdzie uczest-
nicy turnieju prezentowali 
swoje praktyczne umiejętności. 
Natomiast na rowerowym to-
rze przeszkód wykazywali się 
umiejętnościami jazdy jedno-
śladem.
Po podliczeniu punktów wśród 
szkół podstawowych z terenu 
powiatu zwycięską drużyną 
okazała się ekipa ze Szkoły 
Podstawowej w Bobolicach, 
natomiast wśród szkół miej-
skich najlepszą była podsta-
wówka nr 18.
Wśród gimnazjalistów z po-
wiatu prym wiedli uczniowie 
z Bobolic, natomiast w mieście 
czołowe miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 23.
Gratulujemy zwycięzcom!

Świeszyno 

Wiedzą jak poruszać 
się po drogach

Zespół ze Świeszyna z opiekunem i Ewą Korczak - wójt 
gminy Świeszyno 

W styczniu i na początkach lutego w świetlicach, przed-
szkolach, szkołach itd. uroczyście obchodzono Dzień Babci i 
Dziadka. Były życzenia, kwiaty, zabawy, spotkania i popisy 
milusińskich. Poniżej kilka fotek z niektórych tylko miejsc, 
gdzie uhonorowano starszych członków rodów...

Gmina Świeszyno

Pamiętali o Babciach i Dziadkach

Przedszkole w Świeszynie

Uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.

Zarząd 
Oddziału Gminnego 

ZOSP RP 
w Świeszynie

SP Konikowo

SP Zegrze Pomorskie

SP Świeszyno

Jakub Majcher z klasy 7 SP w 
Dunowie zajął I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Komendy 
Wojewódzkiej Policji na broszurę 
o tematyce profilaktyki używa-
nia substancji psychoaktywnych 
przez młodzież oraz II miejsce 

w finale konkursu organizowa-
nego przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną w 
Szczecinie z okazji Światowego 
Dnia Rzucania Palenia pt."Podej-
mij właściwą decyzję - drzewko 
decyzyjne".
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Doskonale spisali się piłkarze ze 
Szkoły Podstawowej w Konikowie, 
którzy  wywalczyli awans do finału 
wojewódzkiego XVIII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” w kategorii 
chłopców U10. 

Zespół z Konikowa, w meczu o pierw-
sze miejsce wygrał z SP 2 Sianów 4:1. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy. 
Organizatorem imprezy był UKS 
Olimpia Bobolice, a koordynatorem 
powiatowym prezes Henryk Kowalski. 
Zwycięski zespól wystąpił w składzie: 
Tomasz Wiśniewski, Oliwier Mekler, Da-
niel Kucharski, Filip Szulc, Sasza Be-
bich, Bartosz Wojciechowski, Mikołaj 
Szocik, Kacper Piszcz, Oliwier Majcher.  
Opiekun drużyny - Bartłomiej Kuniczuk. 

Bobolino

Nasi w finale Pucharu Tymbarku

Zespół Jarzębiny ze Świe-
szyna zwycięzcą w Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek.

Zespół Jarzębiny ze Świe-
szyna zajął 1 miejsce w 
Pierwszym Sianowskim 

Konkursie Kolęd i Pastora-
łek. Celem konkursu było 
krzewienie polskiej tradycji 
śpiewania kolęd i pastorałek 
oraz poszukiwanie nowych 
aranżacji, ukazanie ciągle 
aktualnych walorów kolęd i 

pastorałek, konfrontacja ze-
społów w duchu życzliwości 
i radości wspólnego śpiewa-
nia oraz łączenie pokoleń po-
przez wspólne kolędowanie. 
Gratulujemy i dziękuje-
my wszystkim uczest-

nikom za udział w 
Pierwszym Sianowskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek!

Świeszyno

Jarzębiny na podium!

Zespół Sołectwa Zegrze 
Pomorskie okazał się 
najlepszy w  Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej 
Sołectw o Puchar Wójta 
Gminy Świeszyno. 

W rozegranych w hali spor-
towej w Konikowie zawo-
dach rywalizowały cztery 
sołectwa (Świeszyno, Strze-
kęcino, Dunowo i Zegrze 

Pomorskie). Organizatorem 
turnieju była Gmina Świe-
szyno, a sędzią głównym 
Leszek Lewkowicz. 

Zwycięzcy grali w składzie: 
Klimek Kamil, Baran Piotr, 
Jarecki Konrad, Rudziński 
Kacper, Zalewski Przemy-
sław, Bogus Damian i Soko-
łowski Mariusz

       Piłka Nożna

Sołectwo Zegrze Pomorskie zdobyło puchar wójta

Gmina Świeszyno 

Rekordowy Finał WOŚP 

Doskonale wypadł 
26 Finał WOŚP w gminie 
Świeszyno. Były licytacje, 
koncerty, występy. Wspania-
ła atmosfera  towarzyszyła 
wszystkim, którzy w gminie 
Świeszyno wspólnie zbierali 
pieniądze dla WOŚP. 

 Na terenie gminy Świeszyno 
zebrano  21 630, 83 zł. 
 Licytacje przeprowadzone 
były w Multimedialnym Cen-

trum Kultury e-Eureka BP w 
Świeszynie, gdzie zebrano 14 
354,41 zł. oraz w Szkole Pod-
stawowej w Zegrzu Pomorskim 
gdzie zebrano 7 276,42 zł. 
Jest to dotychczasowy rekord ! 
Dochód ze zbiórki w całości 
przekazany został na konto 
WOŚP, która podczas tegorocz-
nego Finału zbierała fundusze 
dla wyrównania szans w lecze-
niu noworodków. (r)

Gmina Świeszyno zebrała 21 630,83 zł

Zapraszamy do współredagowania 

Głosu Świeszyna
Jeśli masz jakiś ciekawy temat, chcesz się  przyczy-
nić do tworzenia naszej gazetki albo zamieścić swój 
ciekawy artykuł to możesz przesłać go na adres: 
promocja@swieszyno.pl, a my go zamieścimy.


