
Głos
Świeszyna

Sołectwa
  Dunowo, 
  Giezkowo, 
  Konikowo, 
  Kurozwęcz, 
  Mierzym, 

Niedalino, 
Niekłonice, 
Strzekęcino, 
Świeszyno, 
Zegrze Pomorskie. 

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Świeszyno Czerwiec 2019 
nr 3 (34)

W lutowej sesji Rady 
Gminy Świeszyno, 
uczestniczył  Robert Fi-
dura – heraldyk, współ-
twórca projektu symboli 
Gminy Świeszyno, który 
wspólnie z Kamilem 
Wójcikowskim opra-
cował projekt Herbu 
Gminy Świeszyno. 

Pan Robert przedstawił 
wiedzę z zakresu sym-
boliki oraz uzasadnienie 
heraldyczno–historyczne 
projektów i symboli Gmi-
ny Świeszyno. 

Rada Gminy Świeszyno 
na sesji w kwietniu jed-
nogłośnie podjęła uchwa-
łę w sprawie herbu, flag, 
banneru, sztandaru, łań-
cuchów i pieczęci Gminy 
Świeszyno, która po za-
twierdzeniu przez Woje-
wodę Zachodniopomor-
skiego, obowiązuje od dnia 
1 czerwca 2019 roku. 

Herb Gminy Świeszyno 
zgodnie z klasycznymi 
regułami blazonowania 
przedstawia: w polu czer-
wonym od czoła z prawej 
łeb jednorożca z szyją, 

z lewej łeb kozła z szyją, 
zwrócone ku sobie, zaś od 
podstawy roślinę ziemnia-
ka z jednym kwiatem, sze-
ścioma liśćmi i trzema bul-
wami, wszystko srebrne.  
  Wybrano dwie tynktury 
dla zabarwienia projek-
tu – czerwoną i srebrną. 
Uzyskano w ten sposób 
nawiązanie do barw naro-
dowych jak też zachowa-
no właściwą barwę godła 
i pola herbu von Kameków. 

Niezależnie od tego, wy-
korzystane barwy mają 
też ogólną symbolikę, 
oznaczają m.in.: srebro – 
czystość, prawdę, niewin-
ność; czerwień – chwa-
łę, odwagę, waleczność, 
ogień; czerń – skromność. 
Dopuszcza się, na potrzeby 
poligrafii i grafiki kompute-
rowej, wyrażanie tynktury 
srebrnej przez kolor biały. 
W przypadku szczegól-
nie uroczystej prezentacji 
herbu, np. na okładkach 
dyplomów, ozdobnych fu-
terałach materiałów pro-
mocyjnych, na sztandarze, 
można wykorzystać bar-
wę srebrną (farby, nici).
 

Herb 
Gminy Świeszyno

– wygraliśmy plebiscyt or-
ganizowany przez „Głos 
Dziennik Pomorza”, któ-
ry miał na celu wyłonienie 
najatrakcyjniejszych gmin w 
powiatach.
Konkurs Gmina na 6 miał na 
celu ukazanie konkurencyj-
ności oraz zaangażowanie 
zachodniopomorskich gmin 
w tworzenie przyjaznych 

warunków rozwoju i życia 
mieszkańców. Gminy kon-
kurowały z sobą w czterech, 
wybranych przez siebie 
kategoriach: gmina przyja-
zna turystom, inwestorom, 
mieszkańcom i środowisku. 
Gminy  mogły startować w 
dowolnej liczbie kategorii, a 
najważniejsze było jak naj-
lepsze zaprezentowanie wa-

lorów swojego samorządu. 
Wszyscy uczestnicy, którzy 
zdecydowali się na udział w 
konkursie, przygotowywa-
li materiały opisowe, 
które były prezentowa-
ne w serwisie interne-
towym www.gk24.pl 
oraz na łamach Głosu 
Koszalińskiego.

Gmina Świeszyno Przyjazna 
Środowisku!

Czytaj na str. 6 dokończenie ze str. 3

Podczas czerwcowej 
sesji Rady Gminy 
Świeszyno podsumo-
wano poprzedni rok 
budżetowy samorządu. 

Najważniejszymi uchwa-
łami podejmowanymi 
podczas czerwcowej 
sesji były uchwały do-
tyczące udzielenia Wój-
towi Gminy Świeszyno 
wotum zaufania oraz 
udzielenia absolutorium 
z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Świeszyno 
za 2018 rok.
Po zapoznaniu się z Ra-
portem o stanie Gminy 
za rok 2018, Radni sto-
sunkiem głosów trzyna-
ście za oraz przy dwóch 
głosach wstrzymujących 
się, udzielili Wójtowi 
Gminy Świeszyno Pani 
Ewie Korczak wotum 
zaufania. Udzielenie wo-
tum zaufania ma na celu 
udowodnienie poparcia 
społecznego dla prowa-
dzonych działań przez 
włodarza.

Jednogłośnie, piętnasto-
ma glosami udzielone 
zostało Pani Wójt abso-
lutorium.
Gratulacje oraz podzię-

kowanie za dobrą i owocną 
współpracę złożyli Pani Wójt 
Przewodniczący Rady Gmi-

ny Pan Bogdan Koryga (na 
zdjęciu) oraz Sołtysi naszej 
gminy.

Absolutorium udzielone 
jednogłośnie



W herbie nawiązano z 
jednej strony do von Be-
venhausenów czyli pierw-
szych właścicieli Świeszy-
na. Nawiązano również do 
rodu von Kameke oraz do 
rolniczych tradycji gminy. 
Nawiązanie do rodu 
von Kameke wydaje 
się słusznym pomysłem 
– w zestawieniu z von Beven-
hausenami otrzymujemy 
wspomnienie pierwszych 
i ostatnich ważniejszych 
właścicieli ziemskich 
w okolicy.  Ponadto 
von Kamekowie zasłużyli 
się dla historii gminy pozo-
stawiając po sobie słynną 
hodowlę ziemniaka, gdzie 
m.in. opracowano popular-
ną odmianę „Bryza”.  
Umieszczenie w herbie 
kameckowskiej głowy 
kozła wymogło redukcję 
bevenhausenowskiego jed-

norożca do samej głowy – 
zestawienie pełnego zwie-
rzęcia z samą tylko głową 
innego zwierzęcia byłoby 
zabiegiem niefortunnym. 
W herbie umieszczono ro-
ślinę ziemniaka, który roz-
sławił Strzekęcino, a przez 
to całą gminę. 
Roślina została wystylizo-
wana w sposób właściwy 
dla heraldyki, tzn. zostały 
wyolbrzymione jej cechy 
charakterystyczne – bulwy 
oraz kwiat, jak również 
uproszczono wizerunek li-
ści i łodyg. Roślina ziem-
niaka jest motywem unikal-
nym w heraldyce nie tylko 
polskiej i europejskiej. 
W całym kraju jedynie są-
siednia gmina Biesiekierz 
używa motywu ziemniaka, 
ale jest to naturalistyczne 
przedstawienie tamtejsze-
go Pomnika Ziemniaka.

Świeszyno

Herb...
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Podpisana została umowa 
między Gminą Świeszyno, 
a wykonawcą wybranym 
w trybie przetargu nieogra-
niczonego - Przedsiębior-
stwem Inżynierii Środowi-
ska EkoWodrol Sp. z o.o. 
z Koszalina, na wykonanie 
przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Zegrzu Pomor-
skim.

W ramach umowy zlikwido-
wana zostanie stara, aktualnie 
funkcjonująca oczyszczalnia, a 
w jej miejscu wybudowana no-
woczesna oczyszczalnia, która 
docelowo obsługiwać ma nie 
tylko Zegrze Pomorskie, ale 
również Sieranie i Kurozwęcz. 
Ponadto wykonana zostanie 
droga dojazdowa oraz zago-
spodarowanie terenu. Kwota 
zadania wynosi 2 981 520,00 
zł, przy dofinansowaniu w 
wysokości 1 659 841,98 zł. 
Termin zakończenia inwesty-

Zegrze Pomorskie

Będzie oczyszczalnia ścieków

cji ustalony został do dnia 30 
kwietnia 2020 r.
Budowa oczyszczalni w Ze-
grzu Pomorskim jest pierw-
szym etapem realizacji pro-
jektu pn. Marginalizacja 
deficytów obszaru Zegrza 
Pomorskiego” na który Gmi-
na Świeszyno uzyskała dofi-

nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego.
Drugim etapem będzie bu-
dowa centrum aktywizacji 
wiejskiej (świetlicy) wraz z 
pełnym wyposażeniem oraz 
zagospodarowaniem terenu w 

m.in. plac zabaw oraz siłow-
nię zewnętrzną, a także wyko-
naniem parkingu i ogrodzenia. 
W najbliższych tygodniach 
ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonanie drugiego eta-
pu. Całkowita wysokość do-
finansowania projektu wynosi 
2 745 170,34 zł.

Podpisana została umowa 
dotacji celowej między 
Gminą Świeszyno, a Ochot-
niczą Strażą Pożarną 
w Świeszynie, na realizację 
zadania pn. „Zakup cięż-
kiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z napędem 
4x4 oraz innowacyjnego 
wyposażenia dla OSP Świe-
szyno, w celu zapobiegania 
zagrożeniom wynikającym 
ze zmian klimatu”.

Dotacja z budżetu gminy w 
wysokości 156 749,71 zł sta-
nowić będzie wkład własny 
jednostki w realizację powyż-
szego projektu i uzupełniać 
dofinansowanie otrzymane w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
kwocie aż 888 248,30 zł.
Umowę w imieniu OSP pod-
pisali Prezes Mariusz Kowal-
czyk oraz Skarbnik Sylwester 
Skowroński, którzy nie kryli 
zadowolenia z realizacji tak 

potrzebnego i długo wycze-
kiwanego zakupu. Pani Wójt 
Ewa Korczak podkreśliła po-
trzeby posiadania nowocze-
snego sprzętu przez gminne 
jednostki OSP i ich znaczenie 
dla bezpieczeństwa wszyst-
kich mieszkańców gminy.
Przy podpisaniu umowy 
obecna była również Wiolet-
ta Ryndziewicz – Kierownik 
Referatu ds. Inwestycji i Bu-
downictwa, który czuwać bę-
dzie nad właściwym przepro-
wadzeniem inwestycji oraz 
Marek Brzostko – Kierownik 
Referatu ds. Rozwoju, Pro-
mocji i Spraw Społecznych, 
komórki odpowiedzialnej za 
opracowanie wniosku o dofi-
nansowanie oraz prawidłowe 
rozliczenie projektu.
Obecnie trwają prace zwią-
zane z przygotowaniem po-
stępowania przetargowego, 
natomiast przyjazd samocho-
du ratowniczo-gaśniczego 
zaplanowany jest na grudzień 
bieżącego roku.

Świeszyno

Samochód ratowniczy 
dla strażaków OSP

Mierzym

Program rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej „OSA” rozstrzygnięty!

Dzięki przyznanemu 
dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Sportu i Turysty-
ki, jeszcze w tym roku 
w naszej gminie powsta-
ną cztery otwarte strefy 
aktywności. 

Wariant podstawowy za-
wierający urządzenia si-
łowni zewnętrznej, stoły do 
gier w szachy i chińczyka, 

ławki oraz stojak na rowe-
ry, powstanie przy boisku 
piłkarskim w miejscowości 
Mierzym. 
Obiekty w wariancie rozsze-
rzonym, z urządzeniami pla-
cu zabaw oraz ogrodzeniem, 
powstaną obok świetlicy 
wiejskiej w Strzekęcinie 
oraz przy szkołach podsta-
wowych w Dunowie oraz 
Konikowie.

Łączne dofinansowanie uzy-
skane z Programu OSA wy-
nosi 175 000,00 zł, w tym 
25 000,00 zł na wariant pod-
stawowy oraz po 50 000,00 
zł na warianty rozszerzone. 
Na terenie gminy znajdu-
je się obecnie kilkanaście 
drewnianych placów zabaw, 
które po latach użytkowania 
wymagają interwencji. 
Dlatego, podchodząc do 

problemu kompleksowo, w 
najbliższym czasie powo-
łany zostanie zespół, który 
oceni ich stan oraz wyzna-
czy kolejność wymiany. 
Tym sposobem, również 
przy udziale środków ze-
wnętrznych, corocznie w 
kilku miejscowościach gmi-
ny przybywać będą nowo-
czesne i trwałe place zabaw 
oraz strefy aktywności.

Cztery osoby odebrały 
w Koszalinie odznaczenia 
nadane przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę oraz 
przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Piotra Glińskiego. 

Uroczystość wręczenia od-
znaczeń przez Wicewoje-
wodę Zachodniopomorskie-
go Pana Marka Subocza, 
odbyła się w Delegaturze 
Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w 

Koszalinie. 
Brązowy Krzyż Zasługi za 
działalność społeczną i cha-
rytatywną odebrał Wieńczy-
sław Bebich, który do Ko-
szalina z żoną i dwojgiem 
dzieci przyjechał jako repa-

triant z Kazachstanu. 
Pan Wieńczysław jest na-
uczycielem wychowania 
fizycznego, uczy w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Koszalinie, 
drugą kadencję jest Radnym 

Rady Gminy Świeszyno. 
Obecnie, będąc członkiem 
Stowarzyszenia Pomocy Po-
lakom ze Wschodu, sam an-
gażuje się w sprowadzanie 
repatriantów do kraju czego 
dowodem jest inicjatywa 

sprowadzenia z Kazachsta-
nu rodziny, która pod koniec 
stycznia br. zamieszkała w 
Strzekęcinie. 

Serdecznie gratulujemy.

Koszalin

Brązowy Krzyż Zasługi dla Wieńczysława Bebicha

Katarzyna Wolin – od 23 
kwietnia sprawuje funkcję 
Komendanta Straży 
Gminnej. 

Do głównych zadań stra-
ży gminnej należy ochro-
na spokoju i porządku w 
miejscach publicznych, 
czuwanie nad porządkiem i 
kontrola ruchu drogowego, 
ochrona obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczno-
ści publicznej, informowa-

Gmina Świeszyno

Nowy Komendant
nie społeczności lokalnej o 
stanie i rodzajach zagrożeń, 
a także inicjowanie i uczest-
nictwo w działaniach mają-
cych na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i 
wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym i współ-
działanie w tym zakresie 
z organami państwowymi, 
samorządowymi i organiza-
cjami społecznymi.

Miejsce i godziny przyj-
mowania interesantów: 

Świeszyno 15 
w godz. 7:00 – 15:00, 
tel: +48 943 419 662, 

+48 604 908 112, 
e-mail:sg@swieszyno.pl. 

Po godz. urzędowania na-
leży kontaktować się z Po-
licją lub Dzielnicowym 

tel. 571 323 692, 
94 341 96 31

W środę, 26 czerwca, Wójt 
Gminy Świeszyno wraz z 
Proboszczem Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Świeszy-
nie ks. Dawidem Fuławką, 
w obecności kierownika 
budowy Mirosława Skierś 
oraz inspektora nadzoru 
Zbigniewa Kocura, wspól-
nie upamiętnili kolejny 
remont świeszyńskiego 
kościoła.
 
Pomysł podsunął im fakt, że 
w wieży świątyni, w zwień-
czającej ją kuli znaleziono 
dokumenty upamiętniające 
poprzedni remont kościo-
ła, wykonany w 1885 roku. 
Stare dokumenty zostały 

Projekt pn. „Poprawa 
stanu kościoła parafialnego 
pw. Najświętszej Marii Panny 
w Świeszynie” realizowany 
jest w partnerstwie Gminy 
Świeszyno oraz Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Świeszynie w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

dokończenie ze str 1

W roku Pańskim 2019
„Gdy Prezydentem Rzeczypospolitej był Andrzej Duda , Sta-
rostą Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, Wójtem 
Gminy Świeszyno Ewa Korczak” - tak rozpoczyna się treść ta-
bliczki pamiątkowej umieszczonej w kuli zwieńczenia heł-
mu wieży świeszyńskiego kościoła.

Historia w wieży zamknięta

oczyszczone i ponownie 
umieszczone na swoim 
miejscu. Teraz dołączyły do 
nich nowe, upamiętniające 
wysiłek organizacyjny, fi-

nansowy i personalny prze-
prowadzanej obecnie inwe-
stycji.  
Dokument z 2019 r. to ta-
bliczka pamiątkowa, zdjęcia 

Świeszyna z lotu ptaka na 
szkle oraz zdjęcia na nośni-
ku CD.  Wszystko to zostało 
uroczyście umieszczone w 
specjalnie przygotowanej 
na tę okazję  blaszanej ko-
percie.
Teraz poczeka na swoich 
odkrywców. Pamiątke po 
porzednim remoncie odna-
leziono po 134 latach!

Wystartowały wybory do 
Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej Powiatu Koszalińkie-
go - samorządu zawodowego 
rolników, działkowców, produ-
centów rolnych itd.

Wybory zaplanowano na 28 lipca. 
Do 5 lipca można zgłaszać kandy-
datów do rady powiatowej Izby.
Każdy, kto zechce być wybranym, 
musi złożyć odpowiednią dekla-
rację popartą 50 podpisami osób 
uprawnionych do głosowania.

Gmina Świeszyno

Wybory do Izby Rolniczej



www.swieszyno.plDziało się4 5www.swieszyno.pl Działo się

Tradycją w naszej gminie 
stały się już Gminne Ob-
chody Majowe. 

W tym roku uroczystości 
majowych świąt połączone 
zostały z Międzynarodowym 
Dniem Strażaka, który przy-
pada na 4 maja. 
Aby podkreślić wyniosły 
charakter obchodów, w ko-
ściele parafialnym w Świe-
szynie odbyła się msza świę-
ta w intencji Ojczyzny oraz 
Druhów OSP, którą odprawił 
ks. Proboszcz Dawid Fuław-
ka. 
Po mszy świętej nastąpił 
przemarsz korowodu majo-
wego pod honorową asystą 
sztandaru OSP. 
Również w tym roku mogli-
śmy liczyć na członków Ko-
szalińskiego Towarzystwa 
Sportowego MX–Koszalin, 
którzy poprowadzili prze-
marsz do Multimedialnego 
Centrum Kultury e-Eureka 
Biblioteka Publiczna, gdzie 
odbyła się dalsza część uro-
czystości.
Akademia Patriotyczna roz-
poczęła się od wspólnego 
zaśpiewania Mazurka Dą-
browskiego przy wspania-
łym akompaniamencie studia 
muzycznego „Koncertino”, 
prowadzonego przez Panią 
Alenę Kupryianau i  wypusz-
czeniem biało-czerwonych 
balonów.
 
Patriotyczny charakter im-
prezy podkreśliła Pani Ewa 
Korczak – Wójt Gminy 
Świeszyno w przemówieniu 
otwierającym akademię.  

Program obchodów uatrak-
cyjniło przedstawienie dzie-
ci z Gminnego Przedszkola 
w Świeszynie oraz występy 
Pana Tomasza Marko z „Te-
atru Odsłona” działającego 
przy MCK e-Eureka BP. 
Podczas uroczystości uczest-
nicy mogli zobaczyć taniec z 
biało-czerwonymi wstęgami 
w wykonaniu dziewczynek z 
zespołu „Colorfun”, a także 
posłuchać pieśni patriotycz-
nych śpiewanych przez ze-
spół „Karpaty”. 

Po części artystycznej, na-
stąpiło wręczenie dyplomów 
oraz medali dla zwycięzców 
konkursu strzeleckiego przez 
Panią Wójt Gminy Świeszy-
no Ewę Korczak oraz Dyrek-
tor MCK e-Eureka BP Panią 
Beatę Staszak. 
W kategorii dzieci:
I miejsce Kacper Bogacz
II miejsce Maciej Banat
III miejsce Dawid Płocha
W kategorii dorośli:
I miejsce Zenon Plocha
II miejsce Grzegorz Bogacz
III miejsce Jaonna Banat

Główną atrakcją imprezy był 
pokaz „Grupy Światłogień” 
ze Szczecina, która przygo-
towała energetyczny spektakl 
z użyciem ognia i laserów, 
nawiązujący do świąt majo-
wych oraz symboli gminy. 
Najmłodszych uczestników 
zachwycił pokaz laserów 
ukazujący postacie z bajek, a 
także możliwość zwiedzania 
wozu strażackiego.

Podczas uroczystości moż-

Obchody Majowe w Gminie Świeszyno

na było zobaczyć wystawę 
przygotowaną przez Panów 
Andrzeja Michalskiego i 
Mirosława Krzyściaka pn. 
„Historia banknotów w Pol-
sce”, a także można było za-
opatrzyć się w domowe sma-
kołyki przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w 

Niedalinie „Radwianki” oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Giezkowo. 
Paniom z kół gospodyń 
serdecznie dziękujemy za 
chęć współpracy, pozytyw-
ną energię i uśmiechy, które 
pomimo chłodu nie znikały z 
twarzy.
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Członkowie  koła wędkar-
skiego Radew w Niedalinie 
wysprzątali teren miejsco-
wego jeziora. 

W akcji wzięło udział 30 osób, 
w tym 10 dzieci.  
Zebrano 14 worków śmieci. 
Wokół jeziora stanęły nowe 
kosze na śmieci, wykonane 
w czynie społecznym przez 
członka koła.
Po sprzątaniu wszyscy spo-
tkali się przy ognisku, na 
poczęstunku ufundowanym 
przez Panią Sołtys Niedalina 
oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Niedalinie.Jesteśmy 
wszystkim wdzięczni za zaan-
gażowanie i dbałość o tereny 
naszej gminy.

Niedalino

Wysprzątali jezioro...

Kolejną atrakcją 
było stoisko Laser-
manii, dzięki które-
mu można było się  
przenieść w przy-
szłość i zmierzyć 
się ze swoimi przy-
jaciółmi w walce na 
laserowe karabiny.  
Foto-kabina to 
miejsce, w którym 
uczestnicy imprezy 
mogli wykonać serie 
zdjęć  w połączeniu 
z wieloma gadżeta-
mi, które zapewnia-
ły dużą dawkę nie-
samowitej zabawy 
i śmiechu. Mamy 
nadzieję, że każde 
wspomnienie zosta-
ło uchwycone przez 
budkę fotograficzną.
Ważnym wydarze-
niem tego dnia było 

rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego 
pn. „Nie palę, nie 
pije, nie biorę” or-
ganizowanego przez 
GKRPA w Świe-
szynie pod patrona-
tem Wójta Gminy 
Świeszyno – Ewy 
Korczak. Podczas 
imprezy zostały 
wręczone nagrody 
dla finalistów oraz 
osób wyróżnionych 
przez komisję kon-
kursową.
Dzieci tego dnia 
również mogły sko-
rzystać z urządzeń 
rekreacyjnych, które 
cieszyły się ogrom-
nym zainteresowa-
niem tj. duża dmu-
chana zjeżdżalnia, 
strzelnica łucznicza, 

bramka celnościo-
wa, a także mega 
bańki mydlane, 
które mieniły się w 
słońcu blaskiem tę-
czy.
Dodatkowo nie-
spodzianką dla 
uczestników było 
zwiedzanie wozu 
strażackiego OSP 
Świeszyno. Jednak 
jak zawsze najwięk-
sze zainteresowa-
nie wzbudził pokaz 
lania wody wężem 
strażackim. Fon-
tanna wodna była 
idealnym ochłodze-
niem, podczas tego 
upalnego dnia. 
Oprócz zabawy dzie-
ci mogły zjeść watę 
cukrową, popcorn, 
oraz odwiedzić sto-

isko Koła Gospodyń 
Wiejskich z Giezko-
wa, które serwowało 
kiełbaski na ciepło, 
tosty i inne  smako-
łyki. 
Podczas imprezy 
odbyły się również 
warsztaty zdrowego 
stylu życia, które 
były realizowane w 
ramach projektu pn. 
„Wiem, badam się, 
zapobiegam”.
Ponadto na sto-
isku organizowa-
nym przez MCK 
e-Eureka, każdy 
uczestnik mógł 
otrzymać upominek, 
słodkości a także 
wodę, która gasi-
ła pragnienie w tak 
upalny dzień.

Świeszyno

Obchodziliśmy Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to niezwy-
kłe święto pełne radości, 
podczas którego najważ-
niejsza powinna być do-
bra zabawa oraz cudowne 
wspomnienia. W niedziel-
ne, słoneczne popołudnie 
przy Szkole Podstawowej 
w Świeszynie atrakcji i 
niespodzianek dla naj-
młodszych nie brakowało.

Kampania Rycerska Ko-
szalin przedstawiła krótki 
pokaz walk rycerskich, na-
stępnie rycerze zaprosili 
naszych gości do wspólnej 
zabawy. Sprzęt był różno-
rodny dlatego każdy chętny 
bez ograniczeń wiekowych 
mógł spróbować swoich sił 
w rycerstwie. 



11 maja Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Świeszynie zorganizował 
w Szkole Podstawowej w 
Konikowie Dzień Godności 
Osób Niepełnosprawnych 
pod hasłem „BĄDŹMY 
RAZEM”. 

Dzień ten był okazją do wspól-
nej zabawy w duchu tolerancji i 
równouprawnienia. 
W obchodach udział wzię-
li Pani Ewa Korczak – Wójt 
Gminy Świeszyno, Pan Bog-
dan Koryga – Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno, Pani 
Urszula Górka – Radna Rady 
Gminy Świeszyno, Pani Maria 
Gontarek – Dyrektor GOPS w 
Świeszynie z pracownikami 
oraz Pani Dorota Nitka – Dy-
rektor SP w Konikowie wraz z 

gronem pedagogicznym i pra-
cownikami obsługi. 
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Konikowie zaprezento-
wali bohaterom Dnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych 
przedstawienie, a dalszą część 
spotkania umilały zabawy i gry 
prowadzone przez animatorki.

Pani Wójt w swoim przemówie-
niu podkreśliła, iż mimo tego, 
że wiele grup społecznych ma 
swoje święto, jednak to właśnie 
jest wyjątkowe, gdyż kieruje 
uwagę społeczeństwa na jeden 
z najistotniejszych, współcze-
snych problemów – godność 
osoby niepełnosprawnej. 
Wydaje się to oczywiste i zro-
zumiałe, jednak na co dzień 
często niedostrzegane. 
Obchody Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych poza bar-
dzo wymownym elementem 
dbania o godność ludzką, miały 
charakter integracyjny. 
Dzień ten był  swego rodzaju 
świętem osób z niepełnospraw-
nościami, okazją do spotkań, 
nawiązania nowych znajomo-
ści. 
Widać było uśmiechnięte twa-
rze uczestników, którzy spotka-
li się właśnie z tej okazji. 
Pamiętajmy, że osoby niepeł-
nosprawne chcą być traktowa-
ne tak jak wszystkie inne. 
Niepełnosprawność może zda-
rzyć się w każdej rodzinie i nie 
należy się jej wstydzić. Należy 
jednak jak najczęściej kreować 
pozytywny wizerunek tych 
osób. Dzień Godności jest tego 
dowodem. 

Konikowo

Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

W środę 12 czerwca w Multi-
medialnym Centrum Kultury 
e-Eureka Biblioteka Pu-
bliczna odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademic-
kiego 2018/2019 Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku Gminy 
Świeszyno. 

Po otwarciu uroczystości przez 
Przewodniczącego Rady Pro-
gramowej Uniwersytetu Wal-
demara Maniaka i przywitaniu 
gości,  głos zabrała Wójt Gmi-
ny Świeszyno Ewa Korczak. 
Podczas uroczystości zebrani 
goście oraz uczestnicy stowa-
rzyszenia mogli cofnąć się w 
czasie i przypomnieć sobie naj-
ważniejsze wydarzenia z mija-
jącego roku akademickiego. 
Z wielkim entuzjazmem i 
uśmiechem na ustach studen-
ci oglądali prezentację multi-
medialną przygotowaną przez 

Świeszyno

Zakończyli akademicki rok

Paulę Pasek.
Nie mogło zabraknąć również 
wykładu. O tym jak przeszłość 

wpłynęła na przyszłość czyli 
wykład pt. „Konferencja wer-
salska”, opowiedział dr An-

drzej Rossa. 
W trakcie uroczystości każ-
dy uczestnik UTW mógł sko-

rzystać z bezpłatnych porad i 
zapisać się na badanie kolano-
skopii. 
„Wiem, badam się, zapobie-
gam” pod takim hasłem odby-
wają się działania w ramach 
projektu realizowanego z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego w latach 
2014-2020 współfinansowane-
go ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku Gminy 
Świeszyno utworzony został 
24 sierpnia 2016 roku i pręż-
nie rozwija swoją działalność, 
zrzeszając coraz większą ilość 
seniorów. 
Zgodnie z mottem "Nie sta-
rzeje się ten, kto nie ma na to 
czasu” Benjamina Franklina, 
plan zajęć studentów UTW 

od października 2018 roku do 
czerwca 2019 wypełniał dni i 
nakłaniał do aktywności. 
Spotkania przy książce i ka-
wie rozwijały relacje między 
uczestnikami, a zajęcia rucho-
we oraz treningi pamięci po-
zwalają słuchaczom na jeszcze 
większą aktywność.
Rok akademicki już się zakoń-
czył. 
Przez trzy miesiące nie będzie 
określonego planu zajęć, ale 
nauka płynąca ze spotkań jest 
wciąż żywa i nadal trwała. I nie 
mowa tu o edukacji w dosłow-
nym słowa tego znaczeniu. Re-
lacje, więź, nawiązywanie licz-
nych przyjaźni oraz poczucie 
przynależności do grupy to coś 
bardzo istotnego. Dopinguje do 
wyjścia z domu, do spotkań, do 
ponownego odnalezienia rado-
ści życia.

Nad jeziorem w Niedalinie 
30 wędkarzy Koła "Radew" 
rywalizowali o Puchar Wójta 
Gminy Świeszyno. 

Lin o masie 1300 g złowiony 
przed końcem zawodów, dał 
zwycięstwo Bogdanowi Jen-
drzejczakowi z Kurozwęcza. 
Drugie miejsce na podium wy-
walczył Tomasz Zabuski, zaś  
miejsce trzecie Wojciech Janicki. 
Zwycięzcom Pani Wójt Ewa 
Korczak wręczyła puchar oraz 
nagrody rzeczowe. 
Pozostałym wędkarzom wręczo-
no upominki.
Prezes koła poinformował o roz-
poczęciu funkcjonowania szkółki 
ekologiczno-wędkarskiej. Jej na-
zwa została wybrana drogą kon-
kursu na stronie fb koła. Zwycię-
żyła nazwa "OKONEK", której 
pomysłodawczynią była Paulina 
Mikołajczyk.
W chwili otwarcia 12 adeptów 
otrzymało z rąk dyrektora okrę-

Niedalino

Pan Bogdan zdobył puchar Wójta

gu PZW w Koszalinie Sławo-
mira Połomskiego legitymacje 
wędkarskie, a Pani Wójt Ewa 
Korczak wręczyła upominki. 
Kadeci szkółki już tego samego 
dnia przystąpili do pierwszej ry-
walizacji, rozwijającej ich umie-
jętności wędkarskie oraz zdrową 

rywalizację.
Ponadto zaszczyciła nas swoją 
obecnością Marcelina Marciniak 
- dziennikarka Radia Koszalin, 
która zainteresowała się powsta-
niem 4 w powiecie koszalińskim 
szkółki ekologiczno-wędkar-
skiej.

12 maja - nad jeziorem 
w Niedalinie oficjalne otwarto 
młodzieżową szkółkę ekolo-
giczno-wędkarskiej "Oko-
nek".
  W wydaczeniu uczestniczyli 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak, Przewodniczący 
Rady Gminy Bogdan Koryga, 
Dyrektor Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Ko-
szalinie Sławomir Połomski 
oraz Prezes koła w Niedalinie 
Damian Krysztofiak. 
Głównymi celami szkółki bę-
dzie szkolenie młodzieży z 

aspektów wędkarstwa sporto-
wego oraz obcowanie z przy-
rodą jako alternatywa spędza-
nia wolnego czasu. 
Zajęcia szkółki odbywać się 
będą co najmniej raz w miesią-
cu, na terenach gminnych oraz 
wyjazdach szkoleniowych. 

8 czerwca - odbył się Pierw-
szy Rodzinny Piknik Wędkar-
ski zorganizowany przez koło 
wędkarskie nr 53 „Radew” w 
Niedalinie oraz Szkółkę Eko-
logiczno-Wędkarską „Oko-
nek”.  

Wzięło w nim udział 21 par.
Pierwszą rodzinną potyczką 
były dwugodzinne zawody 
nad jeziorem w Niedalinie. Do 
siatek trafiały najczęściej lesz-
cze, płotki i wzdręgi, które sę-
dziowie skrupulatnie zważyli i 
wpuścili z powrotem do wody.  
Dalsza część pikniku odbyła 
się na terenach rekreacyjnych 
nad rzeką Radew, gdzie czekał 
na rodziny poczęstunek przy-
gotowany przez nasze wspa-
niałe wolontariuszki: Urszulę 
Szofer  i Natalię Wieczorek

 Z życia wędkarskich kół

 Wędkarski świat
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Zegrze Pomorskie

XI Dzień Papieski
2 czerwca odbyły się 
uroczystości z okazji XI 
Dni Papieskich w Zegrzu 
Pomorskim. 

Obchody rozpoczęły się zło-
żeniem kwiatów przy obeli-
sku Świętego Jana Pawła II, 
przez Wójta Gminy Świe-
szyno Ewę Korczak oraz 
Sołtysa Sołectwa Zegrze 
Pomorskie i Radnego Rady 
Gminy Świeszyno Walde-
mara Potońca. 
Następnie odbyła się msza 
święta dziękczynna, któ-
rej przewodniczył ks. Pro-
boszcz Bogdan Gibczyński 
oraz ks. Zenon Stefański. 
Po mszy zebrani wysłucha-
li koncertu w wykonaniu 
„Chóru Wojtana”, Zespołu 
„Ziemia Bobolicka” oraz 
Zespołu „Jagody”. 
Ponadto kilka okoliczno-
ściowych wierszy zaprezen-

towało Krajowe Bractwo 
Literackie z Koszalina. 
Papież Jan Paweł II przybył 
z pielgrzymką do ziem ko-
szalińskich 1 czerwca 1991 
roku i swoją wizytę rozpo-
czął właśnie w Zegrzu Po-

morskim. 
Około godziny 11 samolot z 
Nim na pokładzie wylądo-
wał na terenie lotniska woj-
skowego, gdzie czekał ko-
mitet powitalny, w którym 
byli m.in. prymas Polski Jó-

zef Glemp, biskup diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej 
Ignacy Jeż, prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Lech Wałęsa z małżonką 
oraz premier Jan Krzysztof 
Bielecki. 

Po ceremonii powitalnej Jan 
Paweł II udał się do Koszali-
na, gdzie do godzin wieczor-
nych brał udział w zaplano-
wanych uroczystościach. 
Swoją wizytę zakończył 
w miejscu jej rozpoczęcia, 

gdzie spotkał się z żołnie-
rzami oraz ich rodzinami 
i około 9:20 wszedł na po-
kład samolotu i wyleciał do 
Rzeszowa. 

Wójta Gminy Świeszyno 
i Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej zorganizo-
wali, w Hali Sportowej, 
w Konikowie „Dzień 
Seniora”.

Uroczystość, jak co roku 
skierowana była do wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Świeszyno, którzy ukończy-
li 70 lat.
Najpierw Maria Gontarek – 
dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Świeszynie podziękowała 
seniorom za przyjęcie za-
proszenia i przybycie na 
spotkanie. 

Następnie głos zabrała Ewa 
Korczak wójt gminy Świe-
szyno:
- Szanowni Seniorzy, pragnę 
powitać Państwa serdecznie 
jak tylko potrafię, Niech 
Państwa doświadczenie, ak-
tywność, zdrowie, uśmiech 
na twarzach i radość w 
oczach będą Waszym zna-
kiem szczególnym oraz 
przykładem dla innych. 
Podczas kolejnego, integra-
cyjnego spotkania nie za-
brakło tematów do rozmów 
i wspomnień. 
Uczestnicy spotkania byli 
bardzo zadowoleni, że mogli 
spędzić czas w miłym i licz-

nym gronie, oraz wysłuchać 
występów dzieci ze szkoły 
podstawowej w Konikowie.

W uroczystości, oprócz 
Wójt Gminy Świeszyno 
Ewy Korczak, udział wzięli: 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogdan Koryga, Prezes 
Koła w Świeszynie Związ-
ku Emerytów i Rencistów 
Wojciech Serocki, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej w 
Konikowie - Dorota Nit-
ka, Ks. Parafii Świeszyno 
Dawid Fuławka, Sołtys So-
łectwa Świeszyno - Danuta 
Polechońska.

Konikowo

Dzień Seniora
Świeszyno

Gmina Przyjazna Środowisku!
Gmina Świeszyno wygrała 
konkurs, bo między innymi 
może pochwalić się wie-
loma inwestycjami, które 
na przestrzeni lat zmieniły 
jej krajobraz, sprawiły, że 
lepiej żyje się mieszkańcom 
i co najważniejsze w lepszej 
formie jest środowisko…

Teren gminy zajmują duże 
kompleksy leśne, bogate w 
zwierzynę łowną i runo leśne. 
Turystów przyciągają trzy pięk-
ne jeziora: Hajka, Czarne i Nie-
dalino, ciekawy, zróżnicowany 
krajobraz oraz malowniczo 
wijąca się rzeka Radew, która 
jest szlakiem  wędrownym ryb 

łososiowatych.
Samorząd wspiera wszelkie  
inicjatywy twórcze wpływają-
ce na wzmocnienie kondycji 
oraz potencjału środowiskowe-
go gminy. 
Program Ochrony Środowi-
ska, Plan Gospodarki Odpada-
mi, Program usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających 
azbest, Program Gospodarki 
Niskoemisyjnej oraz Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy 
Świeszyno to podstawowe na-
rzędzia „w rękach” samorządu 
określające konkretne działa-
nia oraz kierunki strategicz-
nych zadań. Większość działań 
zmierzających do podkreślenia 
istoty zasobów środowiska jest 

widoczna gołym okiem. 
Tworzenie szlaków rowero-
wych, nowych ścieżek dy-
daktycznych czy szlaków tu-
rystycznych jest nie tylko po 
to aby mieszkańcom żyło się 
sprawniej i bezpieczniej ale 
przede wszystkim po to aby 
ochronić zasoby przyrody, zmi-
nimalizować jej dewastację i 
wprowadzić elementy edukacji 
dla mieszkańców oraz poten-
cjalnych turystów. 
Właśnie te względy i wiele in-
nych spowodowały, że dzisiaj 
możemy się poszczycić zwy-
cięstwem w prestiżowym kon-
kursie! (r)

dokończenie ze str. 1
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28 maja 2019 roku 
w Szkole Podstawowej 
w Konikowie odbyła 
się VII już edycja Konkur-
su „Mam Talent”.

Piękną dekorację hali przy-
gotowała p. Marlena Łu-
czak. Kuba Wójcik obsługi-
wał sprzęt nagłaśniający, a 
fotorelację przygotowała p. 
Marta Latkowska. Dziękuję!
Barbara Kadela przygotowa-
ła uczestników i prowadziła 
Konkurs. 
Uczniowie prezentowali się 
w dwóch kategoriach: gra na 
instrumencie i śpiew. 

Jury w składzie: p. Bożena 
Kazimierska (przewodniczą-
ca) oraz p. Dorota Tomczyk 
i p. Ania Wołoszyn oceniały 
naszych artystów.
Nagrodę Grand Prix zdoby-
ła: Kinga Radomska (śpiew, 
kl.VI).
Nagrodę Laureata zdobyli: 
Karol Wojciechowski (flet, 
kl.V), Maja Kozłowska 
(śpiew, kl.V) i Amelia Woj-
ciechowska (śpiew, kl.VI).
Pozostali uczestnicy otrzy-
mali wyróżnienia. Należy 
jednak zaznaczyć, że po-
ziom występów był wyrów-
nany, a różnice w punktacji 

niewielkie.
Na Nagrodę Publiczności 
głosowali wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły oraz na-
uczyciele. W wyniku głoso-
wania Nagrodę tę zdobyła 
Julia Czesnowska z kl.VI..
Gratulacje dla Kingi i Julii 
oraz wszystkich uczestni-
ków „Mam Talent” !!!!!!
Serdecznie dziękuję Pani 
Dyrektor i nauczycielom 
za pomoc w organizacji tej 
miłej imprezy, a Radzie Ro-
dziców za sfinansowanie pu-
charów i statuetek.
Organizator konkursu: Bar-
bara Kadela

Konikowo

Szkoła pełna talentów

W Szkole Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie,  odbył 
się Dzień Otwarty 
dla dzieci i uczniów, 
którzy  w roku szkol-
nym 2019/2020 rozpocz-
ną naukę w Oddziale 
Przedszkolnym i w klasie 
pierwszej. 

Dzieciom towarzyszyli ro-
dzice i bliskie Im osoby. 

Przybyłych gości powitała 
Pani Dyrektor Dorota Nitka. 
Następnie wszyscy obejrzeli 
przedstawienie przygotowa-
ne przez uczniów klas I - II i 
Oddziału Przedszkolnego. 
Podczas zwiedzania szkoły, 
na dzieci i rodziców czekały 
otwarte drzwi klas, po któ-
rych oprowadzali zgroma-
dzonych, uczniowie klasy II. 
Dodatkową atrakcją był po-
kaz robotów przygotowany 

przez nauczyciela informa-
tyki oraz uczniów klas star-
szych. 
Rodzice mieli również moż-
liwość poznać przyszłe wy-
chowawczynie swoich po-
ciech i porozmawiać z nimi 
na spotkaniach klasowych.  
Cieszymy się, że dzieci i ro-
dzice przybyli tak licznie i 
mogli poznać naszą szkołę.  
Do zobaczenia we wrześniu!

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Konikowo

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej

Odświętnie ubrani, 
przejęci, uśmiechnięci… 
uczniowie klas III gimna-
zjum i klasy VIII SP im. 
27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej 
w Świeszynie spotkali 
się przed Urzędem Gminy 
w Świeszynie. 

Towarzyszyli im wzruszeni 
nauczyciele, rodzice, dziad-
kowie, rodzeństwo, przyja-

ciele i mieszkańcy oraz Wójt 
Gminy Świeszyno Ewa Kor-
czak i pracownicy urzędu. 
Tak oto młodzi ludzie pięk-
nie odtańczyli polski taniec 
narodowy - poloneza, a tym 
samym zainaugurowali  po-
żegnalny bal absolwentów. 
W pierwszej parze - Prze-
wodniczący Samorządu 
Uczniowskiego z partnerką.  
Układ choreograficzny przy-
gotowany przez panie: Iwo-

nę Skwierawską i Gabrielę 
Otto, w wykonaniu naszych 
uczniów zachwycił wszyst-
kich zebranych.  
Po zakończonym tańcu 
uczniowie świeszyńskiej 
podstawówki tanecznym 
krokiem przeszli do Multi-
medialnego Centrum Kul-
tury e- Eureka, gdzie miała 
miejsce dalsza część uroczy-
stości, przygotowana przez 
rodziców. 

Świeszyno

„Poloneza czas zacząć”

Jak co roku Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty 
zorganizował wojewódzkie 
konkursy przedmiotowe dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 

Aby uzyskać zaszczytne tytu-
ły należało najpierw przejść 
etap szkolny, aby następnie 
zmierzyć się z etapem rejono-
wym i ostatecznie awansować 
do finału – etapu wojewódz-
kiego. 
W ubiegłym roku Paweł 
Wiśniewski był laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu 
Kuratoryjnego, w tym roku 
został finalistą. 
Tytuł laureata bądź finalisty 
konkursu przedmiotowego to 
nie tylko zaszczyt i sukces sam 
w sobie,  to  również szczegól-
ne przywileje, jakie otrzymu-
je uczeń, czyli celująca ocena 
roczna z przedmiotu objętego 
konkursem i zwolnienie z od-
powiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty. Zwolnienie jest 
równoznaczne z uzyskaniem 
z danej części sprawdzianu 
najwyższego wyniku, przyję-

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny

Finalista na skalę województwa

cie do wybranej szkoły, nie-
zależnie od ustalonych przez 
szkołę kryteriów.
Zostać laureatem czy też 
finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
organizowanego przez Za-
chodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty jest niezwykle 
trudno – trzeba wykazać się 
nie tylko umiejętnościami, ale 
też nietypowym myśleniem, 

a w przygotowania włożyć 
dużo pracy. 
Oprócz tego Paweł wziął 
udział w Olimpiadzie Mate-
matycznej Juniorów z ma-
tematyki wpisanej na listę 
Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Ta również upraw-
nia laureatów i finalistów do 
przyjmowania w pierwszej 
kolejności do szkół przez sie-
bie wybranych.

6 czerwca uczniowie klasy 
I Szkoły Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej  
w Konikowie, zakończyli 
realizację Programu 
„Bezpieczne Życie”. 

Były to trzy odrębne cykle 
tematyczne, realizowane w 
październiku i w grudniu 
2018r. oraz w maju 2019r. 
Celem Programu było 
zgromadzenie doświad-
czeń w zakresie upo-
wszechniania wiadomości  
i umiejętności przydatnych 
w sytuacjach zagrożenia 

wśród dzieci oraz podnie-
sienie ich świadomości z za-
kresu bezpieczeństwa. 
Część 1. stanowiły „Przy-
gody Ognika”, w części 2. 
dzieci spotkały się z „Ki-
cią i Rufim”, a częścią 3. 
było „Odnaleźć Zgubka”. 
Ognik - nauczył dzieci 
bezpiecznych zachowań w 
sytuacji zagrożenia pożaro-
wego. 
Kicia i Rufi - pokazały, 
jak  zapobiegać nieszczęśli-
wym wypadkom w domu, 
zaś Zgubek - nauczył dzieci 
kilku sztuczek, które trzeba 

zastosować w trudnych, wa-
kacyjnych warunkach. 
„Bezpieczne Życie” realizo-
wała w klasie I wychowaw-
czyni - P. Dorota Tomczyk 
we współpracy z pedago-
giem szkolnym P. Anną Kor-
dek – Wiszniewską, która na 
zakończenie, wręczyła dzie-
ciom pamiątkowe dyplomy 
ukończenia kursów. 
Jako wakacyjną lekturę, 
uczniowie otrzymali także 
kolorowe komiksy „Bez-
pieczne dziecko”.

Opracowanie: Dorota Tomczyk

Konikowo

„Bezpieczne Życie”

Tydzień Bibliotek 
jest szczególnie ważnym 
i radosnym okresem 
dla naszych czytelników.

Z tej okazji odbył się  Kon-
kurs Recytatorski Ptaki, Pta-
szaki i Ptaszęta Polne. 
Do eliminacji powiatowych 
zostały wybrane osoby w 
poszczególnych katego-
riach:
•  Ptaszęta - Natalia Wojcie-
chowska, Hanna Studzińska 
i Krystian Staszek;
• Patszki - Amelia Wojcie-
chowska, Julia Czesnowska 
i Krystian Kuta.
Kolejny dzień również był 
pełen atrakcji. Tradycją 
stało się już, że gościmy w 
naszym Centrum Kultury 
dzieci z Przedszkola Promy-
ki Bałtyku ze Mścic. 
W spotkaniu uczestniczy-
ły także przedszkolaki ze 
Świeszyna, które najpierw 
oglądały występy swoich 
koleżanek i kolegów, a  na-
stępnie wykonały wspólny 
taniec. Spotkanie zakończy-

ło się wspólnym ogniskiem, 
pieczeniem kiełbasek i 
świetną zabawą.
Następnym wydarzeniem 
tego dnia były warsztaty 
z Panią Agnieszką Szeląg 
- wieloletnim nauczycie-
lem pracującym z dziećmi 
i młodzieżą z deficytami w 
rozwoju. 
Podczas spotkania odbyły 
się warsztaty na podstawie 
książki "Kropka nad i". 
Pani  Agnieszka popro-
wadziła również prelekcje 
podkreślającą jak ważne jest 
wspólne czytanie z rodzica-
mi już od najmłodszych lat.
W czwartek odbyło się 
spotkanie autorskie z Mag-
daleną Omilianowicz - 
dziennikarką oraz autorką 
czternastu książek o tematy-
ce społecznej, podróżniczej 
i kryminalnej. 
Podczas spotkania opo-
wiedziała czytelnikom  o 
swoich doświadczeniach  i 
przygodach literackich oraz 
o najnowszej reporterskiej 
książce "Linia".

Ponadto w piątek odbyły się 
zajęcia plastyczne prowa-
dzone przez Panią Agniesz-
kę Szeląg, podczas których 
gościliśmy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Świeszynie. 
W trakcie warsztatów dzie-
ci poznały metody myśle-
nia wizualnego „rysunek w 
edukacji”. 
Zakończeniem Tygodnia 
Bibliotek było nagrodzenie 
najlepszych czytelników 
Gminy Świeszyno.
W kategorii dzieci nagro-
dę odebrali: Kacper Ró-
żyło i Hanna Krasuska, 
natomiast w kategorii  
dorośli nagrodę otrzyma-
ły: Pani Monika Bogacz 
oraz Pani Janina Pietras. 
Po wręczeniu nagród Pan 
Tomasz Marko prowadzący 
w MCK e-Eureka warsztaty 
teatralne poprowadził pre-
lekcje dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Świeszynie 
dotyczącą tajników więzi 
między książką a teatrem.

Świeszyno

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W czwartek 6 czerwca 
uczniowie klas 0-3 
we wszystkich szkołach 
podstawowych brali 
udział w spektaklach 
profilaktycznych 
pt. „Jestem królem zam-
ku”, przygotowanych 
przez aktorów z „Teatru 
Kurtyna”.

W każdej szkole dzieci 

miały okazję nauczyć się 
właściwych postaw społecz-
nych i zachowań. 
Uczniowie czynnie uczestni-
czyli w spektaklach tańcząc 
i śpiewając utwory prezen-
towane przez aktorów. 
Każdy spektakl jest dla 
uczniów cenną lekcją spo-
łeczną, utrwalającą pożą-
dane zachowania i wzorce 
społeczne. 

Możliwość interakcji z ak-
torem spowodowała, że 
uczniowie byli aktywni i 
chętni do wzięcia udziału w 
mądrej i zabawnej rozmo-
wie o rzeczach istotnych i 
uniwersalnych. 
Bajka „Jestem królem zam-
ku” zawierała treści wy-
chowawczo-profilaktycz-
ne, promując jednocześnie 
dbałość o zdrowie własne i 

innych. 
Podkreślała szkodliwość pa-
lenia papierosów. 
Kształtowała postawy spo-
łeczne poprzez ukazanie 
właściwego sposobu korzy-
stania z Internetu. 
Przedstawienie miało na 

celu dbałość o kulturę po-
przez odróżnianie dobra od 
zła, postawę szacunku do 
ludzi niezależnie od statusu 
materialnego. 
Także kształtowała właści-
we zachowania w sytuacji 
zagrożenia życia i zdrowia 

oraz sytuacjach nadzwy-
czajnych. 
Na zakończenie widzowie 
mieli możliwość zatańcze-
nia układu choreograficzne-
go zaproponowanego przez 
aktorów.

Gmina Świeszyno

Spektakle profilaktyczne
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Znamy zwycięzców kon-
kursu organizowanego 
przez GKRPA w Świeszy-
nie pod patronatem Wójta 
Gminy Świeszyno – Ewy 
Korczak. 

Ilość prac zaskoczyła komi-
sję konkursową, która miała 
nie lada wyzwanie. 
Złożone zostały 44 prace. 
Różnorodność technik, 
ilość prac oraz pomysło-
wość dzieci spowodowała, 
że dzieła młodych artystów 
zostały podzielone na dwie 
kategorie wiekowe: klasa 1- 
4 oraz 5- gimnazjum. 

Kategoria klasy 1-4:
1 miejsce Maja Włodarzew-
ska – SP Świeszyno
2 miejsce Marek Gazda – SP 
Świeszyno
3 miejsce Mateusz Ciszew-
ski – SP Dunowo

Kategoria klasy 5 – 8 
i gimnazjum

1 miejsce Angelika Sadow-
ska – SP Świeszyno
2 miejsce Julia Jaroszewicz 
– SP Dunowo
3 miejsce – Roksana Janik – 
SP Konikowo

Komisja konkursowa, którą 
tworzyli członkowie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych w Świeszynie: Sylwia 
Strzelec, Marta Babińska, 
Jolanta Górczyńska, Gra-
żyna Sokołów oraz Adam 
Mazurek, postanowiła wy-
różnić 6 prac – już bez kate-
gorii wiekowej. 

Wyróżnienia są następują-
ce: Alan Ordecha, Marcel 
Majchrzak, Maciej Wi-
śniewski – uczniowie SP 
w Dunowie; Igor Zawie-
rowski i Julia Anarowicz – 
uczniowie SP w Konikowie 
oraz Wiktoria Osińska – 
gimnazjalistka. 

Wręczenie nagród dla fina-
listów oraz osób wyróżnio-
nych przez Wójta Gminy 
Świeszyno oraz Przewod-
niczącą GKRPA w Świe-
szynie, nastąpiło podczas 
Gminnego Dnia Dziecka w 
Świeszynie.
Pozostałe osoby, które wzię-
ły udział w konkursie otrzy-
mały dyplomy oraz nagrody 
pocieszenia, które zostały 

Świeszyno

„Nie palę, nie piję, nie biorę”

Lena Urbaniak z Oddziału Przedszkolnego oraz Roksana Ja-
nik z klasy VII Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymbor-
skiej w Konikowie otrzymały wyróżnienia w IX Ogólnopolskim 
Konkursie Plastyczny ogłoszonym przez KRUS „Bezpiecznie 
na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”  – etap woje-
wódzki. Gratulujemy!

Konikowo

Bezpiecznie na wsi

rozdysponowane do szkół.
Bardzo dziękujemy za za-
angażowanie dyrektorom, 

nauczycielom plastyki oraz 
pedagogom szkół, rodzi-
com, a także dzieciom. 

Mija kolejny rok szkolny, 
gdy Szkoła Podstawowa 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie współpracu-
je z Ligą Ochrony Przyro-
dy w Koszalinie. 

Do koła SK LOP należy 
32 uczniów, zarówno klas 
młodszych, jak i starszych. 
Opiekunem w klasach star-
szych jest nauczyciel An-
drzej Bezmian.
W organizowanych konkur-
sach i akcjach biorą udział 
także dzieci z  oddziału 
przedszkolnego. 

Z okazji 90-lecia LOP w 
Polsce szkoła przystąpiła do 
konkursu fotograficznego 
„Kwiaty Polskie”. 
Pierwsze miejsce zajęła 
uczennica klasy VIII - Maja 
Willma oraz Lena Sobczyk 
z klasy II. 
Opiekunem uczniów byli 
nauczyciele: Andrzej Bez-
mian oraz Ewa Pawlik. 
W konkursie tym wzięło 
udział około 400 uczniów 
SK LOP ze wszystkich kół 
okręgu. 
Uczniowie z Konikowa zdo-
byli cenne dyplomy oraz na-
grody rzeczowe połączone z 
prezentacją prac oraz wyda-
niem Kalendarza Młodego 
Przyrodnika 2019.  
          
Uczniowie brali też udział 
w konkursie Zarządu Okręgu 
LOP „Rady na odpady”. 
I miejsce zdobyła kla-
sa I, a III miejsce oddział 
przedszkolny.   
Podsumowanie konkursu 
miało miejsce w czerwcu 
2019 r. w siedzibie LOP w 
Koszalinie. 
Uczniowie zostali nagrodze-
ni dyplomami i albumami. 

Konikowo

Edukacja ekologiczna 

SP w Konikowie należy do 
szkół wyróżniających się 
we wzbudzaniu u uczniów 
szacunku do przyrody i śro-
dowiska. 
Klasa VIII pod kierunkiem 
nauczyciela Andrzeja Bez-
miana realizowała innowa-
cję pedagogiczną z biologii 

„Ekologiczne jest logiczne- 
okaż kulturę i chroń naturę”. 
Prowadzone zajęcia biologii 
wzbogacano elementami 
ekologii, ochrony przyrody, 
zdrowego trybu życia oraz 
badań środowiska.    

Opracowanie: 
Andrzej Bezmian

Gmina Świeszyno

Zakończenie roku szkolnego

Dunowo: zakończenie swo-
jej przygody z nauką w Szko-
le Podstawowej w Dunowie 
dla uczniów klasy ósmej było 
wyjątkowe. Klasa ósma, choć 
nieliczna, okazała się zdolną i 
pracowitą grupą uczniów. Wy-
różnienia, dyplomy wzorowe-
go ucznia i nagrody książkowe 
otrzymali: Filip Mielewczyk 
Jakub Majcher i Szymon Do-
browolski. Otrzymali również 
nagrody Wójta oraz  stypendia  
z Fundacji „Stypendia Świe-
szyńskie”. Rodzice zostali zaś 
uhonorowani listami gratula-
cyjnymi.

Dopełnieniem uroczystości 
była część artystyczna. Ucznio-
wie klasy ósmej  przygotowali 
humorystyczny film pt. „Jeden 
dzień z życia ucznia", który był  
podziękowaniem dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do 
tego, że będą mogli o sobie 
powiedzieć jako o absolwen-
tach naszej szkoły. Młodzież 
podziękowała Pani Dyrektor, 
wychowawcy, nauczycielom i 
pracownikom szkoły za opie-
kę, trud wychowania i przeka-
zaną wiedzę. Zaprezentowany 
film oraz prezentacja multime-
dialna obrazująca okres nauki  

w naszej szkole bawiły  i wzru-
szały do łez.
W programie znalazł się rów-
nież występ  uczennicy klasy 
pierwszej oraz uczniów kla-
sy siódmej, którzy pożegnali 
swoich starszych kolegów oraz 
wręczyli im drobne upominki.
Rodzice absolwentów przygo-
towali dla wszystkich poczę-
stunek. 
Absolwentom dziękujemy za 
osiem niezapomnianych lat i 
życzymy osiągnięcia wszyst-
kich zamierzonych celów, pnij-
cie się jak najwyżej. 

Beata Górska

Konikowo:  społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Wisła-
wy Szymborskiej w Konikowie 
uroczyście pożegnała uczniów 
klasy ósmej.
Uroczystość rozpoczęła się tra-
dycyjnym polonezem, wykona-
nym przez absolwentów. 
Pani Wójt wręczyła stypendium 
ufundowane najlepszej uczen-
nicy - Natalii Wojtaszek. Pani 
Dyrektor Szkoły Dorota Nitka 
przekazała  uczennicom statuet-
ki i dyplomy wzorowego ucznia. 
Wśród wyróżnionych znalazły 
się: Natalia Wojtaszek, Julia 

Świrska, Maja Willma, Na-
talia Żak, Joanna Hekiert 
i Martyna Janeczek. 
Wszyscy absolwenci otrzyma-
li pamiątki ukończenia szkoły. 
W części  artystycznej ucznio-
wie klasy ósmej podzięko-
wali swoim nauczycielom 
i wychowawcy. Dopełnieniem 
podniosłej atmosfery było prze-
piękne  wykonanie przez Wik-
torię Romanowską pożegnalnej 
piosenki. Absolwentom życzmy 
powodzenia w kolejnym etapie 
edukacji.

Zegrze Pomorskie: 
19 czerwca nadszedł ten 
upragniony dzień... dzień 
rozpoczęcia wakacji. Jednak 
za nim uczniowie usłyszeli 
ostatni szkolny dzwonek, 
odebrali świadectwa z rąk 
wychowawców i  dyrektor 
szkoły. 
Ósmoklasiści opuścili mury 
swojej pierwszej szkoły. 
Były łzy wzruszenia i ra-
dości. Na koniec uczniowie 

zaprezentowali część arty-
styczną, zatańczyli poloneza 
i pożegnali się z pracowni-
kami szkoły. 
Absolwenci naszej szkoły 
osiągnęli najwyższe wyni-
ki w gminie z egzaminów 
ósmoklasistów, średnia wy-
nosiła ponad 60%. 
Czworo uczniów osiągnęło 
średnią egzaminacyjną na 
poziomie 90 % . 
Z rąk Pani Wójt oraz Pani 

Dyrektor odebrali Stypen-
dium Wójta Gminy Świeszy-
no i Stypendium Dyrektora 
Szkoły. Nikola Rembowska, 
która została prymusem, 
ze średnią ponad 5,8 oraz 
wynikami egzaminów koń-
cowych na poziomie ponad 
95%, uzyskała stypendium 
Firmy GOODVALLEY. 
GRATULUJEMY!

Justyna Kaźmierczak 

Świeszyno: uroczystym ape-
lem uczniowie zakończyli rok 
szkolny 2018/2019. Najlepsi 
otrzymali nagrody i świadectwo 
z wyróżnieniem, a uczennica 
klasy IV- Kornelia Wapniarz 
otrzymała Nagrodę Dyrektora 
za bardzo wysokie wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie. 
Podczas apelu Dyrektor Joan-
na Remplewicz wręczyła po-
dziękowania rodzicom, którzy 
udzielali się na rzecz szkoły. 

Dzień wcześniej, uroczyście 
pożegnano absolwentów. 
Naukę zakończył ostatni rocz-
nik gimnazjalistów. 
Po raz pierwszy mury szkoły 
żegnali również uczniowie kla-
sy VIII. 
Podczas uroczystości Pani Wójt 
wręczyła nagrodę dla najlep-
szego ucznia, a Maria Gontarek 
przekazała najlepszym absol-
wentom nagrody ufundowa-
ne przez  Fundację Stypendia 

Świeszyńskie. Rada rodziców 
nagrodziła także uczniów któ-
rzy osiągnęli najlepszy wynik 
podczas egzaminów. 
Tytuł „Primus Inter Pares” dla 
wyróżniającego się absolwenta 
otrzymał Piotr Łądkowski. Po 
oficjalnej części uroczystości, 
uczniowie pożegnali wszyst-
kich zebranych przygotowanym 
przez siebie i wychowawców 
przedstawieniem pn. „Lekcja 
jak marzenie”.   I. Skwierawska

W placówkach oświatowych gminy Świeszyno uroczyście zakończono rok szkolny 2018/2019. Żegnano absolwentów klas ósmych oraz ostatnią kla-
sę gimnazjalistów. W uroczystościach udział brali: Wójt Gminy Świeszyno - Ewa Korczak, przewodniczący Rady Gminy – Bogdan Koryga,  Dyrektor  
Zespołu Oświaty Samorządowej - Helena Zochniak, Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Maria Gontarek, Proboszcz parafii w Świeszy-
nie - Ksiądz Dawid Fuławka, rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Świeszyno Zegrze Pomorskie

Konikowo

Dunowo
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Od 26 maja do 1 czerwca 
2019 roku (od Dnia Matki do 
Dnia Dziecka) odbywał się XI 
Europejski Tydzień Sportu dla 
Wszystkich, 
w ramach którego zostanie 
rozegrany jubileuszowy XXV 
Sportowy Turniej Miast i 
Gmin. Niezmiennie głównym 
celem imprezy jest aktywizacja 
ruchowa jak największej liczby 
naszych obywateli, bez względu 
na wiek.

"Sport to zdrowie, niech się każdy 
o tym dowie!" to hasło przewodnie 
tegorocznej edycji Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Sportowy Turniej Miast i Gmin 
jest polską wersją Światowego 
Dnia Sportu – Challenge Day, 
organizowanego corocznie przez 
TAFISA (The Association For In-
ternational Sport for All). 

XI Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich

W imprezie międzynarodowej 
zgłoszone samorządy losowane są 
w pięciu grupach, w zależności od 
liczby mieszkańców, a rywaliza-

cja odbywa się w parach. 
Jedynym kryterium oceny jest 
procent liczby startujących do 
liczby mieszkańców danego mia-

sta. Challenge Day do tej pory 
rozgrywany jest na tych samych 
zasadach. 
Nasza  Gmina  po raz pierwszy 

brała udział w turnieju organizo-
wanym przez Krajową Federację 
Sportu dla Wszystkich oraz Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli przy organizacji tygodnia 
sportu oraz zachęcali do aktyw-
ności. 

Przedszkole Gminne w 
Świeszynie wzięło udział w 
V Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków "Sprintem 
do maratonu". 

Przedszkolaki byli jak prawdzi-
wi zawodnicy: w strojach spor-
towych i z numerami startowy-
mi. Biegali na terenie ogrodu 

przedszkolnego, w swoim tem-
pie, dłużej lub krócej – zależnie 
od sił i ochoty. 
Najważniejsza była dobra za-
bawa. 
Po biegu dostali pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki. 
Otrzymali również certyfikat 
potwierdzający udział w pro-
jekcie.

Świeszyno 

Sprintem do maratonu...

12 maja na torze motocrosso-
wym w Konikowie odbyły się 
zawody motocyklowe. 

Pogoda, warunki na trasie oraz 
ilość zawodników pozwoliły na 
zorganizowanie bardzo przy-
jemnych zawodów. Na starcie 
pojawiło się wielu mężczyzn, ale 

Konikowo

MX Koszalin na torze

również dość spora ilość kobiet 
biorących udział w  rywalizacji. 
Były quady, motocykle, pitbike, 
a nawet duże crossy. 
W tym roku udało nam się otwo-

rzyć szkółkę Pitbike przy współ-
pracy z firmą MRF, dzięki czemu 
każdy bez względu na wiek może 
przyjechać i przetestować dany 
motocykl. Szkółka ta pomoże 

nam rozwijać i kreować nowe 
młode talenty. Już teraz na na-
szym torze odbywają się różnego 
rodzaju zawody, treningi oraz im-
prezy i spotkania motocyklowe. 

Głos Świeszyna:  Czerwiec 2019 nr 3 (34)

GLKS Wicher Mierzym wygrał grupę II koszalińskiej Klasy B. W przyszłym sezonie zespół prowa-
dzony przez Tomasza Jareckiego, będzie grał w A-klasie. Drużyna z Mierzymia ma za sobą bardzo uda-
ny sezon. W 22 spotkaniach Wicher zdobył aż 59 punktów i strzelił 92 bramki, tracąc przy tym tylko 
22 gole. Najlepsza ofensywa ligi i najszczelniejsza obrona – to doprowadziło zespół do zdecydowane-
go zwycięstwa w ubiegłych rozgrywkach. Warto zaznaczyć, że Wicher wciąż pozostaje niezwyciężony 
na własnym terenie. W całym sezonie odnotował 19 zwycięstw, 2 remisy i tylko jedną porażkę.

Hajka Zegrze Pomorskie. Początek sezonu nie zapowiadał się najlepiej. Jesienią stracili wiele 
bramek, wiele meczów przegrali. Potem zmieniono Zarząd oraz skład drużyny. Wiosną pokazali na co 
ich stać. Wzmocniony zespół, z inną strategią i nowymi zawodnikami wygrywał praktycznie każdy 
mecz. W efekcie 5 miejsce i awans do A-klasy. 
Dziękujemy Wójt Gminy Świeszyno - Ewie Korczak, Piotrowi Budzyńskiemu - Przewozy Pasażerskie, oraz wszyst-
kim którzy przyczynili się do sukcesu, ale przede wszystkim kibicom, którzy zmotywowali nas do większej pracy.

         Piłka Nożna

Hajka i Wicher awansowały do A-klasy


