
GRAMY dla WOŚP    
w Multimedialnym Centrum Kultury                                                                                                 

e-Eureka BP w Świeszynie               
 w dniu  12.01.2020 r                              
 godz. 15.00 – 20.00                                                             

Zarząd Harcerskiego Klubu Turystyki Pieszej w Świeszynie ma 
zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Świeszyno i okolic na 28 
Finał Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy.
Program Finału WOŚP:
Występ zespołów muzycznych: 
Jarzębiny, Karpaty Świeszyno, Złoty Dukat Węgorzewo, zespół 
Pana Wacka Nowickiego z Bonina oraz zespół muzyczny Panów 
Władysława Kuty i Mariusza Kuty ze Strzekęcina.
1. Licytacja przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców 
gminy.
2. Loteria fantowa (godzina 19.45 losowanie nagrody głównej).
3. Kawiarenka: żurek, pierogi, ciasto, herbata, kawa.
Jednocześnie informujemy, że przyjmowane są przedmioty na 
licytację oraz gadżety reklamowe „kubki, smycze, maskotki , za-
bawki , gry i wydawnictwa”,  które zostaną wykorzystane jako  
fanty w loterii, a także mile widziane własne wypieki i wyroby 
do kawiarenki w dniu finału WOŚP .

Serdecznie zapraszamy 
Wszystkich mieszkańców do udziału 

w Finale!
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Mierzym

Zegrze Pomorskie

Dunowo

11 listopada to święto każdego Polaka. Właśnie tym dniu, 101 lat temu, nasz kraj odzyskał wolność i niepodle-
głość po 123 latach niewoli. 
Tego dnia organizujemy uroczystości patriotyczne. Te wielkie, i te mniejsze, jak uroczystość w Żłobku Gminnym 
w Konikowie. Dla naszych milusińskich z tej placówki to okazja do nauki patriotyzmu i historii Ojczyzny (na 
zdjęciu).        O obchodach święta niepodległości w gminie Świeszyno czytaj także na stronie 5.

Uczą patriotyzmu 
od najmłodszych lat

Uczą patriotyzmu 
od najmłodszych lat

Święta to czas wytchnienia
Czas spokoju i wielu refleksji

To momenty magiczne. Jedyne takie w roku.
W tych szczególnych chwilach

życzymy mnóstwa rodzinnego ciepła,
Spotkań pełnych życzliwości i szczerych uśmiechów,
Siły – niezbędnej do realizacji nowych wyznaczonych 

celów, a także wiary w to,
że Nowy Rok przyniesie jeszcze więcej dobrego

Wójt Gminy
Świeszyno

Ewa Korczak

Przewodniczący Rady 
GminyŚwieszyno
Bogdan Koryga



WyDarzenIa

„Sport to zdrowie, niech 
się każdy o tym dowie!” to 
hasło przewodnie tego-
rocznej edycji Europej-
skiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. 

W 2019 roku w terminie od 
26 maja do 1 czerwca odbył 
się XI Europejski Tydzień 
Sportu, w ramach którego 
został zorganizowany jubi-
leuszowy XXV Sportowy 
Turniej Miast i Gmin. 
 Głównym celem imprezy 
była aktywizacja rucho-
wa jak największej liczby 
mieszkańców bez względu 

na wiek.
Nasza Gmina po raz pierw-
szy brała udział w turnieju 
organizowanym przez Kra-
jową Federację Sportu dla 
Wszystkich oraz Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

Z wielką dumą możemy 
podzielić się wiadomością, 
ze Gmina Świeszyna zajęła 
9 miejsce w Województwie 
Zachodniopomorskim w II 
grupie od 5 tys. do 7,5 tys. 
mieszkańców. 

Uroczyste podsumowanie 
imprezy odbyło się w pią-

tek, 29 listopada 2019 roku 
w Międzyzdrojach. Udział 
w nim wziął członek Zarzą-
du Województwa Zachod-
niopomorskiego Stanisław 
Wziątek, a także Olgierd 
Geblewicz Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, który objął imprezę 
honorowym patronatem. 

W imieniu Pani Wójt Gmi-
ny Świeszyno Ewy Korczak 
wyróżnienie odebrał Kie-
rownik Referatu ds. Rozwo-
ju, Promocji i Spraw Spo-
łecznych Marek Brzostko.
Dziękujemy wszystkim, 

którzy pomogli przy orga-
nizacji tygodnia sportu oraz 
zachęcali do aktywności fi-
zycznej. 
Szczególne podziękowania 
dla wszystkich placówek 
szkół podstawowych z tere-
nu gminy oraz Bartłomieja 
Kuniczuka za współpracę 
i koordynację projektu.

Bez wspólnego zaangażo-
wania i pracy osiągnięcie 
tak wspaniałego wyniku nie 
byłoby możliwe. 

        Gmina Świeszyno

Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie!

W piątek 22 listopada w 
świetlicy wiejskiej w Duno-
wie odbyła się kolejna już 
wieczornica zaduszkowa 
zorganizowana przez uczniów 
i nauczycieli miejscowej Szkoły 
Podstawowej. 

Licznie przybyli mieszkańcy i 
zaproszeni goście obejrzeli spek-
takl wyreżyserowany przez Panie 
Beatę Górską oraz Marlenę Szu-
walską na podstawie twórczości 

Edwarda Stachury. 
Rangę uroczystości podkreśliła 
swoją obecnością Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Korczak, 
Zastępca Wójta Pani Izabela 
Karlińska-Ćwięka, Dyrektor Ze-
społu Oświaty Samorządowej 
Pani Beata Banaś-Dziobek, Pro-
boszcz Parafii w Świeszynie ks. 
dr Dawid Fuławka, Radny Rady 
Gminy Świeszyno Pan Roman 
Pyda, a także Sołtys Dunowa Pan 
Zbigniew Szaliłow.

Nawiązując do początków po-
wstania świata, aktorzy zadali ze 
sceny pytania o kondycję współ-
czesnego człowieka, przedstawili 
jego dzisiejsze niepokoje - próbu-
jącego zdefiniować siebie i swo-
je potrzeby, wskazali na istotne 
zagrożenia dla cywilizacji XXI 
wieku.  Publiczność była wzru-
szona obrazami przywołanymi 
w obejrzanym filmie, zaś sło-
wo pozwoliło oddać nadzieje 
i oczekiwania człowieka uwikła-

nego w konflikty zbrojne, targane-
go wewnętrznymi niepokojami, 
zmagającego się z samotnością… 
Pozwoliło to na chwilę refleksji 
o otaczającej nas rzeczywistości.
Po spektaklu o swoich wraże-
niach opowiedzieli goście, m.in. 
Pani Wójt Ewa Korczak, Dyrek-
tor Szkoły Pani Iwona Moszyń-
ska, Ksiądz Proboszcz Dawid 
Fuławka oraz Pan Cezary Czen-
ko. 
Złożyli oni gratulacje młodym 

aktorom oraz ich opiekunom, 
wyrazili dumę, że wieczornica 
wpisała się w tradycję Szkoły 
Podstawowej w Dunowie.
W wieczornicy wystąpili: Ma-
teusz Abramciów, Alan Bożyk, 
Katarzyna Brzostko, Mateusz 
Ciszewski, Bartosz Czyż, Julia 
Jaroszewicz, Wiktoria Koper-
towska, Krystian Kuta, Oliwia 
Leonowicz, Alan Ordecha, Nina 
Rybarczyk, Maciej Wencki, Kimi 
Wiśniewski oraz Pan Krzysz-

tof Paluszak, nauczyciel języka 
polskiego. Na gitarze akustycz-
nej akompaniował Pan Mateusz 
Gawroński, a film przygotował 
współpracujący z nami Pan Ma-
riusz Widawski. 
Obsługę techniczną zapewnił 
uczeń klasy VIII – Kacper Żurek. 
Nad dekoracjami czuwały Panie 
Iwona Moszyńska, Ewa Szymko-
wicz, a promocją zajęła się Pani 
Agata Zglinicka.    M. Szuwalska

Dunowo

Kolejna wieczornica zaduszkowa

Tradycją stały się już comie-
sięczne spotkania Wójt Ewy 
Korczak z sołtysami z terenu 
gminy Świeszyno. 

Uczestniczy w nich także Prze-
wodniczący Rady Gminy Bog-
dan Koryga i gminni urzędnicy. 
Podczas tych zebrań, omawiane 
są bieżące sołectw oraz ważne 
sprawy dotyczące lokalnej spo-
łeczności. Np. w październiku 

omawiano plany dotyczące 
przyszłorocznego funduszu so-
łeckiego. 
Ponadto Pani Wójt przedstawi-
ła zebranym możliwości apli-
kowania o środki z Programu 
„Społecznik”, z którego coraz 
chętniej korzystają nasze sołec-
twa i stowarzyszenia. Podczas 
tego spotkania Pani Jolanta 
Górczyńska poinformowała o 
utworzeniu piątego, w naszej 

gminie, Koła Gospodyń Wiej-
skich w Niekłonicach. 
Z kolei, podczas listopadowego 
spotkania, oprócz spraw bieża-
cych poruszanych przez Wójt 
Ewę Korczak, Komendant 
Straży Gminnej - Katarzyna 
Wolin odpowiadała na pytania 
dotyczące bezpieczeństwa i po-
rządku na terenie gminy. 

Gmina Świeszyno

Sołtysi są informowani 
na bieżąco

W czwartek 5 grudnia 
Pani Wójt Ewa Korczak 
podpisała umowę na wy-
konanie przebudowy dróg 
gminnych w Konikowie. 

Wykonawcą wybranym 
w wyniku przetargu nie-
ograniczonego została firma 
PWW „Tebra” Grzegorz 
Kowalczyk Sp. j. z Kosza-

lina. Koszt inwestycji to 
4 868 365,74 zł, z czego 
połowa pochodzić będzie 
z otrzymanej dotacji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.
W ramach zadania dro-
gi gminne oraz zjazdy do 
posesji uzyskają nową na-
wierzchnię z kostki beto-
nowej, wykonana zostanie 
kanalizacja deszczowa oraz 

oświetlenie. Ponadto wyko-
nane zostaną również przy-
łącza kanalizacji sanitarnej 
i przyłącza wodociągowe do 
granic nieruchomości pry-
watnych. 
Inwestycja realizowana bę-
dzie w etapach, a jej zakoń-
czenie planowane jest na 
luty 2022 r.

Konikowo

Będzie nowa nawierzchnia 
na drodze gminnej
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21 listopada obchodzony 
był Dzień Pracownika 
Socjalnego. 

Z tej okazji Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Kor-
czak, Zastępca Wójta Pani 
Izabella Karlińska-Ćwięka 
oraz Skarbnik Gminy Pani 
Bożena Hok spotkały się z 
pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Niedalinie. 
Pani Wójt podziękowała za 
trud, wysiłek i zaangażo-
wanie włożone w codzien-

ną pracę na rzecz drugiego 
człowieka: 
„Dzień Pracownika Socjal-
nego to szczególna okazja do 
przekazania pracownikom 
pomocy społecznej naszej 
gminy wyrazów uznania za 
poświęcenie i służbę drugie-
mu człowiekowi. Pomoc jaką 
niesiecie osobom potrzebu-
jącym, jest piękną misją. 
Wrażliwość, empatia, umie-
jętność poszanowania god-
ności człowieka i ogromny 
trud włożony w wykonywaną 
pracę na rzecz osób potrze-

bujących wsparcia – za to 
składamy serdeczne podzię-
kowania. Życzymy wielu 
satysfakcji z wykonywanej 
pracy, realizacji wszelkich 
zamierzeń ale również sił w 
szlachetnej i jakże ofiarnej 
służbie na rzecz najbardziej 
potrzebujących mieszkań-
ców Gminy Świeszyno. 
Praca socjalna to wielka 
odpowiedzialność, do któ-
rej potrzeba niezwykłych 
ludzi. Wasze działania dla 
wielu osób stanowią nie-
zbędne oparcie pozwalające 

przezwyciężyć niejeden trud 
ludzkiego życia.
Życzymy, aby każdy dzień 
pracy z podopiecznymi przy-
niósł poczucie zadowolenia 
i satysfakcji oraz był in-
spiracją do coraz dalszych 
działań na rzecz potrzebują-
cych.”

Jeszcze raz życzymy wszel-
kiej pomyślności wszystkim 
pracownikom pomocy spo-
łecznej, a w szczególności 
pracownikom GOPS w Nie-
dalinie.                  (r)

Praca socjalna jest działaniem prowadzonym przez człowieka dla człowieka. Dlatego ani obszerna wiedza fachowa, ani 
wieloletnie doświadczenie nie gwarantują stuprocentowego sukcesu tej pracy, nie czynią jej efektów w pełni wymiernymi i 
przewidywalnymi. Czy naprawdę wiemy, co dzieje się w życiu innych osób, co ma dla nich znaczenie ? Na pewno jest to więcej 
niż możemy dostrzec. Jesteśmy opiekunami ludzi tęskniących za lepszym światem”. Werner Reichman

GOPS Niedalino

Niosą pomoc potrzebującym...

Ogromne unijne pieniądze dla Gminy Świeszyno!

Po trwającej dziesięć mie-
sięcy procedurze oceny, 
rozstrzygnięty został nabór 
wniosków o dofinansowanie 
dwóch projektów złożonych 
przez gminę Świeszyno. 

Na 95 złożonych projektów, 

tylko 35 otrzymało dofinan-
sowanie, w tym oba złożone 
przez gminę Świeszyno!

Żłobek w Konikowie
Pierwszy projekt doty-
czący zakończonej już 
budowy żłobka w Koni-

kowie, uzyskał dotację 
w wysokości 2 583 713,19 zł.  
Tym samym całe przedsię-
wzięcie pn. „Odtworzenie 
funkcji społecznych i infra-
strukturalnych obszaru Ko-
nikowo umożliwiającego po-
wrót mieszkańców na rynek 

pracy”, obejmujące budowę 
i  funkcjonowania żłobka, 
sfinansowane zostanie z aż 
trzech różnych źródeł ze-
wnętrznych. 
Wyposażenie obiektu oraz 
zapewnienie jego bieżącego 
utrzymania w okresie pierw-
szych 24 miesięcy, realizo-
wane jest z projektu, który 
otrzymał dofinansowanie 
RPO i jest ściśle powiąza-
ny z tym pierwszym.  
Poza tym kwota 840 000,00 zł 
to dotacja otrzymana z rządo-
wego programu „Maluch+”. 
Dzięki połączeniu trzech 
projektów, koszt całej in-
westycji dotyczącej bu-
dowy żłobka, pokryty zo-
stanie w budżetu gminy 
jedynie w około 15%.  
Nakłady gminy związane 
z funkcjonowaniem żłobka w 
okresie dwóch pierwszych lat 
również będą minimalne, po-
nieważ wynagrodzenie pra-

cowników, koszty mediów, 
artykułów higienicznych 
i pielęgnacyjnych oraz środ-
ków czystości również finan-
sowane są w ramach RPO.

Hala sportowa w Świe-
szynie
Drugi projekt, który otrzy-
mał dofinansowanie w wy-
sokości 3 999 999,99 zł 
dotyczy budowy hali spor-
towej w Świeszynie wraz 
z jej kompleksowym wy-
posażeniem i zagospodaro-
waniem terenu przyległego. 
Koszt całej inwestycji sza-
cowany jest na 7 354 260,58 
zł i jest to kolejne zadanie, 
którego finansowanie pocho-
dzić będzie z kilku źródeł. 
Kwota 2 151 400,00 zł to do-
tacja otrzymana z Programu 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki „Sportowa Polska”. 
 Wobec powyższego wkład 
gminy szacuje się na kwotę 

1 202 860,59 zł.  
Projekt nosi nazwę „Stworze-
nie bazy lokalowej na potrze-
by działalności organizacji 
sportowych i mieszkańców 
z obszaru rewitalizacji”. 
Realizacja wielu gminnych 
inwestycji, szczególnie tak 
dużych, nie byłaby możliwa 
bez finansowania środkami 
pozabudżetowymi.  
Dlatego Gmina Świeszyno 
bardzo aktywnie podejmuje 
działania mające na celu po-
zyskiwanie środków zarów-
no z programów unijnych jak 
i krajowych, a rozstrzygnięcie 
naboru w ramach działania 
9.3  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego (stąd 
pochodzą źródła finansowa-
nia obu wspomnianych wyżej 
projektów), pokazuje, że są to 
działania bardzo skuteczne.                              
                                                                     (r)

Zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2016 r. o inwesty-
cjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych minimalna 
odległość elektrowni wiatro-
wej od budynku mieszkalne-
go albo budynku o funkcji 
mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkanio-
wa – jest równa lub większa 
od dziesięciokrotności wyso-
kości elektrowni wiatrowej 
(w gminie Świeszyno około 
1,7 – 2 km).

   Odległość, o której mowa po-
wyżej, nie jest wymagana przy 
przebudowie, nadbudowie, roz-
budowie, remoncie, montażu 
lub odbudowie budynku miesz-
kalnego albo budynku o funkcji 
mieszanej. 
Wyjątek dotyczy także nieru-
chomości, objętych miejscowy-
mi planami zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świe-
szyno z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkalną.
   W związku z powyższym, od 
16 lipca 2019 roku, niemożliwe 
jest uzyskanie pozytywnej de-
cyzji o warunkach zabudowy, 
dotyczących inwestycji pole-
gających na budowie budynku 
mieszkalnego albo budynku o 
funkcji mieszanej dla terenów 

znajdujących się w strefie od-
działywania elektrowni wiatro-
wych, nieobjętych miejscowy-
mi planami zagospodarowania 
przestrzennego.
  Strefy oddziaływania elek-
trowni wiatrowych są ogólno-
dostępne na portalu mapowym 
Gminy Świeszyno.
Przypominam, że link do por-
talu jest dostępny również na 
stronie Urzędu Gminy Świe-
szyno (Mapa Gminy ).
Wobec powyższego informu-
ję, że można składać wnioski 
o sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla nieruchomości 
znajdujących się w strefie od-
działywania elektrowni wiatro-
wych.
Wnioski dostępne do pobrania 
są w siedzibie Urzędu Gminy 
Świeszyno, Świeszyno 71, po-
kój Nr 6 lub na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Świeszyno (BIP)  w 
zakładce: Poradnik klienta -> 
Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne i Budownictwo.

Możliwość składania wnio-
sków w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 
31 stycznia 2020 roku ! 

Wójt Gminy Świeszyno
ewa Korczak

Uwaga! Ważne
Plan zagospodarowania 
w strefie wiatraków



Koło Gospodyń Wiejskich z Konikowa liczy 31 członkiń. Specjałem kulinarnym or-
ganizacji jest „Pasztet z orzechami”. Członkinie koła działają bardzo aktywnie, utworzyły 
zespół śpiewaczy pod nazwą „Konikowianki”, które wykonują bardzo różnorodny repertuar. 
Swoim śpiewem uatrakcyjniają liczne imprezy dla mieszkańców sołectwa, gminy i regionu.

Gospodynie podkreślają, że ich działalność zwrócona jest przede 
wszystkim do mieszkańców. - Zależy nam na integracji naszego społe-
czeństwa. Pielęgnujemy i staramy się podtrzymywać tradycję naszych 
przodków, jak i angażować w prace najmłodszych mieszkańców, poka-
zując sens tych działań – przyznają. 

KGW z Niekłonic to najmłodsze,  bo powstałe w listopadzie 2019 roku, koło, które 
tworzy 17 pań. Główną specjalizacja koła są kulinaria oraz rękodzieło. Choć koło powstało 
stosunkowo niedawno, to bardzo aktywnie działa angażując się w tworzenie stroików bożo-
narodzeniowych i opiekując się świetlica wiejską w Niekłonicach. 
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        „Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić. Człowiek z wielkimi ambicjami i marzeniami 
 jest silniejszy, od tego, który jest tylko realistą”              H.Jacson Bron Jr

…czyli jak koła gospodyń wiejskich 
z Gminy Świeszyno pielęgnują tradycje.
Koła Gospodyń Wiejskich 
to bardzo istotny element 
społecznej struktury współ-
czesnej wsi. 

Łączą kobiety o różnych zain-
teresowaniach i oczekiwaniach, 
w związku z tym, że każda or-

ganizacja wypracowuje sobie 
własny sposób działania. 
W Gminie Świeszyno od 2018 
roku działają aktywnie 4 koła. 
Ich historia rozpoczynała się 
od spotkań koleżeńskich, które 
rozbudziły potrzebę dalszej ak-
tywności. 

Dzisiejsze koła opierają się na 
bezinteresownym zaangażowa-
niu członkiń i wymagają umie-
jętności zarządzania czasem. 
Wiele kobiet z naszych kół zaj-
muje się opieką nad dziećmi, 
wnukami lub jeszcze pracuje 
zawodowo. Mimo to człon-

kinie aktywnie angażują się 
w działalność swoich kół, 
a także tworzą i promują lo-
kalne produkty gminy rów-
nież poza jej granicami. 
Działalność KGW opiera się 
na podstawowych aktywno-
ściach dnia codziennego. Stąd 

zajmowanie się kulinariami, rę-
kodziełem i sztukami plastycz-
nymi. Gotowanie dla członkiń 
nie jest jednak zwykłym pich-
ceniem. 
Dla wielu z nich to pasja, którą 
potrafią zarazić koleżanki. 
Kobiety odtwarzają i udosko-

nalają przepisy z przeszłości, 
a bogaty rynek targów kulinar-
nych i konkursów kół gospodyń 
motywuje je do dalszej pracy.  

Z wielką radością 
przedstawiamy 

nasze wspaniałe koła….

Koło Gospodyń „Radwianki” z Niedalina liczy 19 członków. Członków, ponieważ 
w kole czynny udział biorą również mężczyźni. Chętnie i z sukcesami KGW uczestniczy w 
imprezach gminnych oraz konkursach. Koło gospodyń zajęło I miejsce w konkursie organizo-
wanym, przez Starostwo Powiatowe w kategorii wypiek wielkanocny.

Koło Gospodyń Wiejskich z Giezkowa liczy 31 Pań oraz dwóch Panów, którzy ak-
tywnie uczestniczą w imprezach gminnych gdzie można skosztować pysznych potraw oraz 
własnej produkcji nalewek czy syropów. KGW chętnie bierze udział w warsztatach oraz wy-
stawach zorganizowanych przez KOWR Polska Smakuje.

Panie z KGW „Marysieńki” to 37 aktywnych członkiń, które odnoszą sukcesy kulinar-
ne. Zajęły I miejsce w konkursie na potrawę jarską podczas dożynek Powiatowych w Boboli-
cach. Marysieńki organizują wydarzenia kulturalne takie jak np. „Spotkanie z folkiem” festy-
ny, wycieczki o charakterze otwartym dla wszystkich mieszkańców Gminy. 
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11 listopada to święto 
wiele znaczące dla każdego 
Polaka. Właśnie tym dniu, 
101 lat temu nasz kraj od-
zyskał wolność i niepodle-
głość po 123 latach niewoli. 
W tym dniu obchodzimy 
różne uroczystości patrio-
tyczne, w różnej formie ale 
mające jedno znaczenie, 
które nawiązuje do tego 
wyjątkowego wydarzenia 
z 1918 roku. 

Dla upamiętnienia 101 rocz-
nicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości również 
w gminie Świeszyno odbyły 
się uroczystości podkreślają-
ce rangę tego święta.  

W tym roku obchody 11 li-
stopada zostały podzielone 
na dwie części, które otwarto 
uroczystym odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego oraz 
„Roty” przy akompaniamen-
cie Chóru Kamerton 3.

Po wspólnym odśpiewaniu 
narodowych pieśni i przy-
witaniu zaproszonych gości, 
wśród których zabraknąć nie 
mogło: Wójta Gminy Świe-
szyno Ewy Korczak, Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Świeszyno Bogdana Kory-
gi, Zastępcy Wójta Gminy 
Świeszyno Izabelli Karliń-
skiej-Ćwięka, Dyrektora Ze-
społu Oświaty Samorządo-
wej Beaty Banaś-Dziobek, 
Dyrektorów Szkół: Joanny 
Remplewicz oraz Małgorza-
ty Korus, sołtysów i radnych, 
ale również Panów Antonie-
go Burzyńskiego oraz Bogu-
sława Wolfa - kombatantów 
ze Środowiska 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, głos zabrała Pani 
Wójt.

Podczas ujmującego przemó-
wienia mogliśmy wsłuchać 
się w historię Polski pod 
zaborami. Pani Wójt przypo-
mniała nam trudną, poświę-
coną krwią drogę… ale dro-
gę do wolności. Słowa Józefa 
Piłsudskiego „Naród, który 
nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek te-
raźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości”, a w czasach 
globalnej wioski okazują się 
być ponadczasowe. 
Pierwsza część Dnia Niepod-
ległości została uatrakcyjnio-
na przez występy dzieci ze 
szkół podstawowych 

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!”„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!”

z terenu gminy. Występ każ-
dej placówki na swój sposób 
– tańcem, poezją lub śpie-
wem był oddaniem hołdu 
wszystkim walczącym za 
wolność Polski. 

Po występach artystycz-
nych odbyła się prezentacja 
pt. „Międzywojenna nuta” 
w wykonaniu Przemysława 
Majewskiego. Muzyk dał za-
powiedź wieczornego kon-
certu, zaprezentował swoje 
utwory oraz opowiedział 
o tym, co skłoniło go do pod-
jęcia misji szerzenia patrio-
tyzmu. Na tym jednak nie za-
kończyliśmy świętowania. 

Wieczorna część obchodów 
była koncertem Chóru Ka-
merton 3, który wprowadził 
uczestników w patriotyczny 
nastrój wykonując „Rotę”, 
„Życia garść”, „Orła cień” 

i „Wyspę”. Była to zapo-
wiedź kolejnego występu, 
również patriotycznego, ale 
w innej tonacji. 
Przemysław Majewski wy-
konał na żywo prezentację 
swoich utworów. Utworów, 
które przeniosły słuchaczy 
w zupełnie inny wymiar. 
 Dzięki swoim piosenkom 
raper opowiedział martyro-
logiczną historię naszego 
kraju. Bezpośrednią inspi-
racją w tworzeniu tekstów 
o charakterze patriotycznym 
jest historia rodzinna rapera, 
którego to dziadek od strony 
ojca Jan Majewski walczył 
w Legionach Piłsudskiego. 

Po koncercie Przemysław 
Majewski wręczył wszyst-
kim obecnym słuchaczom 
płyty, na której można usły-
szeć piosenki z okresu Dwu-
dziestolecia Międzywojen-

nego w tonacji właściwej dla 
swojej twórczości.

Z okazji Dnia Niepodległo-
ści została przygotowana 
wystawa pn. „101 orłów na 
101 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości” oraz „Sto 

lat Policji”, którą można było 
obejrzeć w MCK e-Eureka 
BP w Świeszynie.  Autorami 
wystawy byli: Zbigniew Izra-
elski i Arkadiusz Wasilewski 
z Bałtyckiego Stowarzysze-
nia Miłośników Historii Pe-
run oraz pracownik Urzędu 

Gminy Andrzej Michalski.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za obecność oraz 
zaangażowanie w tegorocz-
ne obchody Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. 

W sali MCK e-Eureka BP odbył się drugi Bal Seniora zorganizowany przez Wójta Gminy Świeszyno Ewę Korczak oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Seniorom naszej 
gminy przygrywał do tańca zespół „Simply duo” ze Strzekęcina. Uśmiechy, dobry humor i błyszczące spojrzenia były dowodem na to, że goście byli zadowoleni i bardzo   
   dobrze się bawili. Kolejny bal już za rok. Serdecznie zapraszamy.

  Świeszyno

II Bal Seniora
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 Gmina Świeszyno

Przedszkolne i szkolne ślubowania

Przedszkole Gminne 
w Świeszynie w roku 
szkolnym 2018/2019 
brało udział w Między-
narodowym Projekcie 
Edukacyjnym "Piękna 
nasza Polska cała", który 
upamiętniał setną roczni-
cę odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. 

W ramach tego projektu, 
przez cały rok szkolny, 
przedszkolaki wykonywały 
różne zadania, brały udział 
w konkursach, robiły prace 
plastyczne, a także pozna-

wały historię Polski i regio-
nu.
W związku z udziałem w 
projekcie nasze przedszkole 
na początku listopada 2019 
r. otrzymało list od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Pana Andrzeja Dudy, 
który podziękował w nim 
za wykonanie tylu różnych 
zadań i gratulował pomy-
słowości oraz włożonego 
nakładu pracy.
List od Pana Prezydenta zo-
stał przeczytany przedszko-
lakom przez Panią Dyrektor 
Sylwię Pazerę.

Świeszyno
List od Prezydenta RP
Świeszyno
List od Prezydenta RP

Ślubowanie i pasowanie na 
ucznia to jedne z najważniej-
szych wydarzeń początku 
roku szkolnego w placówkach 
oświatowych gminy Świeszy-
no. 

Uroczystości takie odbyły się 
we wszystkich szkołach i przed-
szkolu prowadzonych przez 
świeszyński samorząd. Za każ-
dym razem najważniejszym 
momentem uroczystości było 
ślubowanie na sztandar szkoły 
podczas którego pierwszacy ślu-
bowali być dobrymi uczniami i 

Polakami, przyjaciółmi roślin i 
zwierząt, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzi-
com i nauczycielom. 
Uwieńczeniem uroczystości był 
słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców,  pamiątkowy 
dyplom oraz spotkanie w kla-
sach z wychowawcą, zaproszo-
nymi gośćmi i rodzicami.

Świeszyno: w Przedszkolu 
Gminnym przedszkolaki wraz 
ze swoimi nauczycielkami – 
Agnieszką Żmuda i Marzeną 
Piejko przygotowały i zaprezen-

towały występ artystyczny, w 
którym śpiewały, tańczyły oraz 
recytowały wierszyki. Pasowa-
nia na przedszkolaka dokonała 
magiczną kredką Pani Ewa Kor-
czak - Wójt Gminy Świeszyno. 

Świeszyno: w Szkole Podsta-
wowej w trakcie uroczystości 
pierwszaki zaprezentowały 
wiersze i piosenki, również w 
języku angielskim i udowodniły 
wszystkim zebranym, że są go-
towe, żeby zostać przyjętymi do 
społeczności uczniowskiej

Zegrze Pomorskie: uroczy-
stość ślubowania uczniów kla-
sy pierwszej uświetnił krótki 
program artystyczny wykonany 
przez pierwszoklasistów. Sym-
bolicznego pasowania na ucznia 
dokonała Wójt Gminy Świeszy-
no Pani Ewa Korczak w obecno-
ści Dyrektora Szkoły Pani Mał-
gorzaty Korus. Na zakończenie 
przedszkolaki zaprezentowały 
piosenkę „Idzie jesień”, za którą 
zdobyły I miejsce w VI Festiwa-
lu Piosenki Jesiennej.

Dunowo: tradycją Szkoły Pod-
stawowej stało się już, iż Ślu-
bowanie i Pasowanie pierwszo-
klasistów na uczniów odbywa 
się podczas obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. Najmłod-
si uczniowie, wspierani przez 
starszych kolegów przedstawili 
swoje umiejętności w programie 
artystycznym, przygotowanym 
pod kierunkiem wychowawczy-
ni p. Doroty Kitowicz. 

Konikowo: uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny 
przygotowany pod kierunkiem 
swojej wychowawczyni Pani 
Marleny Łuczak, we współpra-
cy z uczniami klas starszych. 
Najmłodsi uczniowie złożyli 
Ślubowanie na Sztandar Szkoły. 
Także Rodzice Ślubowali, że za-
wsze będą dbać o swoje pocie-
chy, przytulać Je i pamiętać, że 
dzieciństwo trwa bardzo krótko. 

Szkoła Podstawowa w Świeszynie Szkoła Podstawowa w Dunowie

Szkoła Podstawowa w Konikowie

Przedszkole Gminne w Świeszynie

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
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Dzień Praw Dziecka to 
niewątpliwie ogromne 
Święto wszystkich dzieci. 

W tym roku, tym bardziej 
wyjątkowy, ponieważ ob-
chodzimy 30. rocznicę 
uchwalenia Konwencji o 
Prawach Dziecka - najważ-

niejszego dokumentu sta-
nowiącego o prawach naj-
młodszych. 
Z tej też okazji, dnia 21 li-
stopada 2019 roku, w Szkole 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Konikowie, 
odbył się uroczysty apel 
szkolny, połączony z obcho-

dami Dnia Życzliwości. 
Występ przygotowali  
uczniowie klas I – II uczęsz-
czający na zajęcia etyki. 
W prostych słowach wier-
szy i piosenek uczniowie 
przedstawili prawa dzie-
ci, nie zapominając także 
o obowiązkach, jakie na 

nich spoczywają.Przekaza-
li uczniom klas starszych i 
młodszych wypracowany 
przez siebie „Kodeks dobre-
go kolegi i koleżanki” oraz 
samodzielnie przygotowali 
dekorację, która uświetniła 
naszą uroczystość. 
Z okazji Dnia Życzliwości, 

Samorząd Uczniowski pod 
opieką Pani U. Kasztelan i 
A. Kordek-Wiszniewskiej, 
ogłosił akcję „Uśmiechnij 
się i bądź życzliwy”, pod-
czas której uczniowie wyko-
nywali plakaty tematyczne i 
„wysyłali” do siebie kartki z 
pozdrowieniami.   

Bardzo dziękujemy Rodzi-
com, Gronu Pedagogiczne-
mu, Pracownikom oraz ca-
łej społeczności szkolnej za 
udział w uroczystości.

Uczniowie uczęszczający
 na zajęcia etyki  

wraz z nauczycielem przedmiotu                                                     
                              D. Tomczyk

Konikowo: Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
„Dzieci są ludźmi, w duszy Ich są zadatki 

tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy”
                                                                                                                       Janusz Korczak

W Szkole Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej w 
Konikowie, odbył się VI Mię-
dzyszkolny Festiwal Piosenki 
Jesiennej dla Oddziałów 
Przedszkolnych  i Przed-
szkoli.  

Głównym założeniem Festiwa-
lu jest popularyzacja dorobku 
artystycznego młodych twór-
ców, wspieranie ich twórczości 
artystycznej, rozwijanie zdol-
ności wokalnych oraz integra-

cja międzyszkolna. 
Udział wzięło pięć zespołów: 
z Oddziału Przedszkolnego 
w Dunowie, w Konikowie, w 
Świeszynie, w Zegrzu Pomor-
skim oraz z Przedszkola w 
Świeszynie. 
W wyniku głosowania Jury 
przyznało I miejsce zespołowi 
z Oddziału Przedszkolnego w 
Zegrzu Pomorskim, II miejsce 
zespołowi z Oddziału Przed-
szkolnego w Konikowie oraz 
w Świeszynie, III miejsce dzie-

ciom z Przedszkola Gminnego 
w Świeszynie oraz wyróżnienie 
dla zespołu z Oddziału Przed-
szkolnego z Dunowie. Usłysze-
liśmy  utwory pełne uśmiechu 
i jesiennych promieni słonecz-
nych, które pokazały, że jesień 
wcale nie musi być smutna i 
szara. Na zakończenie festiwa-
lu na uczestników czekały na-
grody oraz słodki poczęstunek. 
Wszystkim dzieciom gratuluje-
my i zapraszamy znów za rok! 

estera Sawczak i Judyta nowak

Konikowo

VI Międzyszkolny Festiwal 
Piosenki Jesiennej

Październik był miesiącem 
poświęconym tematyce 
bezpieczeństwa naszych 
najmłodszych mieszkańców 
gminy. 

Komendant Straży Gminnej w 
Świeszynie Katarzyna Wolin 
przeprowadziła cykl spotkań 
w szkołach w Świeszynie, Ko-
nikowie, Zegrzu Pomorskim i 
Dunowie z uczniami klas 1-3 
oraz klas 0 dotyczących bez-
pieczeństwa w drodze do szko-
ły.  Przeprowadzono 
istotne rozmowy z dziećmi 
mające na celu uświadomienie 

niebezpieczeństw jakie zagra-
żają naszym pociechom oraz 
wszelkich zagrożeń jakie mogą 
je spotkać w kontakcie z osobą 
nieznajomą. 
Dzieci uczyły się również jak 
reagować kiedy atakuje nas 
pies. 
Poznały zasady poruszania się 
w terenie zabudowanym i nie-
zabudowanym oraz jak ważne 
jest noszenie odblasków i ka-
mizelek odblaskowych. 
Pani Komendant uczulała dzie-
ci, że o każdym wyjściu z domu 
powinny poinformować rodzi-
ców, mówić z kim idą i dokąd. 

Gmina Świeszyno

O bezpieczeństwie najmłodszych

Jaka powinna być ich reakcja 
na krzywdę innych ludzi, a tak-
że jak unikać sytuacji niebez-
piecznych podczas wspólnych 
zabaw. Takie prelekcje prze-
prowadzone zostały również w 
Gminnym Przedszkolu w Świe-
szynie.
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Już po raz siódmy, w 
Multimedialnym Cen-
trum Kultury „e-Eureka” 
– Biblioteka Publiczna 
w Świeszynie, wspólnie 
z  Pomorsko-Mazurską 
Hodowlą Ziemniaka 
Spółka z o.o. ze Strzekęci-
na, zorganizowano Dzień 
Ziemniaka. 

Tegoroczne dożynki ziem-
niaczane rozpoczęły się 
przywitaniem wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, 
a także zaproszonych gości. 
Po zakończeniu części ofi-
cjalnej odbył się recital pol-
skiego aktora Pana Jacka 
Borkowskiego, który swo-
im występem artystycznym 
wprowadził wszystkich 
w znakomity nastrój.  
Następnie wszyscy uczestni-
cy mogli skosztować potraw 
ziemniaczanych przygoto-

         Świeszyno

VII Dzień Ziemniaka

wanych przez firmę caterin-
gową Domir z Konikowa. 
 Podczas imprezy zostały 
również przeprowadzone 
konkursy sprawnościowe tj. 
bieg z workiem ziemniaków, 

skoki w workach, najdłuż-
sza obierka ziemniaczana 
czy bieg z ziemniakiem na 
łyżce. 
Po zakończeniu części kon-
kursowej przyszedł czas na 

zabawę taneczną. 
Dziękujemy serdecznie 
wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy za obecność 
i aktywne uczestnictwo 
w VII Dniach Ziemniaka. 

Tą myślą przewodnią 18 
października w przepięk-
nej scenerii Bursztynowe-
go Pałacu w Strzekęcinie 
rozpoczął się jedyny taki 
w roku Bal Nauczyciela. 

Okoliczność, podczas któ-
rej podsumowuje się po-
przedni rok szkolny. 
Wśród zaproszonych gości 
nie mogło zabraknąć Wój-
ta Gminy Świeszyno Ewy 

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, 
który potrafi sprawić, 
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy 
staje się źródłem radości.                              (A.Einstein)

Strzekęcino

Na balu podsumowali rok szkolny

Korczak, Przewodniczące-
go Rady Gminy Świeszyno 
Bogdana Korygi, Zastępcy 
Wójta Izabelli Karlińskiej-
Ćwięka, Dyrektor Zespołu 
Oświaty Samorządowej 
Beaty Banaś-Dziobek, dy-
rektorów placówek oświa-
towych, nauczycieli oraz 

pracowników niepedago-
gicznych.
Podczas balu wręczono 9 
Nagród Wójta za osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuń-
czej oraz za podejmowanie 
wielu działań na rzecz śro-
dowiska lokalnego, zwłasz-

cza na rzecz promocji pla-
cówki i gminy  w regionie 
za rok szkolny 2018/2019. 
Oprócz Nagród Wójta 
przyznane zostały również 
nagrody Dyrektorów Szkół 
i Przedszkola Gminnego 
– łącznie nagrodzono 41 
osób.

Dziękując za dotychczaso-
wą pracę Wójt Gminy Ewa 
Korczak życzyła kolejnych 
sukcesów i satysfakcji  
z realizowanych  zamierzeń, 
zarówno  w życiu zawodo-
wym, jak i osobistym.  
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Druhowie z OSP Strzekę-
cino odwiedzili dzieci 
z Gminnego Przedszkola 
w Świeszynie. 

Druh Paweł Nowak i druh 
Adrian Skwara przedstawi-
li wszystkim uczestnikom 
zajęć specyfikę pracy stra-
żaka wraz z elementami 
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy medycznej. 
Prowadzone były bardzo 
urozmaicone zajęcia, na któ-
rych dzieci poprzez zaba-
wę, uczyły się właściwego 
postępowania w sytuacjach 
zagrożenia życia, aktyw-
nie i chętnie uczestnicząc 
w naszym szkoleniu. A po-
nadto w ramach naszej akcji 
,,Bezpieczny Przedszkolak'', 
dzięki wsparciu Starostwa 
Powiatowego i Komendy 
Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej wszyscy otrzy-
mali super prezenty oraz 
naklejki ,,Dzielny Strażak''. 

autor: Paweł nowak

Świeszyno

Bezpieczny przedszkolak

W roku szkolnym 
2019/2020 społeczność 
Szkoły Podstawowej im. 
Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie, już po raz 
kolejny wygrała Grant 
w Projekcie „Działaj 
lokalnie”. 

Tym razem, hasłem prze-
wodnim naszych działań 

jest „Tajemniczy ogród”, 
a główny jego cel to spę-
dzanie czasu w przyja-
znym miejscu oraz ob-
cowanie z bogactwem 
rodzimej flory i fauny.  
Chcemy, aby nasz ogród 
był miejscem, w którym 
prowadzone będą zajęcia 
z przedmiotów przyrodni-
czych, edukacji wczesnosz-

kolnej oraz plastyki, dzięki 
czemu dzieci i młodzież 
będą miały możliwość lep-
szego przyswajania wiado-
mości i umiejętności przy-
rodniczych. 
Pierwszy etap realizacji 
Projektu, dzięki ogromnej 
pomocy rodziców, jest już 
wykonany - miejsce poro-
śnięte do tej pory chwasta-

mi zaczyna zamieniać się 
w prawdziwy ogród. 
Drugi etap działań to 
zorganizowanie szkol-
nej akcji przyrodniczo 
– ekologicznej, która od-
była się w naszej szko-
le 10 października.  
W tym dniu zorganizowa-
liśmy przedstawienie przy-
rodniczo – ekologiczne „Z 

przyrodą za Pan – Brat!”,  
w którym wzięły udział 
wszystkie klasy oraz Od-
dział Przedszkolny. 
Jedni śpiewali piosenki, 
inni recytowali wiersze, 
zaś  niekwestionowanym 
hitem przedstawienia był 
pokaz mody strojów przy-
gotowanych z odpadów 
i surowców wtórnych.  

Bardzo dziękujemy rodzi-
com za liczne przybycie 
i poświęcony nam czas, 
zaś wszystkim aktorom, 
modelkom i modelom gra-
tulujemy odwagi, kreatyw-
ności i zaangażowania!         
                                                Dorota Tomczyk

Konikowo

Tajemniczy ogród z projektu „Działaj Lokalnie”

Kasztany, żołędzie, wrzos 
i kolorowe liście, to tylko 
niektóre elementy pięk-
nych stroików stworzo-
nych w Żłobku Gminnym 
w Konikowie podczas 
rodzinnych, jesiennych 
warsztatów. 

Dzieci wraz z rodzicami 
tworzyły kompozycje z da-
rów jesieni. Można też było 
stworzyć własne jesienne 

drzewo, przyklejając listki 
w różnych odcieniach brązu, 
czerwieni i zieleni. Ścieżka 
sensoryczna była dodatko-
wą atrakcją, z której dzieci 
chętnie korzystały. 
Choć pogoda za oknem była 
deszczowa, to w naszym 
żłobku było słonecznie, we-
soło i rodzinnie. 
Wszystkim rodzicom dzię-
kujemy za wspólną zabawę.

Konikowo

W jesiennym 
stylu...
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Złotą rocznicę ślubu ob-
chodzili Państwo, którzy 
już od 50 lat trwają razem 
w związkach małżeńskim. 
Ich jubileusz to świadectwo 
niepokonanej, niezniszczal-

nej i najtwardszej, bo złotej 
miłości. 
Dostojni jubilaci wykorzy-
stują swoje wspólne życie 
najpiękniej jak to jest moż-
liwe.

         Gmina Świeszyno

50 lat razem

Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne, raz 
smutek głęboki. Ale gdy razem się idzie we dwoje, łatwiej 
się znosi nawet ciężkie znoje”.

Złota rocznica ślubu to jubi-
leusz Państwa:
Haliny i Mariana Kułaga, 
Danuty i Czesława Łyczak, 
Pelagii i Ryszarda Ryś, Al-
fredy i Ryszarda Rzemek, 
Czesławy i Zdzisława Sa-
dowskich oraz Teresy i Sta-
nisława Stawickich.

Ich małżeństwa są świado-
mym i dobrowolnym wy-
borem dwojga ludzi, którzy 
raz się pobrawszy, ciągle na 
nowo musieli się odkrywać, 
przepraszać, szukać kom-
promisu i porozumienia, by 
w końcu polubić także swo-
je wady i słabości.

Dostojnym Jubilatom, któ-
rzy przeszli długą drogę 
wspólnego życia, a dziś
z dumą mogą spoglądać na 
wspólne dokonania, Wójt 
Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak wraz z zastępcą 
Wójta Izabellą Karlińską–
Ćwięka oraz Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego 

Ireną Czenko życzyły, aby 
wzajemna miłość i przyjaźń 
ciągle się rozwijały.

Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy oraz 

życzymy jubilatom zdrowia, 
dostatku oraz kolejnych 

wspólnych rocznic.

W Multimedialnym Centrum 
Kultury „e-Eureka” w Świe-
szynie miała miejsce IV już 
uroczysta inauguracja roku 
akademickiego dla słuchaczy 
Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Gminy 
Świeszyno.

Na wstępie uroczystości wszy-
scy zebrani na sali odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
Po hymnie Prezes Stowarzy-
szenia Pan Jan Pasek otworzył 
spotkanie i wraz z Przewod-
niczącym Rady Programowej 
- Panem Waldemarem Ma-
niakiem powitali słuchaczy 
Uniwersytetu i zaproszonych 
gości.
Po powitaniach głos zabrała 
Pani Wójt Ewa Korczak, która 
wyraziła szczery podziw dla 
wytrwałości obecnych słucha-
czy. 
Pan Bogdan Koryga - Przewod-
niczący Rady Gminy Świeszy-

no nie dziwił się naszemu mot-
tu, bo przy takim natłoku zajęć 
słuchacze SUTW naprawdę nie 
będą mieli czasu żeby się zesta-
rzeć. 
Na końcu głos zabrała Pani Ire-
na Ciesielska, która była pod 
wrażeniem naszych zapędów 
podróżniczych i serdecznie 
zapraszała na zagraniczne wy-

cieczki seniorów.
Po krótkich przemowach gości 
prezes SUTW Jan Pasek zapro-
sił na film z ostatniej wycieczki 
naszych słuchaczy na Ziemię 
Kaszubską.
Po prezentacji i odśpiewaniu 
„Gaudeamus” rok akademicki 
2019/2020 został uroczyście 
otwarty.

Wykład inauguracyjny pt. 
„Historia Gminy Świeszyno 
zaklęta w przedwojennych 
pocztówkach” wygłosił mgr 
Mirosław Krzyściak.  
Temat bardzo przypadł do gustu 
obecnym na sali, którzy ubole-
wali, że niestety w tym przypad-
ku czas tak szybko minął.  

Paula Pasek

Goście inauguracji roku akademickiego UTW
ewa Korczak - Wójt Gminy Świeszyno;
Izabella Karlińska - Ćwięka 
   - zastępca Wójta Gminy Świeszyno
Bogdan Koryga   - Przewodniczący rady Gminy Świeszyno
Beata Staszak - dyrektor MCK e- eureka. Biblioteka 
    Publiczna w Świeszynie
Irena Ciesielska  - przewodnicząca samorządu słuchaczy  
    UTW Politechniki Koszalińskiej
agnieszka Łotysz - księgowa SUTW

Świeszyno

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu...
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W ramach akcji „Pomaga-
my leśnym zwierzętom”, 
zainicjowanej przez Koło 
Łowieckie „Bażant” Strze-
kęcino, uczniowie Szkół 
Podstawowych w Konikowie 
i w Dunowie, gromadzili 
w wolnym czasie kasztany, 
żołędzie, siano do paśników. 

W nagrodę za aktywne włą-
czenie się do akcji, członkowie 
Koła Łowieckiego zorganizo-
wali dla najbardziej wytrwałych 
uczniów wycieczkę edukacyjno 
– integracyjną do lasu na tere-
nie gminy Świeszyno. 
Wyjazd miał miejsce 14 listopa-

SP Konikowo / SP Dunowo 

Uczniowie pomagają 
leśnym zwierzętom!

Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi zieliń-
skiemu za zorganizowanie akcji pomocy zwierzętom, 
Panu Pawłowi Trepce za oprowadzenie dzieci po lesie 
i przybliżenie im tematyki życia roślin i zwierząt oraz 
pozostałym Członkom Koła Łowieckiego, którzy zaan-
gażowali się w organizację spotkania. 

da 2019r. i dostarczył dzieciom 
i ich opiekunom wielu niezapo-
mnianych wrażeń.
 Samodzielnie wysypywa-
ne do paśnika okazy przy-
rodnicze, spacer po lesie  
z przewodnikiem, nauka przez 
doświadczanie i przeżywanie, 
aż w końcu „Śniadanisko” czy-
li pieczona własnoręcznie na 

ogniu kiełbaska czy chlebek. 
Jednak niespodzianek było 
znacznie więcej! 
Szkoły otrzymały od organiza-
torów spotkania zestawy piłek 
do gier sportowych, broszury 
i mapy tematyczne, zaś każdy 
uczestnik - maskotkę z Nadle-
śnictwa Manowo.  

D. Tomczyk, J. nowak

Pomysł na wykonanie projek-
tu powstał w roku szkolnym 
2018/2019 z inicjatywy Rady 
Rodziców. Został przedstawiony 
wszystkim rodzicom w klasach, 
a także całemu gronu pedagogicz-
nemu. Projekt w fazie koncepcji 
uzyskał aprobatę i akceptację, 
najbardziej jednak spodobał się 
dzieciom, które wyraźnie dawały 
sygnały, że nie mogą się docze-
kać jego realizacji. 
Przyjazny Kącik – bo tak zo-
stał nazwany, jest miejscem, 
w którym dzieci mogą na chwilę 
przystanąć, odpocząć w innych 
warunkach. Jest miejscem leni-
wego i wygodnego odpoczyn-
ku. Jest miejscem do zabawy 
ale również nauki. Inicjatywa 
stworzenia takiego azylu dla 
dzieci ma zachęcić je do twór-
czego spędzania czasu poprzez 
dzielenie się z innymi swoimi 
myślami. Kącik ma także umoż-
liwiać dzieciom pozostawienia 
listów z pytaniami, których nie 
potrafią wypowiedzieć na głos. 
Przy realizacji projektu prace 
podzielono na etapy, angażu-
jąc do ich realizacji rodziców z 

Świeszyno

 „Przyjazny Kącik” w Szkole Podstawowej

wszystkich klas. Prace technicz-
ne nadzorował i wykonywał Pan 
Tomasz Pławczyk, który jest do-
świadczonym plastykiem i zapo-
znając się z tak szlachetną inicja-
tywą postanowił pomóc, pomimo 

że nie jest obecnie związany ze 
szkołą. Do pracy zaangażowa-
ły się także same dzieci, które 
bardzo chętnie uczestniczyły 
i pomagały w zakresie swoich 
możliwości i umiejętności.  Poza 

dobrymi uczynkami jakie wnie-
siono ciężką pracą przy powsta-
niu projektu, inicjatywa okazała 
się być również skuteczną inte-
gracją całych rodzin, rodziców z 
poszczególnych klas, wspólnym 

spędzaniem czasu oraz dobrą 
zabawą.         
Dzięki wspaniałej inicjatywie 
Rady Rodziców i zaangażo-
waniu wielu ludzi dobrej woli, 
zrealizowany został niesamowi-

ty projekt, którego odbiorcami 
będą nie tylko dzieci obecnie 
uczęszczające do świeszyńskiej 
szkoły podstawowej, ale miejsce 
to służyć będzie również przy-
szłym pokoleniom.
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Miło jest nam poinformo-
wać, nasz gminny klub zna-
lazł się w gronie szkółek 
z brązową gwiazdką Pro-
gramu Certyfikacji PZPN. 
GKS Szakale Świeszyno 
jest w gronie 35 akademii 
województwa zachodnio-
pomorskiego, które posia-
dają odznaczenie brązowej 
gwiazdki PZPN

Za nami jesienna runda 
piłkarskich rozgrywek. 

W grupie 8 A-klasy występowa-
ły dwie drużyny z terenu gminy 
Świeszyno: Wicher Mierzym 
i Hajka Zegrze Pomorskie. 
Obie, po 13 jesiennych me-
czach zajmują bezpieczne miej-
sca w środku ligowej tabeli. 

Wicher z 26 punktami i 51 
bramkami zdobytymi (przy 22 
straconych) zajmuje 5 miejsce. 
Zespół, po słabym początku 
sezonu (5 punktów w 5 me-
czach), złapał właściwy rytm 
i systematycznie wspinał się 
w ligowej tabeli.   
Bilans na zakończenie pierw-
szej rundy to osiem wygranych, 
dwa remisy i trzy porażki. 
Wicher ma trzeci najskutecz-
niejszy atak w lidze oraz drugą 
najskuteczniejszą defensywę. 

Tuż za drużyną z Mierzymia, 
na 6 miejscu, z 8 zwycięstwami 
i niestety 5 porażkami i ze stra-
tą 2 punktów do zawodników 
z Mierzymia, uplasował się 

KS Hajka Zegrze Pomorskie 
(24 punkty, bramki 34 do 31).
- Wszystkie jesienne spotkania 
uważamy za bardzo dobre. Były 
lepsze i gorsze momenty naszej 
drużyny, ale każdy mecz był dla 
nas lekcją – mówią zawodnicy 
z Zegrza Pomorskiego. 
Przed zawodnikami obu dru-
żyn czas zimowego wypo-
czynku, a następnie przygo-
towań do rundy wiosennej. 
Oby była jeszcze lepsza niż je-
sienna!

Piłka Nożna. Sezon 2019/2020.
Drużyny z gminy Świeszyno 
zakończyły rundę jesienną

Szanowni Mieszkańcy 
Zbliża się koniec roku, a zatem również czas rozliczeń  z Urzędem Skarbowym. Pieniądze z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych wskazanych w PIT, trafiają w około 38 % do budżetów 
gmin. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób zamieszkałych na terenie Naszej Gminy, aby rozliczając się z Urzę-
dem Skarbowym wskazali miejsce zamieszkania Gminę Świeszyno (niezależnie od miejsca zameldowania).
Kwotę z rozliczenia podatku można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia  i finansowania 
usług publicznych, z których Państwo na co dzień korzystacie np: budowa dróg gminnych, chodników, oświe-
tlenia drogowego, a także  działalność kulturalną i edukacyjną. Działania te przyczynią się do rozwoju Naszej 
Małej Ojczyzny. Chcielibyśmy dać dzieciom i młodzieży dobre warunki nauki i wypoczynku, a dorosłym cie-
kawą ofertę spędzania wolnego czasu. Budżet gminy to tak, jak nasze gospodarstwa domowe nie na wszystko 
nas stać choć wiele mamy potrzeb.
Można to zmienić płacąc podatki dla samorządu, w którym Państwo zamieszkujecie.
Złóżcie Państwo Formularz ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem – to 
druk, za pomocą którego podatnik będący osobą fizyczną informuje Urząd Skarbowy o zmianie swoich danych  
np. adresu zamieszkania.
Rozliczając się z podatku dochodowego, proszę wpisać, we właściwym dla siebie zeznaniu podatkowym (PIT-
36, PIT-37, itd.),  w części A:  „Urząd do którego adresowane jest zeznanie” Drugi Urząd Skarbowy w 
Koszalinie, ul Stanisława Moniuszki 15, 75-549 Koszalin; w części B właściwego dla siebie zeznania podat-
kowego: adres zamieszkania na terenie Gminy Świeszyno.

Drodzy Mieszkańcy, Razem  Możemy Więcej.

Po udanej i sprawnej reali-
zacji projektu „Przyjazny 
Kącik” rodzice uczniów 
Szkoły Podstawowej w Świe-
szynie rozpoczęli prace nad 
kolejnym pomysłem rozwoju 
kreatywności swoich pociech.

W andrzejkowy weekend dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu 
Katarzyny i Piotra Turskich, 
Pawła Potykanowicza, Przemy-
sława Wrzesińskiego, Bianki 
oraz Pawła Kulka, powsta-
ła w szkole ściana tablicowa 
mająca niemal 8 metrów dłu-
gości.  Efekt trzech dni pracy 
jest niesamowity oraz mierzal-
ny radością dzieci... Środki, 
dzięki którym możliwe było 
zrealizowanie zadania zostały 
pozyskane dzięki sprzedaży 
ciast podczas Dnia Ciasteczko-
wego, jaki odbył się w szkole. 

Podziękowania należą się rów-
nież Sylwii Popowicz, Alek-
sandrze Potykanowicz oraz 

Annie Bujanowskiej, które 
zadbały o czystość podczas 
wykonywania zadania. 

Świeszyno

Kolejna inicjatywa: rodzice - dzieciom

Piłka Nożna

Szakale z certyfikatem

Brązowy Certyfikat PZPN 
dla Gminnego Klubu Sporto-
wego Szakale Świeszyno!

Tabela po rundzie jesiennej
a - klasa, grupa 8

1.  Radew Białogórzyno 13  34  68-23
2.  Wrzos Wrzosowo      13  31  53-17
3.  Resko Karcino           13  27  49-31
4.  Jantar Siemyśl  13  27  44-29
5.  Wicher Mierzym     13  26  51-22
6. Hajka Zegrze Pom.  13  24  34-31
7. Derby Karścino          13  19  34-40
8. Fala ABFrost Gąski    13  17  41-41
9. Grot Gorawino   13  16  30-26
10. Płomień Pobłocie W. 13  15  30-35
11. Sokół Lulewice   13  11  45-46
12. Grot Bonin   13    9  24-40
13. Gryf Dobrowo   13    9  15-64
14. Syrena-Grot Rymań   13    1  12-85

Zawodnicy z Mierzymia (powyżej) Hajka Zegrze Pomorskie (poniżej)


