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Prezydent Koszalina wraz 
ze swoimi pracownikami 
podjął próbę naruszenia in-

tegralności terytorial-
nej gmin będących 
sąsiadami miasta, 
rozpoczynając dzia-
łania zmierzające do 
odłączenia sołectwa 
Konikowo od naszej 
gminy. 
To bezpardonowe 
działanie władz Ko-
szalina zmierza nie 
tylko do odłączenia 
sołectwa, ale także 
do pozbawienia na-
szej gminy dynamiki 

rozwoju i „skazanie” jej na 
degradację społeczną i go-
spodarczą. 
Nie tylko nie zgadzam się 
z takim działaniem, lecz 
razem ze Starostą Kosza-
lińskim, Wicestarostą, Bur-

mistrzem i Wójtami podję-
liśmy stosowne działania 
zapobiegające naruszeniu 
tej integralności terytorial-
nej.
   Pragnę również nad-
mienić, że wszyscy Radni 
naszej Gminy wspiera-
jąc moje działania jedno-
myślnie podjęli Uchwałę 
w sprawie stanowiska wo-
bec planów jednostron-
nego naruszenia przez 
Gminę Miasto Koszalin 
integralności terytorialnej 
i społecznej Gminy Świe-
szyno oraz Powiatu Kosza-
lińskiego oraz Gmin Bie-
siekierz, Manowo i Sianów.

Ewa Korczak
Wójt Gminy Świeszyno

Ewa Korczak, wójt gminy Świeszyno

Zdecydowane: nie!
Świeszyno

Pierwszy szpadel już wbity czyli 
ruszyła budowa hali sportowej

Więcej na str. 2

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych zapachem choinki 

i nutą wspólnie śpiewanej kolędy. 
Życzymy, aby w wigilijny wieczór 

zapanował w naszych domach pokój, 
zrozumienie i wzajemna życzliwość.  
Niech pierwsza gwiazdka przyniesie 

wytchnienie od trosk 
i prawdziwą radość z chwil spędzonych 

w najbliższym gronie.  
Oby zbliżający się Nowy Rok obfitował 

w sukcesy, zawodową satysfakcję 
i wszelką pomyślność.

Wójt 
Gminy Świeszyno 
   Ewa Korczak

Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno

Bogdan Koryga
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Na placu za Szkołą 
Podstawową w Świeszy-
nie odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie budowy hali 
sportowej.

Inwestycja realizowana 
jest w ramach zadania pn. 
„Budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
w Świeszynie – Stworzenie 
bazy lokalowej na potrze-
by działalności organizacji 
sportowych i mieszkańców 
z obszaru rewitalizacji”. 
Symbolicznego wbicia 
„pierwszej łopaty” dokona-
ła Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak. 

Wśród gości, którzy wzięli 
udział w uroczystości byli: 
Inspektor nadzoru inwestor-
skiego Pan Wojciech Sien-
kiewicz, Pan Piotr Flens – 
właściciel Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego 
i Usług Inwestycyjnych, 
Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Świeszynie – 
Pani Joanna Remplewicz 
i przedstawicielka Biura 
Poselskiego Pana Pawła 
Szefernakera, która z uwa-
gi na nieobecność Pana 
Posła odczytała w Jego 
imieniu list i przekaza-
ła go na ręce Pani Wójt.
Radość z rozpoczęcia prac 

budowlanych jest ogrom-
na. Inwestycja ta jest dłu-
go wyczekiwana, zarówno 
przez uczniów jak i miesz-
kańców. Jesteśmy świad-
kami tworzenia kolejnego 
miejsca użyteczności pu-
blicznej wpływającego na 
rozwój naszej gminy. 
W ramach zadania powsta-
nie nie tylko pełnowymia-
rowa sala gimnastyczna 
z trybunami, ale również 
zaplecze socjalno-szatnio-
we, sala fitness, siłownia 
czy sala konferencyjna.
Czekamy z niecierpliwo-
ścią!

Świeszyno

Ruszyła budowa sportowej hali

O g ł o s z e n i e !!!
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej 

w Świeszynie (z siedzibą w niedalinie) 
informuje, że planuje wdrożenie  usług opiekuńczych.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie osób do tej formy pomocy, celem 
rozeznania i dostosowania ich potrzeb. 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie się do GOPs nie jest jednoznaczne 
z przyznaniem usługi. Telefony do kontaktu w godzinach  7:00 - 15:00    
94 318 35 23, 506 237 234, adres e-mail: gops@swieszyno.pl 
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W tym roku sołectwa Mierzym, 
Strzekęcino i Świeszyno otrzy-
mały po 10 000,00 zł w ramach 
konkursu Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go pn. „Granty Sołeckie 2020”. 
.

Gmina Świeszyno

Granty Sołeckie 2020

KGW Niekłonice wywal-
czyło 1 miejsce wraz 
z wyróżnieniem w etapie 
powiatowym Konkursu 
zorganizowanego przez 
Zachodniopomorską 
Izbę Rolniczą pn. „Smaki 
zamknięte w słoiku”. 

Najwyższe miejsce na 
podium KGW zajęło 
za zamknięcie w słoiku 
„Niekłonickiej pyłów-
ki”, a wyróżnienie za 
„Niekłonickie pesto”. 
Na wyrazy uznania zapra-
cowały również dwa inne 
Koła z terenu naszej Gmi-
ny. KGW „Marysieńki” ze 
Świeszyna zostały wyróż-
nione za wyprodukowanie 

przepysznej konfitury ró-
żanej z jabłkiem oraz leczo, 
a KGW Giezkowo wyróż-
niono za sałatkę grzybową. 
Głównymi celami przy-
świecającymi konkursowi 
były rozwój wiedzy doty-
czącej tradycyjnych, zdro-
wych przetworów domo-
wych, promocja produktów 
przetworzonych, zgroma-
dzenie wiedzy o potrawach 
regionalnych, wymiana 
doświadczeń kulinarnych 
pomiędzy uczestnikami 
konkursu oraz oczywiście 
świetna zabawa!
Wielkie gratulacje i podzię-
kowania za zaangażowanie. 
Oby tak dalej! 

Niekłonice

... stąd są najlepsze 
smaki

Dzięki grantom oraz środ-
kom zabezpieczonym 
w funduszach sołec-
kich tych miejscowo-
ści, pojawiły się nowe 
urządzenia na pla-
cach zabaw.  

W konsekwencji tego 
zostały stworzone nowe 
miejsca, przyjazne i bez-
pieczne dla dzieci. 

Stare place zabaw zmie-
niły się nie do poznania, 

a dotychczasowe drew-
niane urządzenia zostały 
zamienione na urządzenia 
metalowe z elementami 
tworzywa sztucznego.

O g ł o s z e n i e !!!
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej 

w Świeszynie (z siedzibą w niedalinie) 
informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań do 
otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014 - 
2020.
     Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom 
i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie prze-
kracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej.
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 Prosimy o telefoniczne zgłaszanie się osób chęt-
nych po skierowania  do pracowników socjalnych: 
          tel. 94 318-35-23 w godzinach 7.00 – 17.00

W sobotę 12 grudnia 2020 
roku odbyło się uroczyste 
otwarcie długo wyczekiwanej 
przez mieszkańców sołectwa 
świetlicy wiejskiej w Zegrzu 
Pomorskim.

Podczas otwarcia obecna 
była Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Świeszyno 
Bogdan Koryga, Kierow-
nik Referatu ds. Inwestycji 
i Budownictwa Wioletta Ryn-
dziewicz, Kierownik Referatu 
ds. Rozwoju, Promocji i Spraw 
Społecznych Marek Brzostko, 
Sołtys Sołectwa Zegrze Po-
morskie oraz Radny Rady Gmi-
ny Waldemar Potoniec wraz 
z przedstawicielami sołec-
twa.    
W uroczystości uczestni-
czył również Proboszcz Pa-
rafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej Ks. Bogdan 
Gibczyński, który dokonał ce-
remonii poświęcenia budynku.
Jesteśmy przekonani, że świe-
tlica doskonale spełniać będzie 
funkcję kulturalną, rekreacyjną, 
edukacyjną oraz przede wszyst-
kim integracyjną i pozwoli roz-
wijać zainteresowania jej użyt-
kownikom. 
A jest się czym interesować… 
ponieważ świetlica została 
kompleksowo wyposażona 
m. in. w tablicę interaktywną, 

urządzenia fitness, maszyny do 
szycia, maszynę do quillingu, 
koło garncarskie, piec do cera-
miki wraz z akcesoriami, stół 
do gry w piłkarzyki, stół do gry 
w tenisa stołowego i wiele in-
nych ciekawych urządzeń. 
Na zewnątrz powstał nowy, 
bezpieczny plac zabaw oraz si-
łownia zewnętrzna. Zatem każ-
dy znajdzie coś dla siebie 
Budowa świetlicy wraz z jej 
wyposażeniem współfinanso-
wana była ze środków unijnych 
i stanowiła drugą część projektu 

Zegrze Pomorskie

Nowa świetlica cieszy mieszkańców

pn. „Marginalizacja deficytów 
obszaru Zegrza Pomorskiego” 
realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego 2014-2020. 
W ramach tego projektu wybu-
dowana została również nowa 
oczyszczalnia ścieków w Ze-
grzu Pomorskim.
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Komisja Konkursowa 
w składzie: Marta Ba-
bińska, Monika Cygan 
oraz Izabela Janczak 
oceniła zdjęcia złożone 
w ramach konkursu 
fotograficznego pn. 
„Gmina Świeszyno 
w obiektywie.”

Konkurs miał na celu uka-
zanie walorów turystycz-
nych, przyrodniczych 
i kulturalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
zabytków, architektury, 
krajobrazu oraz wydarzeń 
kulturalnych i społecz-
nych odbywających się na 
terenie Gminy Świeszyno.  
Wszechstronna prezenta-
cja gminy w formie obra-
zu miała za zadanie szero-
ko pojętą promocję naszej 
„Małej Ojczyzny”.
 Wśród zgłoszonych prac, 
Komisja wyłoniła nastę-
pujących finalistów: 
I miejsce zajęła Karolina 
Bogacz, na II miejscu zna-
lazła się Gabriela Muzyk 
natomiast III miejsce zajął 
Kacper Bogacz.

Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli udział 
w konkursie. 

         Świeszyno

Gmina Świeszyno w obiektywie

  Wielkie gratulacje dla 
uczniów z klasy 6 i 7 Szkoły 
Podstawowej w Dunowie, 
którzy stanęli na podium 
konkursu filmowego pn. 
"Moja wieś w obiektywie", 
zorganizowanego przez Po-
wiat Koszaliński na potrze-
by realizacji projektu pn. 
„Moja wieś – moje serce” 
w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020.
 Warunkiem udziału 
w konkursie było stwo-
rzenie krótkiego fil-
mu nieprofesjonalnego 
przy użyciu dowolnego 
urządzenia multimedial-
nego, np. telefonu ko-

mórkowego, aparatu foto-
graficznego czy kamery. 
Temat filmu miał być zwią-
zany z promocją życia na 
wsi, ukazaniem jej najwięk-
szych zalety. Wśród osób 
nagrodzonych znaleźli się: 
I miejsce – za film pn. „Moja 
wieś w obiektywie” wyko-
nany przez Nelę i Dominika 
Wiewiórskich – 1 000,00 zł
II miejsce – za film pn. 
„Moja wieś 2.0” wykonaną 
przez młodzież z MOW
w Polanowie- 800,00 zł
III miejsce – za film pn. 
„Nasze Dunowo” wykona-
ny przez grupę uczniów 
z klasy 6 i 7 SP w Duno-
wie– 600,00 zł

 Wielkie gratulacje. 

„Pod biało-czerwoną” to 
projekt, którego celem jest 
godne upamiętnienie zwy-
cięstwa wojsk Rzeczypo-
spolitej Polskiej nad armią 
bolszewicką w Bitwie War-
szawskiej 1920 roku. Ma 
jednoczyć mieszkańców 
oraz zachęcić do patriotycz-
nych postaw i okazywania 
dumy z bycia Polakami.
Projekt „Pod biało-czerwo-
ną” zakłada sfinansowanie 
przez Rząd Rzeczypospoli-
tej Polskiej zakupu masztów 
i flag w każdej z gmin w Pol-
sce, której mieszkańcy dołą-
czą do projektu. Inicjatywa 
zakupu masztu i flagi zale-

żeć będzie od mieszkańców.  
 Aby wziąć udział w akcji, 
należy zebrać odpowiednią 
liczbę głosów poparcia on-
line. 
Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do udziału 
w projekcie.  
Wystarczy wejść na stro-
nę https://bialoczerwona.
www.gov.pl/ i oddać swój 
głos na Gminę Świeszyno.
Głosy poparcia można od-
dawać do dnia 31 grudnia 
2020 r, do godz. 23:59 
Regulamin projektu dostęp-
ny na: https://www.gov.pl/
web/bialoczerwona/opis-i-
cel-projektu/

Pod biało-czerwonąPod biało-czerwoną
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Kierownik Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych wręcza w imieniu Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewy Korczak nagrody finalistom konkursu. Na zdjęciu od lewej: Marek Brzostko, Karolina 
Bogacz (I miejsce), Kacper Bogacz (III miejsce), Gabriela muzyk (II miejsce).
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Już od dłuższego czasu możemy podziwiać efekt pracy wielu 
osób, które zaangażowały się w upiększanie terenu znajdują-
cego się przed Przedszkolem Gminnym w Świeszynie.  

Cztery pory roku - „Magiczna Rabata” 
czyli upiększamy nasze lokalne otoczenie

20 listopada z udziałem 
Wójt Gminy Świeszy-
no Ewy Korczak, Dyrek-
tor Przedszkola Gminnego 
w Świeszynie Sylwii Pazery, 
Sołtysa Sołectwa Świeszyno 
oraz Przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich „Mary-
sieńki” Danuty Polechońskiej, 
a także Wiceprzewodniczą-
cej KGW Marysieńki Celiny 
Sady nastąpiło uroczyste za-
kończenie prac, wcale nie na-
leżących do najprostszych. 
Warto było podjąć wyzwanie, 
które w dużym stopniu wpłynę-
ło na estetyzację naszej lokalnej 
przestrzeni publicznej, a przy 
okazji dało szansę integracji 
zmierzającej do upowszechnie-
nia aktywnych postaw obywa-
telskich. 
Projekt pn. Cztery pory roku - 
"Magiczna Rabata" bo o nim 
mowa, został zrealizowany w 
ramach Programu Społecznik 
na lata 2019-2020. 

Beneficjentem projektu jest 
Koło Gospodyń Wiejskich Ma-
rysieńki w Świeszynie. 
Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu jego członkiń i chę-
ci do pracy społecznej został 
zrealizowany projekt, który 
zrewitalizował zdegradowany 
obszar przed przedszkolem. 
Kwota otrzymana w ramach 
dofinansowania zadania wy-
nosiła 4 000,00 zł natomiast 
w realizację projektu włączyły 
się oczywiście panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Mary-
sieńki” w Świeszynie, Radny 
Gminy Świeszyno Mariusz 
Kowalczyk, strażacy OSP w 
Świeszynie, członkowie Rady 
Sołeckiej w Świeszynie, ro-
dzice i dziadkowie przed-
szkolaków oraz mieszkańcy 
Sołectwa Świeszyno, którzy 
pracowali przy przygotowaniu 
terenu pod realizację projektu.

Efekt widoczny na 
zdjęciach!
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Gmina Świeszyno pozyskała 
grant w wysokości 63 679,61 
zł z projektu pn. „POMORZE 
ZACHODNIE – BEZPIECZ-
NA EDUKACJA” realizowa-
nego w ramach Działania 7.7. 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego 2014-2020. 
W ramach grantu zakupione 
zostały m.in. środki ochrony 
osobistej, sprzęt oraz środki do 
utrzymania czystości i dezyn-
fekcji (m.in. stacje do dezyn-
fekcji rąk, lampy bakteriobój-
cze, ozonatory czy parownice 

antybakteryjne), które trafiły 
do znajdujących się na terenie 
naszej gminy szkół podstawo-
wych, przedszkola oraz żłobka  
i wykorzystane będą w celu 
minimalizacji ryzyka związa-
nego z występowaniem wirusa 
COVID-19.

Gmina Świeszyno

Grant na walkę z COVID 19

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Marysieńki” ze Świeszyna 
zorganizowało na przełomie 
lata i jesieni warsztaty nauki 
szycia pn. „Szycie to życie”. 

Zajęcia odbywały  się w każdy 
poniedziałek od końca sierpnia 
do końca października w go-
dzinach 16:00 - 20:00 w MCK 
e-Eureka – BP w Świeszynie. 

Świeszyno

Szycie to życie
Koordynatorem warsztatów 
była niezawodna Sołtys So-
łectwa Świeszyno i Przewod-
nicząca KGW „Marysieńki” 
Pani Danuta Polechońska.
Głównym celem zajęć była 
integracja lokalnej społecz-
ności oraz poprawa jakości 
życia kobiet z terenu Gminy 
Świeszyno. 
Zajęcia były otwarte, więc 
chętnych Pań, pragnących 
zgłębić tajniki sztuki kra-
wieckiej nie brakowało. 
Mieszkanki gminy chęt-
nie wykonywały ser-
wetki, fartuszki, po-
krowce na kosze i jakże 
popularne w tym roku ma-
seczki wielokrotnego użytku. 

Warsztaty mogły odbyć się 
dzięki wsparciu programu 
„Działaj lokalnie”.

Już niedługo ozdrowieńcy 
będą mogli oddawać swoje 
osocze w Koszalinie.

Gmina Świeszyno wspólnie 
z Powiatem Koszalińskim 
oraz pozostałymi gmina-
mi powiatu postanowiła 
o zakupie nowoczesnego 
i wielofunkcyjnego sepa-
ratora, który w dobie pan-
demii służyć będzie do 
pobierania krwi, a dzięki 
dodatkowym funkcjom na-
wet po pandemii sprzęt bę-
dzie w stałym użytku.  
Koszt takiego urządzenia to 
110  tys. zł 
Każda z ośmiu gmin przeka-
że na ten cel 10 tys. złotych, 
natomiast Powiat dołoży 30 
tys. zł. 
Z nowoczesnego sprzętu, 
który trafi do stacji krwio-
dawstwa w Koszalinie, ko-
rzystać będzie można już 
w drugiej połowie stycznia 
przyszłego roku. 

Gmina 
Świeszyno 
wspomogła 
koszaliński
szpital
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Multimedialne Centrum 
Kultury e-Eureka – Biblio-
teka Publiczna w Świeszynie 
wzięło udział 
w akcji „Misie Ratownisie”. 

W jej ramach zbierano plu-
szaki, które następnie zosta-
ły przekazane do jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Pogotowia Ratownicze-
go. 
Tam zostaną wykorzysta-
ne w sytuacjach, gdy jakieś 
dziecko będzie uczestni-
kiem wypadku drogowego.
MCK e-Eureka – BP w Świe-
szynie dziękuje każdej oso-
bie, która przekazała piękne 

  Świeszyno

MCK e-Eureka – BP dziękuje

Serca dla dzieci...

Bardzo miło jest nam po-
dzielić się wiadomością, że 
również Gmina Świeszyno 
zaangażowała się w pomoc 
potrzebującym dzieciom 
i wzbogaciła się o pojem-
niki służące do zbierania 
plastikowych nakrętek. 

Pierwsze takie serce zostało 
już zainstalowane i jest 
dostępne dla mieszkańców 
na terenie MCK „e-Eureka” 
BP w Świeszynie!
Pierwszą pomocną cegieł-
kę dołożyły Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Kor-

czak oraz Sołtys Sołectwa 
Świeszyno Pani Danuta Po-
lechońska, wsypując zbie-
rane przez siebie nakrętki 
do pojemnika. Ten z pozoru 
niewielki gest to podanie po-
mocnej dłoni małej Oleńce 
chorującej na bardzo rzad-
ką chorobę - Zespół Aperta. 
Dziewczynka ma 16 miesię-
cy i liczy na naszą pomoc. 
Pokażmy, że mamy wielkie 
serca! 
Kolejne serca poja-
wią się w naszej gminie 
jeszcze w tym roku.  
W Niekłonicach, Koniko-
wie, Giezkowie i Zegrzu Po-
morskim ustawione zostaną 
przy świetlicach wiejskich, 
a w Strzekęcinie przy placu 
zabaw. Docelowo, już nie-
długo w każdym sołectwie 
będzie można wrzucać na-
krętki do sercowych pojem-
ników, pomagając przy tym 
najbardziej potrzebującym!
Warto pomagać! 

Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia dlatego pracow-
nicy naszego centrum od 
kilku dni wykonują stroiki 
bożonarodzeniowe w ramach 
przedświątecznej akcji „Stro-
ik dla Samotnych”.

Wszystkie wykonane stroiki, 
a jest ich trzydzieści w najbliż-
szych dniach przekażemy wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Świeszynie 
samotnym seniorom mieszkają-
cym w naszej gminie . 
To wprawdzie niewielki 
gest, ale świadczący o pa-
mięci i życzliwości. Mamy 
nadzieje, że sprawi on ob-
darowanym wiele radości. 

„Stroik dla Samotnych”

    Świeszyno niesie świąteczną 
pomoc!

Pracownicy Urzędu 
Gminy w Świeszynie 
wraz z pracownika-
mi Multimedialnego 
Centrum Kultury 
„e-Eureka” BP, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Zespołu 
Oświaty Samorządowej 
włączyli się w tegoroczną 
akcję pn. „Szlachetna 
Paczka”.

Przygotowali świąteczne 
prezenty dla jednej z po-
trzebujących rodzin, która 

mieszka na terenie naszej 
gminy.
Z przeprowadzonej zbiórki 
udało się zakupić produkty 
spożywcze, tekstylne, środ-
ki czystości, sprzęt AGD 
oraz drobne niespodzianki 
świąteczne dla dzieci. 
Wszystkie te artykuły zo-
stały pięknie zapakowane 
przez Pracowników MCK 
za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. Następnie pre-
zenty te przekazane zostały 
potrzebującej rodzinie. 
Ten szlachetny cel spowo-

duje, że obdarowaną rodzi-
nę spotka odrobina szczę-
ścia i sprawi, że rodzina 
ta przeżyje święta Bożego 
Narodzenia je w jeszcze 
bardziej magicznym na-
stroju. 
To wielka sprawa, że 
w tym najpiękniejszym 
okresie w roku potrafimy 
się jednoczyć i otworzyć 
swoje serca dla innych.  
Tak niewiele potrzeba, aby 
zrobić coś dobrego!

W akcji ,,Szlachetna Paczka 
2020’’ czynny udział wzięli 
również druhowie OSP w 
Strzekęcinie. 

Wspólnie z Kompanią Piwo-
warską, Pomorsko-Mazurską 
Hodowlą Ziemniaka, firmą Auto 
Szyby ProfiGlass oraz z przyja-

ciółmi i mieszkańcami Sołectwa 
Strzekęcino przygotowali wspa-
niałe prezenty, które trafiły do 
potrzebującej rodziny mieszka-
jącej w Strzekęcinie. 
Wszystkim, którzy wzięli czyn-
ny udział w „tworzeniu” dobra 
serdecznie dziękujemy. Wielkie 
brawa należą się druhom OSP 

Strzekęcino za wspaniałą inicja-
tywę i wielkie serca. To właśnie 
dzięki takim ludziom Szlachetna 
Paczka działa na większą skalę. 
Szczególnie teraz w okresie 
oczekiwania na Święta Boże-
go Narodzenia możemy otwo-
rzyć swoje serca i podzielić się 
szczęściem z najbliższymi.

OSP Strzekęcino

Szlachetne serce druhów

Dziękujemy serdecznie Dyrektorowi 
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za włączenie się do tegorocznej akcji. 

i kolorowe pluszaki. Bardzo 
się cieszymy, że dzięki Wam 

mogliśmy uczestniczyć w tej 
wspaniałej akcji.
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Dnia 20 listopada 2020 roku 
odbyło się w Przedszkolu 
Gminnym w Świeszynie uro-
czyste pasowanie na przed-
szkolaka. 

Wzięły w nim udział wszystkie 
dzieci z grupy I. W tym roku uro-

czystość odbyła się bez rodziców 
i gości, ale jak zwykle nie zabra-
kło atrakcji dla maluchów. 
Na początku "Biedronki" zapre-
zentowały swoje umiejętności 
taneczne, wokalne i recytator-
skie: śpiewały, tańczyły w parach 
i mówiły wierszyk. Potem złożyły 

uroczyste przyrzeczenie, że będą 
dzielnymi przedszkolakami, nie 
będą płakać, za to codziennie będą 
się uśmiechać i grzecznie bawić. 
Na zakończenie uroczystości dy-
rektor przedszkola, Pani Sylwia 
Pazera dokonała ich pasowania 
naszą magiczną czerwoną kred-

ką. Wszystkie maluchy otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy i książki 
oraz laurki przygotowane przez 
dzieci z grupy "Motylki". Potem 
przedszkolaki udały się na słodki 
poczęstunek. 

autor: Marzena Piejko

Świeszyno

Będą dzielnymi przedszkolakami
Rocznica ślubu to piękne święto, które przypieczętowuje 
spędzone u boku bliskiej osoby wspólne lata. Dzielenie 
razem życia to niełatwa sztuka, która często wymaga pój-
ścia na kompromis. Nielicznym parom przypada w udzia-
le świętowanie takiego jubileuszu jakim jest 50 rocznica 
ślubu.
W tym roku Złote Gody celebrowali Państwo:
 Czesława i Franciszek szczepanikowie;
 Józefa i Włodzimierz Białobrzescy;
 Eugenia i stanisław Ptaszyńscy;
 Regina i Ryszard Domagalscy;
 Elżbieta i stanisław Maślankowie;
 Helena i Wiktor Pichlińscy;
 Łucja i Henryk Piotrowscy;
 anna i Józef Warzecha;
 Elżbieta i Henryk Jung
 Grażyna i andrzej Kowalscy;
 Janina i andrzej skruńdź;
 Krystyna i Józef Ratajczykowie;
 Helena i Józefa sobierajowie.

Kochani Jubilaci, 
       Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, 
podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą 
trosk, smutków i problemów. 
W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że wasze małżeń-
stwo będzie zgodne, szczęśliwe i trwałe - z tej próby wy-
szliście zwycięsko. 
Nagrodą jest szczęście, radość, szacunek i uznanie wa-
szych rodzin, przyjaciół i znajomych.
     W takich chwilach życzenia „Wszystkiego najlepszego” 
to za mało… 
     Z okazji tak pięknego i jakże ważnego jubileuszu życzy-
my Wam radości, która dostrzega piękno małych rzeczy. 
Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt 
dalekie. Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza 
z równowagi i ufności, która uskrzydla kiedy bezradność 
przerasta.

  Gmina Świeszyno

Wiele, wiele lat razem...

Maluchy ze Żłobka Gminnego 
„Tęczowa Kraina” w Koniko-
wie gościły miłego i długo wy-
czekiwanego gościa – Świętego 
Mikołaja, którego przywitały 
z wielkim entuzjazmem i rado-
ścią. Święty obdarował każde-
go ze Żłobkowiczów słodkim 
upominkiem. W ten wyjątkowy 
dzień wszystkie dzieci były jesz-
cze bardziej grzeczne niż zwy-
kle. Ten wyjątkowy czas upłynął 
przy świątecznej muzyce i za-
bawach z Mikołajem. 

Konikowo

Mikołajki 
w „Tęczowej 
Krainie”
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Od 1 do 7 października 
miała miejsce kolejna 
edycja zdrowego, spor-
towego tygodnia.

Jego naczelnym celem 
było wzmożenie motywa-
cji do wyjścia z domu i in-
tegracji wokół wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych, 
a także uświadomienie 
potrzeby systematycz-
nego ćwiczenia poprzez 
propagowanie aktywno-
ści ruchowej jako naj-
lepszej formy spędzenia 
wolnego czasu. 
Choć realizacja tej for-
my aktywizacji ruchowej 
była w znacznym stopniu 

ograniczona przez pande-
mię, udało się przeprowa-
dzić kilka spotkań upo-
wszechniających kulturę 
fizyczną, która jest klu-
czem do zdrowia. 

W tegorocznym spor-
towym tygodniu udział 
wzięli: Szkoła Podstawo-
wa w Dunowie, Gminny 
Klub Sportowy Szakale 
Świeszyno, Klub Spor-
towy Hajka Zegrze Po-
morskie oraz Gminny 
Ludowy Klub Sportowy 
Wicher. 
Bardzo dziękujemy za 
udział i gratulujemy spor-
towej pasji.

Sport kluczem do zdrowia
… to hasło XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w ramach którego odbył się XXVI 
Sportowy Turniej Miast i Gmin.

Przedmiotem zadania 
była organizacja i prowa-
dzenie systematycznych 
zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych dla dzieci 
i młodzieży z klas 1 - 5 
szkół podstawowych oraz 
dzieci z oddziałów przed-
szkolnych ze szczególnym 
uwzględnieniem piłki 
nożnej. 

Zajęcia były prowadzone 
w różnorodnych, nowocze-
snych i atrakcyjnych for-
mach poprzez stymulację 
aktywność fizycznej uczest-
ników oraz promowanie 
masowej aktywności spor-
towej, a także rozwijanie 
i udoskonalanie umiejętno-
ści gry w piłkę nożną. 
 Głównym celem przy-
świecającym realizację 
zadania było wspieranie 
rozwoju dzieci i młodzie-
ży poprzez zwiększenie 
ich aktywności ruchowej 
prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu 
zdrowia i związanej z nim 
jakości życia, upowszech-
nienie gry w piłkę nożną 
oraz zwiększenie liczby 
dzieci i młodzieży upra-
wiających sport w ramach 
pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych zajęć sportowych. 

Zadanie to umożliwiło dzie-
ciom i młodzieży z terenu 
Gminy Świeszyno udział 
w różnych formach aktyw-
ności fizycznej poprzez 
atrakcyjne zajęcia sporto-
we, ukierunkowane na pił-
kę nożną oraz uczestnictwo 
w zawodach sportowych. 

GKS Szakale Świeszyno 
przez cały rok zorganizo-
wał i uczestniczył w wielu 
zawodach i turniejach spor-
towych takich jak: 
Pierwsza Piłka Orlików, 
rozgrywki w ramach Ligii 
Bałtyckiej Orlik 2012, 
Pierwsza Piłka dla Żaków, 
Turnieje Skrzatów, 
Turnieje Młodzików, 
Turniej Noworoczny Skrza-
tów „Bałtyk Cup”  i wiele 
innych. 
Prócz tego GKS Szakale 
Świeszyno zadbał rów-
nież o aktywną integrację 
zawodników organizując 
w tym roku obozy spor-
towe w Darłowie.  

Pomimo wielu trudności, 
które związane są ze stanem 
pandemii Klubowi udało 
się w bezpieczny sposób 
zrealizować wszystkie za-
planowane zdania. 

Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju 
piłki nożnej dzieci i młodzieży Gminy Świeszy-
no to działanie które realizowane było przez 
Gminny Klub Sportowy Szakale Świeszyno 
w 2020 roku.

    Szakale szkolą 
dzieci i młodzież

Szakale podczas Turnieju Pierwsza Piłka

Dobiegła końca runda 
jesienna sezonu 2020/2021 
piłkarskiej Klasy A, 
w której rywalizują dwie 
drużyny z Gminy Świe-
szyno: GLKS Wicher 
Mierzym oraz KS Hajka 
Zegrze Pomorskie. 

Po rozegraniu 11 kole-
jek Wicher zajmuje dru-
gie miejsce ze zdobyczą 
27 punktów (9 zwycięstw 
i 2 porażki).  
Tuż za plecami zespo-
łu z Mierzymia znalazła 
się Hajka, która zdobyła 
23 punkty (7 zwycięstw, 
2 remisy, 2 porażki).
Dzięki dobrej w swoim wy-
konaniu pierwszej części 
rozgrywek, obie nasze dru-
żyny mają korzystną pozy-
cję przed rundą rewanżową, 
która zostanie rozegrana 
wiosną przyszłego roku. 
Wicher Mierzym do lidera 
rozgrywek, którym jest Grot 
Bonin, traci jedynie 3 punkty. 
Wicher to także jedyny ze-
spół w tym sezonie, który 
pokonał obecnego lidera, 
więc runda wiosenna zapo-
wiada się bardzo emocjonu-
jąco!

Piłka Nożna

Piłkarze mają zimową przerwę

Klub Sportowy Hajka Zegrze Pomorskie

GLKS Wicher Mierzym
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