
Już po raz dziesiąty gmina Świeszyno uczciła pontyfikat papieża Jana Pawła II. Uroczystości w Zegrzu Pomor-
skim były upamiętnieniem wizyty Papieża, który w czerwcu 1991 r. właśnie tu rozpoczynał czwartą pielgrzym-
kę do Polski. Wówczas na lotnisku odbyło się uroczyste powitanie papieża Jana Pawła II oraz nabożeństwo z 
udziałem Jana Pawła II dla polskich żołnierzy. 
Od 10 lat, dla upamiętnienia tych wydarzeń, w Zegrzu Pomorskim oragnizowany jest Dzień Papieski. Tego-
roczny zapoczątkowało złożenie kwiatów pod obeliskiem Jana Pawła II w Zegrzu. Czytaj na str. 3

Za nami
X Jubileuszowy Dzień Papieski
40-lecie Pontyfikatu Świętego Jana Pawła II 1978-2018
100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

„Szukałem Was, teraz Wy znaleźliście mnie”
                                                                            św. Jan Paweł II
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Filip Szulc – uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Konikowie, 
a jednocześnie zawodnik 
„Gwardii Koszalin”, wraz z 
drużyną wygrał polskie eli-
minacje do Turnieju Cham-
pions Trophy Cup 2018. 
W czerwcu będzie reprezen-
tował Polskę w Wielkim Fi-
nale w Wiedniu. Champions 
Trophy Cup to największy 
turniej piłkarski na świecie. 

W zmaganiach finałowych, 
które odbędą się 15 – 17 
czerwca w Wiedniu, weź-
mie udział 128 drużyn z ca-
łego świata. 
W poprzednim roku, roz-
grywki do lat 10 wygra-
ła Chelsea Londyn.  
Niezmiernie ważny jest tak-
że fakt, iż właśnie Filip zo-
stał uznany za najlepszego 
zawodnika Turnieju! 
Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy

Z Konikowa do 
Wiednia

W gminie Świeszyno uroczyście obchodzono Święta Flagi oraz Rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uroczystości rozpoczął, tworzący wielką biało-czerwoną flagę, przemarsz dzieci i miesz-
kańców gminy ulicami Świeszyna. Marsz kończył się na terenie MCK e-Eureka BP, gdzie odbyły się 
występy artystyczne. Uczestnikom marszu towarzyszył Klub Motocrossowy MX Koszalin, którego 
reprezentanci przejechali na motorach przystrojonych flagami państwowymi.   

W patriotycznym 
nastroju

W patriotycznym 
nastroju

Świeszyno

Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

Strzekęcino

Osobowość Roku 
2017

Czytaj na str. 5 Czytaj na str. 2 
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O tym co dzieje się w placówkach oświatowych gminy Świeszyno - czytaj na str 6 i 7
Na zdjęciu powyżej wizyta przedszkolaków ze Świeszyna w koszalińskim schronisku dla zwierząt
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dokończenie ze str. 1

W MCK e-Eureka BP na 
uczestników czekał występ 
artystyczny dzieci ze Szkół 
Podstawowych Gminy 
Świeszyno pt. „Kocham Cię 
Polsko”. 
Patriotyczny charakter im-

prezy podkreślony został 
przez występy Chóru Szkol-
nego Bemol oraz zespołów 
śpiewaczych Kamerton 3 i 
Karpaty. 
Uroczystości rozpoczęły się 
od wspólnego odśpiewania 
Hymnu Państwowego i wy-

puszczenia biało-czerwo-
nych balonów. 
Na wszystkich czekał poczę-
stunek przygotowany przez 
strażaków OSP Niedalino, 
ognisko z kiełbaskami oraz 
wata cukrowa. 
Podczas uroczystości, ofi-

cjalnego otwarcia wystawy 
medalierstwa i falerystyki 
oraz prezentacji prac wyko-
nanych na konkurs plastycz-
ny pt. „Godło Polski”, doko-
nała Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Poseł na 
Sejm Pan Stefan Romecki 

oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Pan Ryszard 
Pilipiec. 
Na koniec uroczystości zo-
stały wręczone nagrody za 
najlepsze prace. 
Główną nagrodę w postaci 
laptopa z oprogramowaniem 

ufundował Pan Zdzisław 
Zakrzewski z firmy HAKO 
Technology, pozostałe na-
grody ufundowane zostały 
przez Wójta Gminy Świe-
szyno Panią Ewę Korczak.

Świeszyno

W patriotycznym nastroju...

Nagrodzeni w konkursie „Godło Polski”
I miejsce – Michał i Małgorzata Beska 
II miejsce – grupa dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Konikowie 
II miejsce – Nikola Szczepankiewicz

 
Wyróżnienia: 

Rozstrzygnięto II 
edycję plebiscytu 
Osobowość Roku 
2017, organizowanego 
przez Redakcję Głosu 
Koszalińskiego. 

Zwycięzcom, nagro-
dy wręczano pod-
czas uroczystej gali 
w Pałacu Bursztyno-
wym w Strzekęcinie. 
W powiecie koszaliń-
skim największe uznanie 

Czytelników zdobyli:  
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak – w 
kategorii Samorządność 
i społeczność lokalna 
Pani Lucyna Parol 
(Działalność społecz-
na i charytatywna) 
Pan Roman Kwiat-
kowski (Biznes)  
oraz Pan Wiktor Ka-
zubowski (Kultura i 
sport).
Laureatom gratulujemy.

Strzekęcino

Osobowość Roku 2017

16 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Świeszynie odbyło się spotkanie animacyjne na 
temat Program Społecznik 2018. Uczestniczyli w nim lokalni liderzy oraz przedstawiciele 
grup społecznych, którzy zostali zapoznani z zasadami uzyskania dofinansowania w ramach 
Programu oraz z generatorem Witkac. Frekwencja dopisała.

Świeszyno

Ruszył Program Społecznik

• Rodzina Klemczak 
• Świetlica Niekłonice 
• Uczniowie klasy IV SP w Dunowie 
• Uczniowie klasy I SP w Konikowie 
• Uczniowie Klasy VI SP w Dunowie 
• Maja i Przemek Jarzembowscy 

• Patryk Szewczyk 
• Kacper Bogacz 
• Patrycja Klemczak 
• Zofia Grembowska 
• Teresa Cyngiel 
• Alexander Nimz
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19 kwietnia 2018 r. 
w Urzędzie Gminy Świe-
szyno podpisano umowę 
na „Budowa drogi dla 
rowerów na terenie Gmi-
ny Świeszyno” – odcinek 
Konikowo – Niekłonice. 

Przetarg na wykonanie prac 
wygrała firma Domar Kazi-
mierz Domaracki. 
Inwestycja dofinansowa-

na będzie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Działanie 
2.3 Zrównoważona multi-
modalna mobilność miej-
ska i działania adaptacyjne 
łagodzące zmiany klimatu 
w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Gmina Świeszyno

Ruszyły roboty  przy 
nowej ścieżce rowerowej 

Zakończyła się budo-
wa Szlaku Elektrowni 
Wodnych przebiegająca 
przez Lisowo - Niedalino – 
Strzekęcino – Dunowo. 

W ramach inwestycji wyko-
nano cztery miejsca odpo-
czynku:  w Zegrzu Pomor-
skim, Strzekęcinie oraz dwa 
w Niedalinie. Każde miejsce 
postoju wyposażone zostało 
między innymi w drewniane 
stoły z ławami, wiaty i sto-

jaki na rowery. Ponadto zo-
stała zamontowana siłownia 
zewnętrzna w Strzekęcinie 
oraz oznakowanie całej tra-
sy szlaku. 
Najważniejszy element pro-
jektu zlokalizowany został 
w Niedalinie, bezpośrednio 
przy rzece Radew. Na terenie 
zostały wybudowane dwie 
wiaty oraz dwa wigwamy. 
Ponadto został zamontowa-
ny pomost pływający, stoja-
ki na rowery oraz siłownia 

zewnętrzna. Zagospodaro-
wanie terenu obejmowało 
również wyznaczenie miej-
sca ogniskowego oraz mon-
taż koszy na śmieci.  
Całość stanowi piękny te-
ren rekreacyjny, idealny do 
organizacji różnego rodza-
ju wydarzeń kulturalnych i 
integracyjnych, z którego z 
pewnością chętnie korzysta-
li będą zarówno mieszkań-
cy Gminy jak i przyjezdni. 
Gmina Świeszyno wyko-

rzystała naturalny potencjał 
regionu rozszerzając tym sa-
mym ofertę turystyczną. 
Projekt pn. „Budowa infra-
struktury turystycznej Szla-
ku Elektrowni Wodnych 
wraz z oznakowaniem tury-
stycznym szlaku na terenie 
Gminy Świeszyno”, został 
zrealizowany w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 
2014-2020.

Gmina Świeszyno

Szlak Elektrowni Wodnych

X Jubileuszowy Dzień Pa-
pieski w Zegrzu Pomorskim 
rozpoczął się uroczystym 
złożeniem kwiatów przy 
Obelisku Świętego Jana 
Pawła II oraz mszą świętą 
celebrowaną przez ks. profe-
sora Edwarda Sienkiewicza.
 
Po mszy rozpoczął się festyn, 
podczas którego na gości cze-
kało wiele atrakcji. Był więc 
program artystyczny, w któ-
rym między Zespół Wokal-
no – Teatralno – Satyryczny 
„Fantazja” pod kierunkiem 
Kazimierza Zawadzkiego z 
Szydłowa (woj. świętokrzy-
skie) przedstawił program 
„Śpiewajmy Świętemu Janowi 
Pawłowi II” 
Znane i lubiane przez wszyst-
kich pieśni ludowe śpiewały 
zespoły z naszego regionu: 
„Ziemia Bobolicka”, „Jago-
dy”, „Jarzębiny”, „ Borneń-
skie Wrzosy”, „Swaty” oraz 
„Manowskie Malwy”. Zagrze-
wały one do śpiewu i tańca 
licznie zgromadzoną publicz-
ność. Nie zapomniano także o 
podniebioeu gości: w trakcie 

festynu można było zjeść mię-
dzy innymi bigos serwowany 
przez strażaków, wypić kawę 
lub skosztować domowe wy-
pieki. 

Pomiędzy występami Pani 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak wręczyła nagrody 
zwycięzcom III Biegu Pa-
pieskiego. Konferansjer Pani 

Iwona Moszyńska zagrzewa-
ła do zabawy i zakupu losów 
w grze fantowej. Było pięć 
nagród, które ufundowane 
zostały przez  Caritas, panią 

Krystynę Potoniec  oraz pa-
rafian. Główną nagrodą był 
rower ufundowany przez Pa-
nią Wójt Ewę Korczak. Czas 
przy dobrej zabawie szybko 

przeminął.  
- Z niecierpliwością będziemy 
oczekiwać przyszłorocznego 
Dnia Papieskiego – mówią 
uczestnicy imprezy.  (r)

Zegrze Pomorskie 

Na pamiątkę wizyty świętego Jana Pawła II
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W dniu 27 kwietnia 2018r. 
w Hali Sportowej w Koni-
kowie odbył się „Dzień Se-
niora”. Licznie przybyłych 
seniorów ciepło i serdecznie 
powitała  Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak. 
Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Przewod-

niczący Rady Gminy Pan 
Jacek Marcinkowski, Prezes 
Koła Związku Emerytów 
i Rencistów w Świeszynie 
Pan Wojciech Serocki, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie Pani Dorota 
Nitka, Proboszcz Parafii Ze-

grze Pomorskie ks. Bogdan 
Gibczyński, Przewodnicząca 
Związku Emerytów i Renci-
stów Pani Janina Kokowska, 
Sołtys Sołectwa Świeszyno 
Pani Danuta Polechońska, 
Sołtys Sołectwa Dunowo 
Pani Jadwiga Waśko oraz 
Sołtys Sołectwa Strzekęcino 

Pan Leszek Lewkowicz.
Coroczne spotkanie naszych 
seniorów uprzyjemniały 
występy zespołu BEMOL 
ze Szkoły Podstawowej w 
Konikowie, zespołów śpie-
waczych - Jagód z Niedalina 
oraz Jarzębin ze Świeszyna 
a także występ amatorskie-

go teatru ODSŁONA skła-
dającego się z mieszkańców 
Gminy Świeszyno, którzy 
przedstawili spektakl pt. 
„Biuro matrymonialne”.
Na spotkaniu nie zabrakło 
również tematów do rozmów 
i wspomnień oraz możliwo-
ści wykazania swych umie-

jętności tanecznych - przy 
akompaniamencie zespołu 
Pana Władysława Kuty. Na 
koniec uroczystości każdy 
z naszych drogich seniorów 
otrzymał słodki upominek 
z życzeniami zdrowia, po-
myślności i szczęścia w gro-
nie najbliższych.

Konikowo

Dzień Seniora dla wszystkich mieszkańców gminy

Biblioteka Publiczna w Świeszynie poleca

Bohaterami książki są potomkowie zbrodniarzy: Hermanna Görin-
ga, Hansa Franka, Rudolfa Hoessa, Erwina Rommla i Clausa von 
Stauffenberga, których odszukała i namówiła do opowieści o swo-
ich niesławnych przodkach młoda rosyjska dziennikarka Tatiana 
Freidensson. Ich historie przedstawiła również w cyklu filmów 
dokumentalnych prezentowanych w rosyjskiej telewizji. Autorka 
w każdej z tych osób widzi człowiek. Nie ocenia i próbuje zrozu-
mieć, jak wyglądało dorastanie w cieniu potężnych niegdyś po-
staci, okrzykniętych przez historię największymi zbrodniarzami 
ludzkości. W jaki sposób odcisnęło się to na ich późniejszym ży-
ciu. Od czasu do czasu pozwala sobie także na szalone domysły...

Książka pod tytułem „Sendlerowa. W ukryciu” to nie tylko fa-
scynująca i wzruszająca opowieść o bohaterskiej kobiecie, która 
ryzykując własne życie, przeciwstawiała się złu i niesprawiedli-
wości. To przede wszystkim walka o prawdę historyczną, która 
dziś, w czasach jej nieustannego zakłamywania i ukrywania, jest 
tak istotna. Cofając się do najbardziej okrutnych wydarzeń XX 
wieku, Anna Bikont przedstawia kilkanaście historii osób, głównie 
kobiet, dla których priorytetem było ratowanie niewinnych dzieci 
z warszawskiego getta. Każda z nich to budząca niedowierzanie 
opowieść o tych, którzy położyli własne życie na szali, by ocalić 
inne istnienie. Z tego szlachetnego grona wyłania się postać szcze-
gólnie się wyróżniająca – polska bohaterka, Irena Sendlerowa. 

Buzująca emocjami opowieść o miłości, tajemnicach i sile dobra
Anna Ficner-Ogonowska zabierze Cię w świat prawdziwych 
uczuć, silnych przeżyć i dramatycznych wydarzeń. Okruch to nie-
zwykła powieść, która przywraca wiarę w sens życia i pozwala 
zrozumieć, czym jest odpowiedzialna miłość.
„To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i znisz-
czyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, 
by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumia-
łam, że to moja jedyna nieskończoność.” 
Anna Ficner-Ogonowska – autorka bestsellerów „Alibi na szczę-
ście”, „Krok do szczęścia”, „Zgoda na szczęście” i „Czas poka-
że”. 
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12 maja 2018 roku Gmin-
ny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świeszynie 
zorganizował w Szkole 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Koniko-
wie Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych pod 
szczytnym hasłem „Bądź-
my razem”. 

Dzień ten był okazją do 
wspólnej zabawy w duchu 
tolerancji i równouprawnie-
nia. 
Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Konikowie zaprezento-
wali bohaterom Dnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych 
przedstawienie pt. ”Wesoły 
świat Jana Brzechwy”. 
W części artystycznej wy-
stąpił Zespół Cecylianki ze 

Konikowo

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2018 
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rzystać z bufetu, poczęstować 
się słodkościami i napojami 
oraz ciepłym posiłkiem.

Strzekęcina, chór KAMER-
TON 3, BEMOL - uczniowie 
S.P. w Konikowie. Gry i za-
bawy poprowadziła P. Sylwia 
Piotrowska. 

Wszystkie osoby biorące 
udział w konkursach tanecz-
nych zostały nagrodzone 
upominkami. Przez cały czas 
uroczystości można było sko-

Biały Dunajec
Biały Dunajec – wieś podha-
lańska w Polsce położona w 

województwie małopolskim, 
w powiecie tatrzańskim, na 
wysokości 660-950 m n.p.m.,

OŚRODEK
Ośrodek wypoczynkowy Mał-
gosia w Białym Dunajcu

TERMIN
od 3 lipca 2018 roku do 12 lipca 
2018 roku

Półkolonia 2018! 
Turnus 1: 9.07-20.07 
Turnus 2: 13.08-24.08

Wśród atrakcji m.in.: 
- ABC tańca towarzyskiego 
- warsztaty artystyczne 
- rajd rowerowy z ogniskiem 
- wyjazd do kina 
- wyjazd do Sarbinowa 
- wykonywanie latawców 
- zajęcia literackie 
- spektakl teatralny 
Dla uczestników półkolonii - 
dwa posiłki (śniadanie i obiad) 
Półkolonia dla dzieci w wieku 
6-14 lat, zajęcia w godz. 9.00-
16.00 
Ilość dzieci – 30 na każdym z 
turnusów.

Gmina Świeszyno 
organizuje letni 

wypoczynek

Gmina Świeszyno informuje, że przygotowała ofer-
tę dotyczącą wypoczynku letniego dla dzieci 

i młodzieży w wieku 7 – 14 lat.
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I Dzień Matematyki i Progra-
mowania czyli uroczystość 
promująca zainteresowanie 
matematyką oraz robotyką i 
informatyką zorganizowano 
6 kwietnia 2018 r. w szkole w 
Konikowie. 

Wydarzenie to, spotkało się z wiel-
kim zainteresowaniem uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 
Uroczystość, w sposób bardzo 
profesjonalny, poprowadziła pani 
Dorota Tomczyk, witając na wstę-
pie zaproszonych gości: Wójta 
Gminy Świeszyno - Panią Ewę 
Korczak, Przewodniczącą Rady 
Rodziców - Panią Kamilę Lisow-
ską-Lebiodę, Dyrektora Szkoły 
Panią Dorotę Nitkę oraz rodziców, 
uczniów i nauczycieli.   
W organizację uroczystości zaan-
gażowani byli wszyscy uczniowie 
i nauczyciele szkoły. 

Jako pierwsza wystąpiła klasa V 
przygotowana przez Panią Boże-
nę Kazimierską przedstawiając 
sztukę zatytułowaną ,,I Ty możesz 
polubić matematykę”. 
W matematyczno-filozoficzny 
świat wprowadzili nas Kartezjusz, 
Tales z Miletu, Newton. 
Następnie uczniowie rozwiązywali 
zagadki matematyczne, mieliśmy 
również możliwość obejrzenia po-
kazu mody stworzonego specjal-
nie dla nauczyciela matematyki i 
jego uczniów. Mottem przekazu 
klasy V było to, iż każdy może 
polubić matematykę i znaleźć dla 
niej właściwe przeznaczenie. 

Konikowo

,,Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki’’
(Galileusz)

Kolejne atrakcyjne zabawy to Lo-
gico Piccolo, czyli logiczne wy-
pełnianie kart z zadaniami.  
W konkurencji tej udział wzięli 
uczniowie z klas III oraz klasy IV. 
I miejsce w tej konkurencji zdobył 
Alan Janik, II miejsce Filip Grun-
wald, a III miejsce Karol Wojcie-
chowski. 
Wszyscy chłopcy są uczniami kla-
sy IV. 
W muzyczny i relaksacyjny „świat 
matematyki” wprowadzili nas 
uczniowie z klasy III a, przygoto-
wani przez Panią Annę Górską. 

Kolejną atrakcję zafundowała 
widzom Pani Ewa Pawlik, która 
wraz z uczniami klasy I i II zapre-
zentowała kodowanie na macie, 
w wyniku czego, oczom widzów 
ukazał się obrazek ułożony z ko-
lorowych, plastikowych kubecz-
ków. 
Ciekawostką i dodatkową atrakcją 
było to, iż zabawy można było ob-
serwować na ekranie ustawionym 
w hali. 
Muzyczny przerywnik przygoto-
wała klasa III b, ze swą Panią Do-
rotą Tomczyk, śpiewając i tańcząc 

„Robocika CE”. 
Przypominał on dzieciom i doro-
słym o bezpiecznych, atestowa-
nych zabawkach, dostosowanych 
do wieku użytkowników. 

Niezwykłą atrakcję, wraz z 
uczniami z koła informatycznego, 
przygotował Pan Michał Wiech. 
Dzięki zaangażowaniu Rady Ro-
dziców i przyznaniu z Jej budżetu 
sporej puli pieniędzy, za co skła-
damy ogromne podziękowania, 
szkoła posiada niezwykłe roboty 
mBoty, dzięki którym uczniowie 

mają możliwość nauki na nowym, 
wyższym poziomie. 
Pokaz możliwości mBotów i ich 
sztucznej inteligencji rozpoczę-
ło znalezienie przez robota drogi 
w labiryncie, następnie odbył się 
mecz, w którym robotami stero-
wały: Pani Wójt i Pani Dyrektor 
(mecz zakończył się remisem). 
Kolejną niezwykłą umiejętnością 
robotów była ich walka na ringu, 
którą to walką sterowali ucznio-
wie klasy V. 
Dzięki tym pokazom widzo-
wie mieli możliwość naocznego 

przekonania się, że to, co jest za-
programowane, można ożywić i 
wprowadzić do działania, a wdro-
żenie technologii programowania 
robotów daje uczniom możliwość 
rozwoju i pokonania technologicz-
nych barier.

Podsumowaniem, niewątpliwie 
nietuzinkowej imprezy, było wrę-
czenie nagród uczniom biorącym 
udział w szkolnym konkursie 
matematycznym przygotowanym 
przez Panią Krystynę Tarnow-
ską oraz nagrodzenie wyjątkowo 
uzdolnionego matematycznie 
ucznia naszej szkoły – Pawła Wi-
śniewskiego. 
Wójt Gminy - Pani Ewa Korczak 
oraz Dyrektor Szkoły Pani Dorota 
Nitka wręczyły nagrody Pawłowi 
Wiśniewskiemu, który jest pierw-
szym od lat w naszej gminie Lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego, organizowane-
go przez Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie. 
Paweł, zdobywając zaszczytny 
tytuł, pokonał około 190 uczniów 
z całego województwa, co daje 
nam tym większą radość, że jest 
uczniem dopiero klasy VI. List 
gratulacyjny otrzymali również 
rodzice Pawła.
I jak tu nie wierzyć, że zgodnie z 
tym, co mówił Kartezjusz „Mate-
matyka to królowa nauk”? 
                   Opracowanie: Agnieszka Ustianowska
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Wisławy Szym-
borskiej w Konikowie, 
wzięli udział w 50-tych 
Gminnych Eliminacjach 
Konkursu Recytator-
skiego ,,Ptaki, ptaszki i 
ptaszęta polne”. 

Odbył się on w świeszyńskim 
Multimedialnym Centrum 
Kultury E - Eureka - Biblio-
teka Publiczna. Wspólor-
ganizatorem była koszaliń-
ska Biblioteka Publiczna.  
Do eliminacji powiato-
wych zakwalifikowali się 

uczniowie klasy I: Martyna 
Latkowska i Krystian Sta-
szek oraz uczennica klasy V 
Amelia Wojciechowska oraz 
z klasy VI Zofia Grembow-
ska. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom!

Konikowo

Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne

Sukcesy odnieśli przed-
szkolaki z Przedszkola 
Gminnego w Świeszynie w 
konkursach recytatorskim 
i plastycznym.

W Powiatowym Przeglądzie 
Recytatorski dla Przedszko-
laków „Joanki” organizo-

wany przez Bibliotekę Pu-
bliczną w Świeszynie nasze 
przedszkole reprezentowali: 
Konrad Kowalczyk, Maria 
Fir, Maja Rybarczyk, Nata-
lia Wartalska oraz Łukasz 
Kowalczyk, który otrzymał 
wyróżnienie.
Z kolei w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym pt. 
„Podwodny Świat”, organi-
zowanym przez Przedszko-
le nr 15 w Koszalinie oraz 
Ligę Ochrony Przyrody, 
reprezentowała nas Natalia 
Wartalska zdobywając wy-
różnienie.

Świeszyno

Laury w konkursach

Uczestnicy Powiatowego Przeglądu „Joanki”



www.swieszyno.pl 7Szkolne sprawy

Gdyby „Korrida” była 
dziewczynką, dziś składa-
łaby wniosek o wydanie 
dowodu osobistego.
 
W Szkole Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim odbyła 
się XVIII edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Gra-
matyczno-Ortograficznego 
„Korrida”. 
Organizatorami konkursu 
była Szkoła Podstawowa 

w Zegrzu Pomorskim oraz 
MCK e-Eureka ze Świeszy-
na. 
Do udziału w konkursie 
zgłoszono 33 uczniów z sze-
ściu szkół podstawowych z 
terenu Gmin Świeszyno, 
Manowo i Bobolice. Są to 
placówki z Dunowa, Koni-
kowa, Dargini, Rosnowa, 
Świeszyna i Zegrza Pomor-
skiego. 
Do udziału w pracach komi-

sji konkursowej zaproszono 
Wójt Gminy Świeszyno Ewę 
Korczak, Dyrektor MCK e-
Eureka w Świeszynie Beatę 
Staszak, Dyrektor ZOS w 
Świeszynie Helenę Zoch-
niak i Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Zegrzu Pomor-
skim Małgorzatę Korus.  
Finał konkursu rozpoczęło 
dyktando dla uczestników. 
Następnie uczniowie pisali 
45-minutowy test z zakresu 

gramatyki i ortografii języka 
polskiego. 
Podzielono ich na dwie gru-
py: klasy II-III oraz IV-VII. 
Zadania konkursowe przy-
gotowały Joanna Krzyściak 
i Marta Bartos – pomysło-
dawczyni konkursu i jego 
koordynatorka. 
Po rozwiązaniu zadań 
uczestnicy udali się na po-
częstunek, natomiast na-
uczycie le-opiekunowie 

Zegrze Pomorskie

Korrida 2018

Wyniki konkursu:
- w grupie klas II-III: 

I miejsce ex aequo:
Kornelia Wapniarz – SP Konikowo 
Maria Kruk – SP Rosnowo
II miejsce: Nikola Wesołowskia – SP Rosnowo
III miejsce: Julia Łucka – SP Dargiń

- w grupie klas IV-VI:  
I miejsce: Aleksandra Brulińska - SP Zegrze Pomorskie

II miejsce: Nina Mielewczyk – SP Świeszyno
III miejsce – Miłosz Lesiuk – SP Zegrze Pomorskie 
Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują sukcesu uczestni-
kom i dziękują za wsparcie ze strony Wójt Gminy Świeszyno i 
MCK e-Eureka w Świeszynie, dzięki któremu wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody.

uczniów i komisja konkur-
sowa punktowali ich pracę.  

W opinii uczestników tego-
roczne zadania były trudne, 

zwłaszcza dla grupy star-
szej, która musiała się popi-
sać znajomością nie tylko z 
gramatyki, ale również pra-
widłowo napisać dyktando.

Konkursowe dyktando
Zaledwie bledziutki, nieregularny półokrąg księżyca w oddali ustąpił słońcu, a już zza pierzyny chmur z ponadprzeciętną 
zwinnością wyfrunął srebrzystobiały sokół i znienacka spadł na dostrzeżony łup. 
Niechybnie rozszarpałby bezbronną ofiarę, gdyby nie wynurzył się nieoczekiwanie ze świeżo rozpulchnionych bruzd 
rudowłosy lis – spryciarz i przechera, i nie błysnął obnażonymi zębiskami. Zważywszy na niezbyt wyrównane siły, sokół 
niewątpliwie uległby okrutnemu drapieżcy, ale nastąpił zupełnie nieoczekiwany ratunek w postaci cętkowanej żmii, która 
również zamierzała rzucić się na niedoszłego pożeracza ptaków.
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W kwietniu Przedszkole 
Gminne w Świeszynie zor-
ganizowało akcje chary-
tatywną „Zamiast lizaka 
karma dla zwierzaka”.
 
Na terenie przedszkola ze-
brano żywność i akcesoria 
dla bezdomnych zwierząt, a 
w dniu 24.04.2018r. wspól-
nie zebrane dary zostały 
przekazane, podczas wy-
cieczki do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt „Le-
śny Zakątek” w Koszalinie. 
Po terenie schroniska przed-
szkolaki oprowadzili pra-
cownicy, pokazując jak żyją 
w nim zwierzęta oraz opo-
wiedzieli historię kilku pie-
sków. Przedszkolaki przy-

Świeszyno

Zamiast lizaka...

… to tytuł koncertu muzy-
ków Filharmonii Koszaliń-
skiej, zorganizowanego w 
Przedszkolu Gminnym w 
Świeszynie. 

Muzycy zaprezentowali 
brzmienie takich instrumen-
tów jak: altówka, obój/rożek 

angielski. Tworzenie muzyki 
jest jak gotowanie zupy składa-
jącej się z elementów muzyki, 
dzięki którym powstaje dzieło 
muzyczne. Dzieci były za-
chwycone koncertem oraz bra-
ły aktywny udział w zabawach 
muzycznych.

Świeszyno

„Zupa koncertowa”...

pomniały sobie jak należy 
dbać o zwierzęta domowe. 
Wizyta w schronisku uświa-

domiła dzieciom, że zwie-
rzęta nie służą do zabawy, 
a ich posiadanie to wielka 

radość, ale i ogromny obo-
wiązek.
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Niedalino 

Z życia koła nr 53 
"Radew"

W maju koło nr 53 "Ra-
dew" Niedalino rozegrało 
zawody wędkarskie o 
Puchar Wójta Gminy Świe-
szyno. 

Pogoda ładna, słoneczna, 
spokojna woda - wszystko to 
zapowiadało udane łowy. O 
godzinie 7:00 wędkarze wy-
losowali stanowiska, a o go-
dzinie 8:00 rozpoczęło się 4 
godzinne wędkowanie. Po za-
wodach sędziowie przystąpili 
do ważenia złowionych ryb. 

A oto wyniki:  
I miejsce - Sławomir Żak  
II miejsce - Józef Englert  
III miejsce - Krzysztof 
Laskowski   
Puchary i nagrody w imie-
niu Pani Wójt wręczył Re-
migiusz Szymański - skarb-
nik Gminy Świeszyno.  
Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy!   
A już w czerwcu koło węd-
karskie w Niedalinie zaprasza 
na rodzinne zawody wędkar-
skie!!

W dniu 15.04.2018 r. sezon 
wędkarski koła PZW w 
Niedalinie rozpoczęty zo-
stał zawodami spławiko-
wymi na kanale Energe-
tycznym w Rosnowie. 
 
Zawody otworzył Prezes 
Koła Damian Krysztofiak:
- Witam wszystkich serdecz-
nie i życzę miłej, sportowej 
rywalizacji przez cały se-
zon wędkarski - powiedział.  
Zawody rozpoczęły się o 
godz. 09:00, a sportową 
rywalizację zakończono 
o godz. 13:00. Po sygnale 
oznajmiającym koniec ło-
wienia, sędziowie przystą-

pili do ważenia złowionych 
przez uczestników ryb, któ-
re oczywiście całe i zdrowe 
wróciły do wody. 

Na zakończenie zawodów 
ogłoszono wyniki, a nagro-
dy i upominki ufundowane 
przez Gminę Świeszyno 
wręczyła Pani Wójt Ewa 
Korczak
1 miejsce Żak Sławomir 
              - 3.690pkt. 
2 miejsce Krysztofiak Da-
mian               - 3.340pkt. 
3 miejsce Kacprzyński Woj-
ciech                   - 3.016pkt.

Wędkarze zaczęli sezon

Zawody Wędkarskie 
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28 kwietnia 2018 w Zegrzu 
Pomorskim odbyła się pierw-
sza edycja biegu "Zegrze 
Pomorskie na 5". 

Pogoda i biegacze nie zawiedli. 
W promieniach słońca równo o 
godzinie 11.00 ruszyli na tra-
sę 5-kilometrowej pętli. Trasa 
wiodła przez wspaniałe leśne 
drogi Zegrza Pomorskiego. 
Start i meta usytuowana zosta-
ła przy Szkole Podstawowej. 
Dość wymagająca trasa i wy-
soka temperatura sprawiły, że 
nasi zawodnicy odczuli trudy 
tego biegu. Po zakończeniu 
biegu na zawodników czekała 
woda i posiłek w postaci bana-
nów i domowego ciasta. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy medal, a trzy najlepsze 
panie oraz trzech najlepszych 
mężczyzn otrzymało dyplomy 
oraz nagrody z rąk Wójta Gmi-
ny Świeszyno Pani Ewy Kor-
czak. Serdecznie zapraszamy 
do śledzenia naszego funpage 
https://www.facebook.com/
gmina.swieszyno/ oraz strony, 
gdzie pojawiać się będą infor-
mację o imprezach sportowych 
oragnizowanych na terenie 

Gminy Świeszyno. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom za 
przybycie i wspaniałą zabawę. 
Zachęcamy do oznaczania się 
na zdjęciach oraz udostępnia-
nia na fb.

Lekkoatletyka

Zegrze Pomorskie na 5

Na terenie Toru Moto-
crossowego w Konikowie 
rozegrano zawody cross 
country inaugurujące 
sezon 2018. 

Zmagania zorganizował 
Klub Sportowy MX Kosza-
lin. Piękna pogoda przycią-
gnęła miłośników sportów 
motorowych. 
Podziwiać można było 
umiejętności zawodników, 
którzy pokazali swój kunszt 
oraz piękno tego sportu. 
Wręczenia pucharów doko-
nała Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak.

MX Koszalin 

Cross Country 

Dziękujemy za pomoc przy organizacji:
Nadleśnictwo Manowo
Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
Straż Gminna w Świeszynie
pracownikom Urzędu Gminy w Świeszynie
wolontariuszom KB Jantar Świeszyno
Ratownictwo medyczne MiMed

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie (kl. II i III), wzięli udział w Fina-
le Wojewódzkim Turnieju o Puchar Tymbarku. Zmagania młodych sportowców odbyły się na miejskim 
stadionie w Szczecinie. Grupa piłkarzy przygotowywała się do finału bardzo skrupulatnie, najpierw 
wygrywając eliminacje powiatowe, później solidnie przepracowując okres zimowy. Duże słowa podzię-
kowania dla trenera Bartłomieja Kuniczuka. To właśnie dzięki Niemu, wszyscy chłopcy w finałach za-
prezentowali się dobrze. Kadra na turniej w Szczecinie: Wojciechowski Bartosz, Bebich Sasza, Piszcz 
Kacper, Majcher Dominik, Mekler Olivier, Kucharski Daniel, Tomaszewski Bruno, Wiśniewski Paweł, 
Szulc Filip. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Konikowo

Doszli aż do finału


