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Świeszyna

W świątecznym
nastroju...

Za kilkanaście dni Święta Bożego Narodzenia – czas
prezentów, radości, rodzinnych i przyjacielskich spotkań.
W gminie Świeszyno, świąteczny okres zaczął się już na
początku grudnia. Święty Mikołaj odwiedzał placówki
podległe samorządowi. Wszędzie był bardzo wyczekiwany. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i wraz z panią Ewą
Korczak – Wójt Gminy Świeszyno odwiedził przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Świeszynie. Każdy
przedszkolak otrzymał od Mikołaja słodką niespodziankę. Dzieci zaprosiły świętego Mikołaja za rok, obiecując,
że czekając na niego będą bardzo grzeczne.
Na koniec spotkania zrobiliśmy wspólne pamiątkowe
zdjęcie z przybyłymi gośćmi.

Drodzy Mieszkańcy
i Przyjaciele Gminy Świeszyno!

Apel w sprawie
osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występującymi zagrożeniami związanymi z niskimi temperaturami apeluję do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby zwracali
szczególną uwagę na osoby i rodziny narażone na negatywne
skutki zimy.
W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat
zamieszkiwania lub przebywania w/w osób na terenie naszej
gminy prosimy o niezwłoczne informowanie tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia także Policji.
Apeluję także, o zwrócenie uwagi na osoby starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać
skutki zimy. Wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może
pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji
życiowej.
Ewa Korczak,
wójt gminy Świeszyno.

Z okazji Świat Bożego Narodzenia składamy
Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności i zdrowia.
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru
wniesie w Państwa rodziny radość i nadzieję.
Niech ten szczególny świąteczny czas będzie
okazją do spędzenia miłych i wyjątkowych
chwil w gronie najbliższych osób, a w Nowym
2019 Roku życzymy Państwu wielu sukcesów,
realizacji planów i zamierzeń zarówno tych
osobistych, jak i zawodowych.
Przewodniczący
Rady Gminy Świeszyno
Bogdan Koryga

Wójt Gminy
Świeszyno
Ewa Korczak
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Nowe trasy rowerowe
w Gminie Świeszyno.

Rowerowa inwestycja połączy gminne miejscowości Niekłonice, Konikowo oraz Giezkowo.
Łącznie powstanie 5,4 km dróg za kwotę ponad 4,3 mln zł. Będzie to uzupełnienie 1100
km głównych tras rowerowych, które obecnie realizowane są na Pomorzu Zachodnim.
Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie: rowery.rbgp.pl
Dunowo
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Bezpieczniej z Konikowa do Niekłonic

W partnerstwie z Powiatem Koszalińskim w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 pomiędzy Konikowem a Niekłonicami przebudowana
została droga powiatowa
oraz wybudowana nowa
ścieżka rowerowa.

Koszt zadania wynosił
5 832 000,01 zł. 50% kosztów stanowiła dotacja, natomiast wkład Gminy oraz
Powiatu wyniósł po 25 %.
Wzdłuż drogi KonikowoNiekłonice wykonana została również ścieżka rowerowa, na budowę której Gmina
Świeszyno pozyskała dotację
w ramach Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020
Koszt zadania wyniósł
1 574 442,61 zł, przy dofinansowaniu 936 577,97zł.

Unijne pieniądze na przebudowę drogi

Kolejne środki zewnętrzne pozyskał
świeszyński samorząd.
Szczególnym powodem
do zadowolenia jest
fakt, że projekt ze Świeszyna zajął 1 miejsce
spośród 66 zgłoszonych
wniosków o dofinansowanie.

Tym razem chodzi o ponad 494 tys. zł na przebudowę drogi w Dunowie.
W sierpniu bieżącego
roku złożony został wniosek o dofinansowanie
w ramach operacji typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.
Projekt Gminy Świeszyno pn. „Przebudowa
drogi wewnętrznej w Dunowie” został oceniony
najlepiej ze wszystkich
66 złożonych z całego
województwa i znalazł
się na pierwszym miejscu
listy rankingowej!
W ramach zadania za po-

mocą kostki typu polbruk
utwardzona zostanie droga gminna na długości
420 metrów prowadząca
w stronę boiska, wykonane zostaną zjazdy do
posesji oraz zjazd z drogi
powiatowej.
Ponadto wykonany zostanie również kanał teletechniczny pod planowa-

ną w najbliższych latach
budowę sieci światłowodowej.
Wartość całego zadania
wynosi 846 337,40 zł,
przy dofinansowaniu w
wysokości 491 521,00 zł.
Prace budowlane dotyczące inwestycji ruszą już
wiosną przyszłego roku.

Wartość zadania
846 337,40 zł
Dofinansowanie
491 521,00 zł.
Co zostanie zrobione?
* 420 metrów drogi gminnej,
* zjazdy do posesji
* zjazd z drogi powiatowej
* kanał teletechniczny pod
budowę sieci światłowodowej.
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„Obejmując urząd wójta gminy Świeszyno, uroczyście ślubuję …”
Ewa Korczak – wójt gminy Świeszyno oficjalnie
objęła II kadencję urzędu
i na I sesji nowej Rady
Gminy Świeszyno złożyła
ślubowanie.
Uroczysta
sesja
Rady
Gminy w nowym składzie na lata 2018 – 2023
odbyła się 19 listopada
w sali MCK e-Eureka.
Wyjątkowość sesji opierała się na uroczystym
ślubowaniu radnych oraz
wręczeniu przez Zastępcę
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Świeszynie – Panią Grażynę Popiel zaświadczeń
o wyborze na radnych.
Podczas obrad wybrano
również
przewodniczącego rady, którym został
Pan Bogdan Koryga oraz
wybrano wiceprzewodniczącego Pana Bogdana
Dańczaka. Obaj panowie
zostali wybrani zgodnie,
piętnastoma głosami za.
Najważniejszym punktem
inauguracyjnej sesji było
uroczyste ślubowanie na
wójta Pani Ewy Korczak,

Radni Gminy Świszyno,
w nowej VIII kadencji, podczas pierwszej sesji
która odebrała z rąk Pani
Grażyny Popiel zaświadczenie o wyborze na stanowisko wójta oraz przyjęła serdeczne gratulacje.
I obrady nowej Rady
Gminy Świeszyno kadencji 2018 – 2023 były
transmitowana na żywo.

Pani Ewa Korczak - wójt Gminy Świszyno odbiera gratulacje z rąk Pana Bogdana Korygi
Gmina Świeszyno

Gmina Świszyno

W zdrowym ciele, zdrowy duch... 20. lat Hako Technology

Po raz pierwszy w Gminie
Świeszyno odbyły się
badania z zakresu osteoporozy oraz słychu.
Bezpłatne badania wykonywane przez Mobilne Centrum Diagnostyki
Osteoporozy Sp. z o.o.

cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców całej gminy.
Fakt, iż osteobus oraz słuchobus pojawił się w Świeszynie, zmobilizował do wykonania badań wiele osób.
Każdy pacjent otrzymał wy-

nik wraz z opisem i ewentualnymi instrukcjami.
Dzięki takiej możliwości
podnosimy świadomość na
temat stanu swojego zdrowia… bo najważniejsze
w życiu to być zdrowym!

Firma Hako Technology
Sp. z o.o. 19 października
obchodziła swój XX jubileusz połączony z uroczystym oddaniem do użytku
nowej hali produkcyjnej.
Dla naszej małej Ojczyzny

jest to ogromne osiągnięcie
i bardzo ważny jubileusz.
Dzięki rozwojowi Hako
Technology, Chałupy stały się ważnym ośrodkiem
na mapie Europy z punktu widzenia technologii i
innowacji. Gratuluję. Raz

jeszcze serdecznie dziękuję
za dotychczasową owocną i
partnerską współpracę pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że również w przyszłości będziemy wspólnie
pracować dla dobra społeczności gminy Świeszyno.
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Jubileusze Diamentowych i Złotych Godów
Diamentowa rocznica
ślubu to jubileusz par
małżeńskich: Marii i Józefa Flis, Zofii i Czesława
Piernik, Marii i Henryka
Płowczyk, którzy 60 lat
trwają razem w związku
małżeńskim.
Ich jubileusz to świadectwo niezniszczalnej i najtrwalszej, bo diamentowej
miłości. Dostojni Jubilaci
wykorzystali swoje wspólne
życie najpiękniej jak to było
możliwe. Byli razem w zdrowiu i chorobie, razem w dobrych i gorszych chwilach.
Pięćdziesiąta rocznica ślubu to jubileusz par, które
18.200 dni i nocy trwają przy
złożonej sobie przysiędze.
Do grona złotych par
dołączyli w tym roku:
Marianna i Jan Grabscy
Stanisława i Jarosław Lisowscy, Danuta i Marian
Markowicz, Maria i Stanisław Szobot, Jadwiga i
Stanisław Szwinto, Barbara
Kowalska-Pintera
i Janusz Pintera, Stanisława i Andrzej Rosołek,
Lucyna i Jarosław Suchy.
oraz Halina i Stanisław Sikora.

Gminy Świeszyno odznaczył małżonków specjalnym medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Dostojnym Jubilatom, którzy przeszli długą drogę
wspólnego życia, a dziś
z dumą mogą spoglądać
na wspólne dokonania,
Wójt Gminy Ewa Korczak
i Kierownik USC Irena
Czenko życzyły, aby wzajemna miłość i przyjaźń
ciągle się rozwijała, a kolejne długie lata życia upływały w zdrowiu i dostatku.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt

Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy.

Dostojni jubilaci wraz z Panią Ewą Korczak - wójtem gminy Świeszyno

Gmina Świeszyno

Bal Seniora – po raz pierwszy
13 października w sali
MCK e-Eureka BP odbył
się Bal Seniora zorganizowany przez Wójta Gminy
Świeszyno Ewę Korczak
oraz Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Taki bal odbył się w naszej
gminie po raz pierwszy i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
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.
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Kobieta Roku Województwa Zachodniopomorskiego

Rok 2018 jest rokiem
w którym mija setna
rocznica odzyskanie przez
Polskę niepodległości.
Z tej właśnie okazji rok
ten jest w naszym województwie Rokiem Kobiet.
Dla potwierdzenia tej okoliczności Marszałek Województwa Zachodniopomor-

skiego Olgierd Geblewicz
we ścisłej współpracy z
Głosem
Koszalińskim
oraz Głosem Szczecińskim
zorganizował
plebiscyt
pn. Kobiety Roku Pomorza Zachodniego 2018.
Celem plebiscytu było wyłonienie z każdego powiatu naszego województwa
kobiet aktywnych, lide-

rek. Kobiet, które wyróżniają się działalnością na
rzecz lokalnej społeczności
oraz przedsiębiorczością.
Wśród ponad stu kandydatek na Kobietę Roku Pomorza Zachodniego była Danuta Polechońska – Sołtys
Świeszyna nominowana za
mobilizację do wspólnego
działania na rzecz swojej

miejscowości i otoczenia.
Pani Danucie Polechońskiej serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów, siły i wytrwałości w dążeniu do celów.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie.

Gmina Świeszyno

„Mój Kościół na Pomorzu”
W tym roku po raz
piętnasty Wydział Katechetyczny Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Klub Inteligencji Katolickiej
w Koszalinie oraz
parafia pw. Ducha
Świętego
w Koszalinie zorganizowali Diecezjalny
Konkurs Plastyczny
"Mój Kościół na
Pomorzu".
Szczególnym
celem
tegorocznej edycji konkursu było kształtowanie świadomości wiary
i lokalnego patriotyzmu
w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Jury nagrodziło kilkudziesięciu spośród blisko 700 uczniów, którzy
zdecydowali się wyrazić

swoje przywiązanie do Kościoła
i Ojczyzny. Laureatkami zostały między innymi: Lena
Modzelewska ( lat 9) uczennica Szkoły Podstawowej
im. Wisławy Szymborskiej
w Konikowie i Katarzyna
Brzostko ( lat 13) ze Szkoły Podstawowej w Dunowie.
Dnia 26 października 2018

roku uczennice uczestniczyły
w uroczystości rozdania nagród, która miała miejsce w
kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Triumfatorkom serdecznie gratulujemy
i życzymy, aby wygrana była dla nich inspiracją do dalszych sukcesów.

Nagrodzona praca Katarzyny Brzostko (13 lat)
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Tak uczcili 100-letnią rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Obchody 100 - lecia
Niepodległej rozpoczęły
się mszą świętą w intencji
Ojczyzny, którą odprawił
ks. proboszcz Dawid
Fuławka w kościele
pw. NMP w Świeszynie.
Po mszy druhowie straży pożarnej OSP Świeszyno, OSP
Strzekęcino, OSP Mierzym
oraz OSP Niedalino poprowadzili uczestników do MCK
e-Eureka w Świeszynie. Tam
odbyła się dalsza część uroczystych obchodów Święta Niepodległości.
Przybyłych gości witali
harcerze z drużyny Zielony Szczep oraz Skrzydlate
Bractwo, każdy otrzymywał
heraldyczną kokardę będąca symbolem patriotyzmu
i miłości do Ojczyzny.
W podniosłej atmosferze,
przy szczelnie wypełnionej
sali uroczystość rozpoczęła Wójt Gminy Świeszyno
Pani Ewa Korczak.
Przemówienie było podsumo-

waniem wielkiej i niezłomnej
walki o niepodległość. Przypomniało trudną drogę Polski

do wolności. Nawoływało do
pamiętania i dbania o istotnych wartościach takich

Gminne obchody Dnia Niepodległości w MCK e-Eureka
jak: wolność, patriotyzm i czystości dzieci z przedszkomiłość do Ojczyzny.
la gminnego w Świeszynie
W obchodach doniosłej uro- przedstawiły
inscenizację

pn. „My jesteśmy Polakami”.
Przepiękne pieśni w wykonaniu uczniów ze SP w Zegrzu
Pomorskim oraz taniec flag
w wykonaniu uczniów ze SP
w Świeszynie uświetniły to
szczególne święto.
Piękne piosenki i pieśni choru Kamerton 3 oraz zespołu
Karpaty wprowadziły zebranych gości w szczególny, uroczysty nastrój.
Po części artystycznej nadszedł czas przeniesienia się
w historię… piękna i wzruszająca opowieść pana Piotra Karpowicza w filmie pt. „Rybka
– Bohater dwóch powstań”.
Po projekcji bohater zaśpiewał wszystkim zebranym pieśń obozową, ukazując tym samym jak żywe
i wciąż świeże są wspominania, które w nim żyją.
Ten wyjątkowy, pełen wzruszeń, uniesień i wielkich
słów dzień zakończył się
gorąca grochówką i pieśniami przy ognisku.

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległosci zorganizowano też w szkołach gminy Świeszyno

Szkoła Podstawowa w Świeszynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Konikowie

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
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Ślubowanie pierwszych klas

Ostatnie dni października to czas ślubowań najmłodszych uczniów szkół z terenu gminy Świeszyno. Uroczystości zorganizowano we wszystkich
podstawówkach. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli: rodzice, nauczyciele, pracownicy szkół oraz cała społeczność uczniowska, a
także zaproszeni goście - Ewa Korczak - wójt gminy Świeszyno i Helena Zochniak - dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej.

SP Dunowo
Dunowo: Najpierw najmłodsi uczniowie, przygotowani przez Adriannę Piątek zaprezentowali swoje umiejętności w liczeniu, czytaniu oraz recytatorskie i wokalne: w języku polskim i angielskim. Ślubowania i Pasowania na ucznia dokonały Iwona
Moszyńska - dyrektor SP w Dunowie wraz z Panią Wójt.				

SP Konikowo
Konikowo: po krótkim programie artystycznym przygotowanym przez pierwszaków i Dorotę
Tomczyk, we współpracy z uczniami klasy II i III, najpierw uczniowie ślubowali na sztandar
szkoły a następnie Wójt – Ewa Korczak dokonała ich pasowania.

SP Zegrze Pomorskie
Zegrze Pomorskie: siedmioro pierwszoklasistów zostało przyjętych w poczet uczniów, którzy wystąpili w programie artystycznym, w którym zaprezentowali zdobyte podczas zajęć
umiejętności. Pasowania dokonała dyrektor Małgorzata Korus, a dyplomy pasowania wręczyła Wójt Ewa Korczak.

SP Swieszyno
Świeszyno: pierwszoklasiści, w krótkich i humorystycznych wierszykach przedstawili siebie, a następnie zaprezentowali swoją wiedzę. Po złożeniu ślubowania pani Wójt dokonała
symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” - mówiła pani Wójt , dotykając
ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion dzieci.

Konikowo

V Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Dzień Praw Dziecka to
niewątpliwie ogromne święto
wszystkich dzieci.
Z tej też okazji, dnia 20 listopada, dokładnie w piątą
rocznicę ustanowienia tego
Święta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, odbył
się uroczysty apel szkolny.
Występ przygotowali uczniowie klasy I i III uczęszczający na zajęcia etyki.
W prostych słowach wierszy i
piosenek uczniowie przedstawili prawa dzieci, nie zapominając także o obowiązkach,

jakie na nich spoczywają.
Nauczycielka etyki – pani Dorota Tomczyk, która przygotowała uczniów do występu,
odczytała również list Rzecznika Praw Dziecka, skierowany do dzieci i dorosłych.

Bardzo dziękuję Rodzicom, Babciom, Dziadkom
i wszystkim bliskim dzieciom osobom za udział
w uroczystości oraz pani
Bożenie Kazimierskiej za
dekorację, która uświetniła naszą uroczystość.
Opracowała: Dorota Tomczyk

8

www.swieszyno.pl

Rozmaitości

Gmina Świeszyno

Głos Świeszyna: Październik - Grudzień 2018 nr 4

Piłka Nożna

Ostatnie zawody wędkarskie w tym roku Doskonała postawa Szakali
Ostatnie zawody spławikowe Koła RADEW
w Niedalinie już za nami.

15 zawodników walczyło
o puchar Skarbnika Gminy Świeszyno oraz nagrodę niespodziankę.
Po czterogodzinnych połowach wbrew niesprzyjającej aurze wszyscy zawodnicy w siatkach mieli ryby.
Sędziowie ważyli, a międzyczasie dwie dzielne żony zawodników
częstowały pyszną grochówką i ciastem.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody oraz upominki.		
Nagrodą
niespodzianką ufundowaną przez
Skarbnika Gminy Świeszyno Remigiusza Szymańskiego była piękna
srebrna moneta symbolizująca jego pasję.

1 miejsce - Damian Krysztofiak 2,490kg
2 miejsce - Bogdan Jendrzejczak 2,280kg
3 miejsce - Dawid Kułaga		
1,980kg
4 miejsce - Krystian Piekarski
1,960kg
5 miejsce - Sławomir Żak		
1,650kg
6 miejsce - Remigiusz Szymański 1,320kg
Puchar za największą rybę trafił do
Bartosza Szoplika
Gratulujemy!!!

Dunowo

„Jedną drogą dziś wszyscy idziemy”
czyli 8. wieczornica zaduszkowa

Kolejny turniej małych
Szakali za nami.
W sobotę nasze drużyny
Żaków uczestniczyły w kolejnym turnieju ligi żaka
KOZPN. Turniej odbył się
na hali w Bobolicach a organizatorem turnieju była
Olimpia Bobolice trener
Henryk Kowalski.
Chłopcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Dzielnie walczyli dając z siebie

wszystko, pokazując wiele
nieszablonowych
zagrań
i zdobywając wiele bramek.			
Zasługują za szczególne wyróżnienie. 		
Każdy rozegrał 6 meczów
trwających 8 minut w bardzo intensywnym tempie.
Warto dodać że nasze drużyny są najmłodsze wiekiem,
a co za tym idzie stażem
zawodniczym, czego wcale
nie było widać na boisku.

W turnieju zagrali:
GKS Szakale Świeszyno
I:
⚽ Pyczek Marcel
⚽ Fir Krzysiek
⚽ Cąkała Alan
⚽ Cąkała Jakub
⚽ Majdecki Oliwier
GKS Szakale II:
⚽ Kaczorkiewicz Janek
⚽ Szygenda Mikołaj
⚽ Jagła Krystian
⚽ Cieśluk Bogumił
⚽ Rogowski Leon

Świeszyno

Jestem już przedszkolakiem!

Wpisując się w uroczyste obchody stulecia
odzyskania przez Polskę
niepodległości, uczniowie
przygotowali wieczorek
poetycki, którego mottem
były słowa: Jedną drogą
dziś wszyscy idziemy.
Ze sceny padły pytania o
miarę współczesnego patriotyzmu.
Poprzez poezję i muzykę
młodzież przywróciła atmosferę wzniosłych i trudnych wydarzeń składających

się na naszą narodową historię, ustami poetów zadała
bolesne pytanie o przyczyny
utraty przez Polskę niepodległości. Niezwykle wymowny był wygłoszony ze
sceny apel, że droga życia
współczesnego Polaka powinna stanowić kontynuację
historycznych dróg, wieść
ku doskonalszej wolności.
Młodzi aktorzy podkreślili, że w ich odczuciu wolność to szansa, by kochać
i spełniać marzenia, żyć
wśród mądrych ludzi, spać

bez strachu. Nasza historia
dowodzi, że wolność nigdy
nie jest dana raz na zawsze,
mimo tego w okresie wolności, niepodległości niekiedy
niełatwo odnaleźć swój ojczysty kraj w sercu drugiego
człowieka. Tworząc jedną
narodową pamięć sięgającą
przeszłości i przyszłości,
powinniśmy żyć nie tylko
dla siebie, ale i dla innych.
Dla innych to także dla Ojczyzny. Ojczyzna to my.
(Marlena Szuwalska)

Pasowanie na przedszkolaka, w Przedszkolu
Gminnym w Świeszynie,
to wyjątkowa uroczystość.
Dla najmłodszych było to
ogromne przeżycie, ale trzyWydawca
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl
tel.94 316 0144
promocja@swieszyno.pl

mały się bardzo dzielnie.
Z uśmiechami na twarzach
recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując
od rodziców i zaproszonych
gości gromkie brawa.

Po części artystycznej Pani
Dyrektor Sylwia Pazera dokonała uroczystego ślubowania, po którym Pani Wójt
magiczną kredką pasowała
każde dziecko na prawdziwego przedszkolaka.
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