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Świeszyna

Świeszyńskie Platany 2019

Wręczono
Świeszyńskie Platany 2018.
Otrzymali je:
Szkoła Podstawowa w
Świeszynie (kategoria
edukacja), Danuta Polechońska (kobieta aktywna – społecznik) oraz
Bartłomiej
Kuniczuk
(sport i kultura) czyli ci,
którzy swoimi sukcesami i osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju
i promocji gminy Świeszyno. Więcej na str. 3

Stoją od lewej: Bartłomiej Kuniczuk, Ewa Korczak - wójt gminy Świeszyno,
Danuta Polechońska i Joanna Remplewicz - dyrektor SP w Świeszynie.
Świeszyno

Przedszkolaki lubią bibliotekę!
Od listopada Centrum Kultury
w Świeszynie bardzo szeroko
otworzyło swoje drzwi dla najmłodszych mieszkańców.

Przedszkolaki z tutejszego przedszkola wraz ze swoimi opiekunkami systematycznie – raz w miesiącu – odwiedzają bibliotekę, w
której specjalnie dla milusińskich
przygotowywane są dodatkowe
zajęcia. Odbywają się one pod
hasłem „Przedszkolaki w bibliotece”. Podczas tych spotkań maluchy mogą przyjrzeć się pracy
bibliotekarza, poznać bibliotekę
i zasady jej funkcjonowania, nauczyć się norm zachowania w
takim miejscu. Najcenniejszy

jednak wydaje się wpływ poruszanych treści na utrwalanie nawyku kontaktu z książką, wzbo-

gacanie słownictwa, rozwijanie
wyobraźni, pamięci, koncentracji.
Bez wątpienia wszystkie te umie-

jętności niezwykle przydadzą
się na kolejnym etapie edukacji.
Przedszkolaczki bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach. Żywiołowo i z wielkim entuzjazmem
dyskutują o swoich ulubionych
bajkowych bohaterach, z zainteresowaniem słuchają wierszyków dla
dzieci i swobodnie potrafią o nich
rozmawiać, wiedzą czym różni się
biblioteka od księgarni, a nawet
opowiadają o powstawaniu książki, wykorzystując takie pojęcia,
jak pisarz, ilustrator czy drukarz.
Trudno nie docenić takiej otwartości instytucji kultury na potrzeby maluchów. W czasach
panowania telewizji i internetu
takie działania wydają się bezcenne i szczególnie potrzebne.

Mała, lokalna
inicjatywa dla
dużej sprawy…
O Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
czytaj na str 4 i 5

Terminy zebrań sołeckich
Kurozwęcz
Zegrze Pom.
Niedalino
Strzękęcino
Ddunowo
Niekłonice
Konikowo
Mierzym
Świeszyno

18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
25.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2019

17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

Świetlica wiejska
Szkoła Podstawowa
Świetlica wiejska
Świetlica osiedlowa
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska
MCK e-Eureka BP
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Będzie nowa oczyszczalnia ścieków i Centrum Aktywizacji Wiejskiej
Umowa o dofinansowanie
projektu pn. „Marginalizacja deficytów obszaru
Zegrza Pomorskiego”
została podpisana przez
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja oraz Wójt Gminy
Świeszyno Ewę Korczak.
Projekt realizowany będzie
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane
jest na marzec bieżącego
roku, natomiast zakończenie na czerwiec 2020 roku.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 785 293,36

zł przy dofinansowaniu w
wysokości 2 745 170,34 zł.
Główne działania, które
zostaną zrealizowane w ramach projektu to przede
wszystkim: modernizacja
infrastruktury oczyszczalni
ścieków (likwidacja starej oczyszczalni i budowa

nowej), budowa Centrum
Aktywizacji
Wiejskiej
(świetlicy wiejskiej) wraz z
zagospodarowaniem terenu
(m. in. siłownią zewnętrzną,
placem zabaw, parkingiem
i ogrodzeniem), a także
kompleksowe wyposażenie
Centrum Aktywizacji Wiej-

skiej wraz z wyposażeniem
do prowadzenia działań aktywizacyjnych (m. in. urządzenia fitness, maszyna do
szycia, maszyna do quillingu, biżuteria artystyczna,
koło garncarskie, akcesoria
do ceramiki, piec do ceramiki czy tablica interaktywna).

Ponadto po zakończeniu
projektu zaplanowane jest
prowadzenie
warsztatów
mających na celu rozwój
lokalnych tradycji rolnych
oraz organizowanie cyklicznych zajęć animacyjnych dla seniorów osób
wykluczonych społecznie.

Jest to kolejny sukces, który
odniosła nasza gmina skutecznie pozyskując środki
zewnętrzne na realizację
zadań
inwestycyjnych.

Wójt Gminy Świeszyno
ogłasza konkurs na nazwę nowopowstającego
żłobka w miejscowości Konikowo.
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Świeszyno. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja regulaminu. Zgodnie z nim nazwa żłobka
powinna zawierać symbolikę o pozytywnej wymowie i nawiązywać do równości w
dostępie do atrakcyjnej oferty opiekuńczo – edukacyjnej.
„Budowa żłobka w miejscowości Konikowo, jest bardzo ważną inwestycją dla gminy.
Dzięki utworzeniu pierwszej tego typu placówki odpowiemy na potrzeby młodych
rodziców, których jest co raz więcej w naszej gminie. Gmina Świeszyno, to miejsce
otwarte, gwarantujące zrównoważony rozwój blisko natury.
Liczymy, że Państwa propozycje pozwolą na wybranie nazwy, która będzie odzwierciadlać charakter i funkcjonalność tego rodzaju placówki.” - podkreśla Wójt Gminy
Świeszyno
Każdy uczestnik może zgłosić jedna propozycję.
Projekty nazw należy dostarczyć do 14 lutego 2019 r. (czwartek) do godz.
13:00 (liczy się data wpływu do Urzędu):
* Osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Świeszynie (Świeszyno 71, 76-024
Świeszyno), Przesłać na powyższy adres pocztą.
* Przekazać mailem (adres: gmina@swieszyno.pl)
Projekty należy składać w kopercie opisanej danymi autora (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu i adres e-mail). Do składanej propozycji należy dołączyć
podpisane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu).
Propozycja przekazana drogą elektroniczną powinna zawierać dane osobowe autora
oraz zgodę na przetwarzane. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do dostarczenia
do Organizatora podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 – w wersji papierowej).
Dla autora zwycięskiej nazwy ufundowana zostanie atrakcyjna nagroda rzeczowa w
postaci laptopa.
Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano 28 lutego 2019 r. na stronie internetowej Gminy Świeszyno. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas sesji Rady Gminy
Świeszyno w dniu 28 marca 2019 r. o czym zastanie poinformowany zwycięzca.
Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internatowej
www.swieszyno.pl.
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Świeszyńskie Platany 2019
dokończenie ze str. 1

Okazją do wręczenia nagród
było Spotkanie Noworoczne,
którego gospodarzem była
Pani Wójt Ewa Korczak.
Spotkanie odbyło się w sali
Multimedialnego Centrum
Kultury „e-Eureka”.
Wśród Gości powitaliśmy
Pana Mariana Hermanowicza – starostę koszalińskiego, Pana Henryka Kuriatę
– radnego powiatu koszalińskiego, Radnych Gminy Świeszyno, Sołtysów,
przedsiębiorców,
kluby
sportowe, przedstawicieli
Ochotniczych Straży Pożarnych, zespołów śpiewaczych oraz stowarzyszeń
działających na terenie gminy Świeszyno oraz mieszkańców gminy.
Tegoroczną
uroczystość,

uświetnili muzycy z Filharmonii Koszalińskiej - Adam
Vogelsinger oraz Dorota
Kuryło, oraz muzyk Pan
Edward Klepczyński.
Po koncercie przedstawiona
została prezentacja zrealizowanych inwestycji Gminy
Świeszyno w 2018 roku.
Gmina Świeszyno to nie tylko inwestycje, to także zyskujące dużą popularność,
imprezy kulturalne i uroczystości, o których nie należy
zapominać – w swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła Pani Wójt. W ciepłych
słowach o naszej Gminie
odniósł się Pan Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz..
Bardzo ważną chwilą wieczoru było wręczenie Świeszyńskich Platanów 2018.

W tym roku przyznane zostały: w kategorii edukacja
- Szkole Podstawowej w
Świeszynie za bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku.
Zasłużona nagrodę odebrała Dyrektor Szkoły Joanna
Remplewicz.
W kategorii kobieta aktywna – społecznik Świeszyński Platan 2018 przyznany
został Danucie Polechońskiej, a w kategorii Sport i
Kultura Świeszyński Platan
przyznany został Panu Bartłomiejowi Kuniczuk.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
Głosu Świeszyna

W Spotkaniu Noworocznym, w sali Multimedialnego Centrum Kultury „e-Eureka” – Biblioteka Publiczna w Świeszynie, wzięło udział wielu zaproszonych gości

Ostatnie chwile przed uroczystością. Wójt Ewa Korczak
dopilnowuje zapięcie wszystkiego na „ostatni guzik”

Na zakończenie koncertu zagrali Edward Klepczyński
i Adam Vogelsinger

Kategoria edukacja:

Kategoria kobieta aktywna – społecznik:

Szkoła Podstawowa w Świeszynie

Szkoła Podstawowa w Świeszynie za wybitne wyniki
egzaminu gimnazjalnego w
2018 roku w Powiecie Koszalińskim.
Gimnazjaliści zajęli:
I miejsce z przedmiotów:
historia, język polski, matematyka, język angielski na
poziomie podstawowym
II miejsce z przedmiotów

przyrodniczych i
V miejsce z języka niemieckiego.
Szkoła Podstawowa w
Świeszynie jest przyjazna
uczniom, nie tylko uczy i
wychowuje, ale także wspiera, przygotowuje do dalszego zdobywania wiedzy, do
życia i aktywnego udziału
w społeczeństwie.

Danuta Polechońska

W 2018 roku Pani Danuta Polechońska zajęła II
miejsce w plebiscycie pn.
Kobieta Roku Pomorza Zachodniego 2018.

Wśród ponad stu kandydatek na Kobietę Roku Pomorza Zachodniego to
właśnie Pani Danuta Polechońska została nominowana
za mobilizację do
wspólnego działania na
rzecz swojej miejscowości
i otoczenia, w powiecie
koszalińskim - otrzymała
tytuł Kobiety Aktywnej
Powiatu
Koszalińskiego, który nadany został w
uznaniu za działalność gospodarczą i społeczną.

W imieniu gosci głos zabrał Marian Hermanowicz Starosta Koszaliński
Kategoria sport i kultura:

Bartłomiej Kuniczuk.

Dzięki aktywnym działaniom Pan Bartłomiej reaktywował Gminny Klub
Sportowy w Świeszynie pod
nazwą Gminny Klub Sportowy „Szakale Świeszyno”.
GKS Szakale, które tworzą

Szakale, Skrzaty,Żaki oraz
Orliki to 62 dzieci uczęszczających na zajęcia.
GKS Szakale Świeszyno
w 2018 roku brał udział
w wielu turniejach, m.in.
Deichman Cup, Bałtyczek
Cup, ligach orlika i żaka
organizowanych przez Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
Pan Bartek jako pierwszy
na Pomorzu Środkowym,
wprowadził
nowoczesne
systemy prowadzenia i zarządzania Akademią Sportową.
Należy jeszcze wspomnieć
o Nominacji do tytułu „Trener Roku 2018” na łamach
Głosu Koszalińskiego.
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Mała, lokalna inicjatyw
Już po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
Zebrane w czasie tegorocznego finału pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
specjalistycznego
sprzętu
medycznego dla pięćdziesięciu
specjalistycznych
szpitali
dziecięcych.
Po raz 17 orkiestra zagrała
w Świeszynie w MCK eEureka. Nad całą organizacją
czuwał Pan Mieczysław Szocik, który już po raz kolejny
wziął na siebie ciężar obowiązków związanych z przygotowaniem WOŚP wraz z
członkami Harcerskiego Klubu Turystyki Pieszej PTTK
„Dreptak” Świeszyno, a także
Sołtys Świeszyna Pani Danuta Polechońska wraz z Radą
Solecką oraz członkiniami
zespołu śpiewaczego „Jarzębiny”. Do sztabu gminnego
weszli: Daniela Kisiel, Monika Bogacz, Magdalena Borys, Wiktoria Borys, Wioletta
Mikołajczyk, Sebastian Jagielski oraz Aleksandra Marczak. Nad całością czuwał
hm. Mieczysław Szocik. W
tym roku pieniążki zbierało
aż 27 wolontariuszy, którymi
byli uczniowie naszych szkół.

Na scenie zaprezentował się zespół „Złoty Dukat” z Węgorzewa...
Przedstawicielem gminnego
przedszkola była Zosia Tyda,
która jednocześnie była najmłodszym wolontariuszem.
Zosia wraz z Leną Jędras zebrały najwięcej pieniążków
dla WOŚP bo aż po 970 zł.

W programie artystycznym
wystąpili: Jarzębiny, zespół
„Złoty Dukat” z Węgorzewa
oraz Pan „Wacław Nowicki
z dziewczynami” – zespół z
Bonina. Tym razem gospodarzem muzycznym był zespół

Fanty na licytację prezentował prowadzący Mieczysław Szocik

„Simply Duo” ze Strzekęcina.
Uczestnicy finału mogli wziąć
udział w loterii fantowej przygotowanej przez harcerzy z
„Dreptaka”. Harcerze przygotowali 300 losów, gdzie
każdy los wygrywał nagrodę.

...a także „Jarzębiny” ze Świeszyna
O godzinie 19:45 odbyło się
losowanie nagrody głównej,
którą był robot kuchenny
ufundowany przez Pomorsko-Mozaowiecką Hodowle
Ziemniaka w Strzekęcinie.
Bufet WOŚP w postaci pysz-

nego ciasta, pierogów, racuchów przygotowany został
przez Panie z zespołu „Jarzębiny”, Radę Sołecką oraz Panią Celinę Sady. Hotel Bursztynowy Pałac zaopatrzył nas
w pyszny bigos, żurek i ciasta.

Podczas 27. finału również dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne
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wa dla dużej sprawy…

Wolontariuszki 27. Finału WOŚP
Własne wypieki dostarczyły
również Panie: Ewa Bożyk,
Magda Beska, Magdalena
Borys, Liliana Warzecha,
Krystyna Skowrońska oraz
Pani Pietrzak z Giezkowa.
Przez cały czas trwania na-

szego finału WOŚP dh. Mieczysław Szocik prowadził
licytacje różnych przedmiotów, które ofiarowane zostały
przez mieszkańców gminy
Świeszyno oraz przyjaciół
„Dreptaka”. Dzięki wsparciu

Na rzecz Orkiestry kwestowali uczniowie szkół

Wójt Gminy Świeszyno Pani
Ewy Korczak, można było
również licytować oryginalne
fanty WOŚP od Jurka Owsiaka. Po pięciu godzinach
naszego finału zebraliśmy
17.151,17 zł, z kolei po 3 go-

dzinach w Zegrzu Pomorskim
była to kwota 9237,68 zł.
Sztab Gminnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ma zaszczyt podziękować
wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy wsparli nasze

tegoroczne granie przekazując pieniądze oraz przedmioty do licytacji. Dziękujemy:
Ewie Korczak – Wójt Gminy
Świeszyno, Pomorsko-Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie, która

Podczas 27. Finału WOŚP wylicytować można było również obrazy na płótnie

była fundatorem głównej nagrody finału WOŚP w Świeszynie, Hotel Bursztynowy
Pałac w Strzekęcinie, Ekosan
sp.z o.o w Chałupach, Annie
Laskowskiej – Latarnia Morska w Gąskach – która z kolei
ufundowala nagrodę główną
finału WOŚP w Zegrzu Pomorskim. Dziękujemy również osobom prywatnym:
Andrzejowi
Lenartowicz,
Państwu Sylwii i Krzysztofowi Gołda, Państwu Jolancie
i Ryszardowi Bronowickim,
Panu Marcinowi Jarosik,
Panu Stanisławowi Cąkała, Panu Lechowi Pęk, Pani
Agacie Zglinickiej, Panu
Henrykowi Kuriata, Panu
Ryszardowi Pilipiec oraz
Pani Adriannie Angelard.
Sztab
WOŚP
dziękuje
wszystkim
mieszkańcom
naszej Gminy za udział, za
hojność, za wsparcie…to
dzięki Wam udało się po raz
17 zebrać tak piękna kwotę.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy zaangażowali się
w przygotowanie finału, a
których nie wymieniliśmy.
Okazanie
wdzięczności jest najprostszą – oraz
najpotężniejszą – rzeczą,
jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka.
/Randy Pausch/
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V Gminny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty!
Już po raz 5 w naszej
gminie został zorganizowany konkurs na
najpiękniejszą szopkę
Bożonarodzeniową.
Konkurs
zorganizowany został przez Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Konikowie,
Samorządy Uczniowskie
Szkół Podstawowych w
Konikowie i w Świeszynie,
Multimedialne
Centrum
Kultury e-Eureka oraz Bibliotekę Publiczną pod
honorowym
patronatem
Wójta Gminy Świeszyno
Ewy Korczak oraz proboszcza parafii w Świeszynie ks. Dawida Fuławki.
Piąta edycja konkursu zaowocowała aż szesnastoma,
pięknymi pracami wykonanymi różnymi technikami.

Były szopki wykonane z
wypalanej gliny, z gipsu, z
kartonu czy z klocków lego.
Pomysłowość wykonawców zaskakiwała. Jednak

najważniejsze było to, że
szopki wykonywane były w
grupach. W przygotowanie
tych pięknych prac udział
wzięły całe rodziny, dzieci

Mini Turniej Skrzatów

uczęszczające na zajęcia w
świetlicach wiejskich czy
społeczność uczniowska z
poszczególnych szkół.
W kościele pw. NMP w
Świeszynie
w
Święto
Trzech Króli, zebrała się
komisja konkursowa w
składzie: Sekretarz Gminy
Świeszyno Irena Czenko w
zastępstwie Ewy Korczak
Wójta Gminy Świeszyno,
Dorota Nitka – Dyrektor
SP w Konikowie, Joanna
Remplewicz – Dyrektor
SP w Świeszynie, Beata
Staszak – Dyrektor MCK

e-Eureka, Henryk Łądkowski – przedstawiciel MCK
e-Eureka oraz Zdzisława
Czarnecka – emerytowana nauczycielka plastyki.
Po mszy zostały ogłoszone wyniki V konkursu na
najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2018 r.:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Świeszynie
II miejsce Nikola Dolińska

Paweł Wiśniewski finalistą
Kuratoryjnego Konkursu
Matematycznego

16 stycznia na hali
sportowo-widowiskowej
w Konikowie najmłodsi
zawodnicy GKS Szakale
Świeszyno, rozegrali mini
turniej z zaprzyjaźnioną
Szkółką Piłkarską Junior
z Koszalina.

Licznie zgromadzeni na
hali rodzice mogli podziwiać udane zagrania, dryblingi i oczywiście bramki
swoich pociech. Doping
rodziców był ogromnym
motywatorem dla Skrzatów.
Turniej zakończył się zwy-

cięstwem wszystkich uczestników, każdy otrzymał dyplom oraz karty z piłkarzami.
Bardzo dziękujemy Szkółce
Piłkarskiej Junior z Koszalina
oraz trenerowi Mateuszowi
Wiśniewskiemu za przyjazd,
upominki i super zabawę.

Dwoje uczniów z klas III gimnazjum
ze Szkoły Podstawowej w Świeszynie
zostało zakwalifikowanych do konkursów przedmiotowych
na etapie wojewódzkim
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Piotr Łądkowski zakwalifikował się w konkursie fizycznym dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego,
Mikołaj Rapinczuk – w konkursie języka angielskiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego.
Etap wojewódzki odbędzie się w lutym 2019r.
Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Uczeń klasy VII Szkoły
Podstawowej w Konikowie, Paweł Wiśniewski,
już po raz kolejny odniósł
sukces w rejonowym Konkursie Matematycznym,
kwalifikując się jednocześnie do etapu wojewódzkiego.
Konkurs organizowany jest
co roku dla uczniów szkół
podstawowych województwa zachodniopomorskiego
przez Kuratorium Oświaty

w Szczecinie. W tegorocznej edycji wzięło udział
519 uczniów, a do etapu
wojewódzkiego
zakwalifikowało się 148 uczestników z największą liczbą
punktów, wśród których
znalazł się Paweł. Uczeń
klasy siódmej, podobnie
jak w roku ubiegłym, znalazł się w grupie finalistów.
Gratulujemy!!!
K. Tarnowska

III miejsce Szkoła Podstawowa
w
Dunowie
Nagrodę
publiczności
otrzymała szopka wykonana przez dzieci uczęszczające na zajęcia odbywające się w świetlicy
wiejskiej w Niedalinie.
Wyróżnienia
otrzymywali:
Szkoła Podstawowa w Konikowie, świetlica w Niedalinie, Przedszkole Gminne w
Świeszynie, Rodzina Sobczyk oraz rodzina Krzek.
Za udział serdecznie dziękujemy: Julii Anarowicz,
Szkole Podstawowej w Konikowo – grupie uczniów z
Mierzymia, rodzinie Państwa Kucharskich, Lebioda,
Bogacz, Dziemianko, Gajewskich, Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim
oraz Szkole Podstawowej
w Dunowie - klasie VII.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkim rodzinom, za przygotowanie
konkursu przez organizatorów oraz za hojność sponsorów dzięki, którym zostały ufundowane nagrody.
Wśród naszych darczyńców
należy wymienić: Krzysztofa Cąkałę, Waldemara
Anarowicza, Pawła Czopika, Żanetę Szymańską,
Marzenę Klim, Adriannę
Angelard, Adama Kołodziejczyka, Jana Becla,
Lecha Pęk, Henryka Sobczyka, Roberta Czajkowskiego, Justynę Hamułka,
Michała Wiecha oraz firmę
Deba sp. z o.o z Koszalina.
Dziękujemy
wszystkim
osobom za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Dzień Babci i Dziadka
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Kochamy Was całym sercem...

Na scenie świetlicy wiejskiej swoje talenty zaprezentowały przedszkolaki i uczniowie SP w Dunowie

Dziadkowie z uwagą przyglądali się swoim wnukom

Występami, tańcami, piosenkami i wierszami - tak
wnuczki i wnukowie dziękowali swoim dziadkom
podczas ich uroczystego
święta, czyli Dnia Babci i
Dziadka.

kło braw, podziękowań i
pięknych życzeń z okazji uroczystego święta.
Dzieci nie tylko pokazały,
jak wielką rolę w ich życiu
odgrywa Babcia i Dziadek, ale również pokazały jak bardzo ich kochają.
Z racji, że każda Babcia
i każdy dziadek zasługu-

To właśnie milusińscy z
odziału przedszkolnego i

najmłodszych klas Szkoły
Podstawowej w Dunowie, a
także SP im. 27. WDK AK
w Świeszynie i SP w Konikowie przygotowali dla
swoich Babci i Dziadków
wyjątkowe spotkania pełne muzyki, śpiewu, tańca,
recytacji, a nade wszystko serdecznych życzeń

z głębi serca płynących.
Wnuczęta
przygotowały program artystyczny,
w którym pokazały, jak
mocno kochają swoje drogie Babcie i Dziadków,
zaś rodzice przygotowali słodki poczęstunek.
Dzieci
zaprezentowały
swoje talenty przed wspa-

W eleganckich kreacjach zaprezentowali się chłopcy z Konikowa...

W Świeszynie dzieci zaprezentowały „Czerwonego Kapturka”

niałą publicznością. Mimo
tremy, pięknie poradziły
sobie odgrywając swoje
role. W scenkach artystycznych potafiły wcielić się w
role swoich Babci i Dziadków... i nawet przebrania zostały indywidualnie
przygotowane na tą okazję.
Oczywiście nie zabra-

je na to, co najpiękniejsze, to milusińscy przygotowali dla nich piękne,
pamiątkowe
upominki.
Trzeba przyznać, że u kochanych Dziadków pojawiła się nie tylko chwila radości i wzruszenia.

...a w rolę Babci wcieliły się dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Świeszynie

Były też tańce, konkursy i zabawa...
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Ciekawe propozycje na zimowe ferie...

Podczas tegorocznych ferii
zimowych Multimedialne
Centrum Kultury e-Eureka
Biblioteka Publiczna przygotowało wiele ciekawych
propozycji na spędzenie
wolnego czasu. Mamy już
doświadczenie i wiemy
czego dzieci od nas oczekują. Zajęcia prowadzone są
przez wykwalifikowanych
instruktorów z wieloletnim
doświadczeniem. Uczestnicy poznają techniki szycia,
rzeźbiarstwa. Biorą udział
w zajęciach z tańca podczas
których mieli okazję nauczyć
się podstaw Poloneza. Niewątpliwą atrakcją są zajęcia
strzeleckie oraz zajęcia umuzykalniąjące. Ponadto odbywają się również warsztaty z
podstaw teatru, aktorstwa.

Dzieci własnoręcznie wykonały materiałowe serca...

Lepiły ozdoby z gliny i masy plastycznej

Tworzyły okienka, które następnie malowały farbami

Wałkowały glinę i formowały ją w różne figury i naczynia

W trakcie szycia ozdób, była też chwila na szaleństwo

...wspólnie z opiekunką szyły na maszynie do szycia

Nauczyły się również robić piękne kartki okazjonalne
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Konikowo

Tworzyli rysunki i uczestniczyli w grach edukacyjnych

Promyki slońca, czyli dzieci zawitały do świetlicy wiejskiej w Konikowie. To tam rozwijały swoje umiejętności artystyczne i intelektualne. Malowały farbami, rysowały
i grały w gry edukacyjne. Jednak największą satysfakcję miały z zabawy chustą edukacyjną. Oprócz tego milusińscy bawili się w swoje wymyślone zabawy, tj. "Fryzjera","Rekina" i "Kwiat lotosu". Na zakończenie dnia skomponowały własną pizzę, która w wyjątkowy sposób zasmakowała uczestnikom zajęć. Było pysznie i wesoło!

Harmonogram cyklicznych zajęć w Multimedialnym Centrum Kultury
Sekcja ceramiczna
czwartki 17.00-19.00

Sekcja taneczna (mix taneczny)
wtorek 17.00-18,30

Nowoczesne formy taneczne
czwartek 17.00-18,30

Aerobik
wtorek 19.00-20.00

Sekcja teatralna dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
poniedziałek 17.00-19.00

Sekcja muzyczno-wokalna
wtorek 13.00-16.00
piątek 13,00-16,00

Sekcja strzelecka
dwa razy w miesiącu 16,30-17,30

Chór Kamerton
piątek 17.00-19.00

Zajęcia biblioteczne dla dorosłych
„Przy kawie o książce i filmie”
wtorki 17.00-19.00

Zajęcia biblioteczne dla dzieci
sobota 12.00-14.00
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Zumba Kids w latynoskim rytmie

Czym jest Zumba Kids?
To połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop i innych tańców) z treningiem i rozgrzewką. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom maximum zabawy i fitness'u w tym samym czasie.
Zajęcia Zumba Kids, jak wszystkie ćwiczenia fizyczne,
zaczynają się od rozgrzewki, aby dobrze przygotować
mięśnie i cały organizm do dalszych ćwiczeń.
Aby nie zanudzić młodych umysłów, w trakcie ćwiczeń wykonywane są specjalnie przygotowane gry i zabawy.
W krótkim czasie milusińscy mogą nie tylko zdrowo spędzić czas, ale także nauczyć się nowych układów tanecznych, tańców różnych kultur i ich historii, jak również budować świadomość zdrowego stylu życia i fitness.
Ponadto wszystkie ćwiczenia i układy taneczne dobierane są do możliwości każdego uczestnika, tak aby każde dziecko - bez względu na
wiek - mogło dobrze i bezpiecznie się bawić.

Jakie korzyści daje Zumba Kids ?
Zumba kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności oraz zaufania. Ćwiczenia uczą koordynacji, równowagi dyscypliny oraz pamięci.
Badania wykazały również, iż zajęcia Zumb kids
pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

Podczas ferii odbyły się zajęcia Zumby Kids w naszych Świetlicach Wiejskich!
Każdy nowy tydzień ferii witaliśmy energetycznymi, latynoskimi rytmami, które porywały nas do zwariowanego świata tańca! Zumba Kids to specjalnie przygotowany program łączący taniec i ćwiczenia dla dzieci oraz   czas świetnej zabawy!

Mobilny Punkt Informacyjny w Świeszynie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy
w Świeszynie, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą
ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego
będzie można otrzymać informację m.in. o:
- wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- zasadach pozyskania dofinansowania,
- aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:
12 lutego 2018r. w godzinach od 09:00 do 11:30
Urząd Gminy w Świeszynie,
Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno
Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób
fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST),
przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin
tel. 94 31 77 405/407/409
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głos Świeszyna: Styczeń 2019 nr 1 (32)
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2018 rokiem sukcesów GKS Wicher Mierzym

Ubiegły rok to bardzo
udany dla klubu czas
zarówno pod względem
sportowym jak i organizacyjnym.
Kończąc w czerwcu 2018 r.
sezon ligowy 2017/2018 na
drugim miejscu w tabeli, jasnym się stało, że w kolejnych rozgrywkach Wicher
będzie jednym z głównych
faworytów do awansu.
Zanim jednak przystąpiliśmy do bieżącego sezonu,
nasz obiekt stał się jeszcze bardziej funkcjonalny.
Dzięki funduszom Gminy Świeszyno zakupione i zamontowane zostały piłkochwyty za jedną
z bramek oraz ławki dla
kibiców wzdłuż boiska.
W następnej kolejności z funduszu sołeckiego Sołectwa
Mierzym dokończona została budowa nowego budynku szatni dla zawodników.
W sierpniu zorganizowany został już tradycyjnie
turniej upamiętniający naszego wieloletniego Prezesa, śp. Herberta Lubke.
Formułę turnieju rozszerzyliśmy o mecz z byłymi zawodnikami klubu. Podczas
tego wydarzenia mieliśmy
okazję gościć wielu zawodników, którzy na przestrzeni
kilkudziesięciu lat reprezentowali klubowe barwy.
Specjalnie na tę okazję

udało się również pierwszy raz w historii przygotować klubowe gadżety,
które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Przystępując do sezonu
2018/2019 byliśmy zdeterminowani, aby w czwartym roku po reaktywacji
klubu włączyć się na poważnie do walki o awans.

dzięki
naszym
partnerom – Opony „DA-KAM”
Daniel Lange oraz firmie
„EKOSAN” Sp. z o.o. klub

Pracowity
sezon „Szakali”

GKS Wicher Mierzym systematycznie się rozwija.
Marek Brzostko – Wiceprezes GKS Wicher Mierzym

Wielki sukces „Szakali”

Nikt z nasz się jednak
nie spodziewał, że wyniki będą tak rewelacyjne.
Rundę jesienną zakończyliśmy z 10 zwycięstwami w 11 meczach.
Zdobyliśmy
30
punktów na 33 możliwe, mając 9 punktów przewagi
nad kolejnym zespołem.
Ponadto
strzeliliśmy
zdecydowanie
najwięcej goli (54) oraz najmniej straciliśmy (10).
Obecnie zaczynamy przygotowania i już w kwietniu ruszy
runda rewanżowa, którą rozpoczniemy z pozycji lidera.
Spodziewamy się bardzo
trudnych meczów, jednak
mocno wierzymy, że sezon
2018/2019 zakończy się dla
nas upragnionym awansem.
Podsumowując miniony rok
należy uznać go za niezwykle udany dla naszego klubu.
Cieszy nas fakt, że przy
bardzo dobrej współpracy z Gminą Świeszyno,
Sołectwem Mierzym oraz

27 stycznia drużyna
Orlików z GKS Szakale
Świeszyno uczestniczyła
w wysoce obsadzonym
turnieju Gedania Cup
w Gdańsku.
Gdańskie zawody w piłce nożnej są bardzo ważnym i popularnym wydarzeniem i już sam fakt
uczestniczenia w turnieju
jest dużym wyróżnieniem
dla naszej drużyny.
Dla młodych Szakali udział
w zawodach był bardzo
ważnym sprawdzianem.
Podczas meczy z silnymi i

doświadczonymi drużynami z województwa pomorskiego, młodzi zawodnicy
mogli porównać i sprawdzić swoje umiejętności.
Drużyna orlików pokazała
się z bardzo dobrej strony.
W każdym kolejnym meczu, zawodnicy grali coraz lepiej, co pokazywały osiągane wyniki.
Jesteśmy bogatsi o wiedzę
i
doświadczenie
i na pewno wrócimy

do Gdańska za rok.
Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy sponsorowali wyjazd naszych zawodników.
Duże podziękowania ślemy
dla Prezesa AP Bałtyk Koszalin pana Mariusza Wiewióry za pomoc w transporcie oraz pana Andrzeja
Lewuchy za bezpieczny
przewóz naszych orlików.

Wydawca
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl
tel.94 316 0144
promocja@swieszyno.pl

Redakcja i skład:
Obserwator Lokalny
intermedia@xl.wp.pl
tel. 503 145 727

Opracowanie: Bartłomiej Kuniczuk

Pracowitą zimę mają
Gminne Szakale.
W ostatnim czasie Gminny Klub Sportowy "Szakale" Świeszyno wziął
udział w kilku turniejach
na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
W sobotę 29 grudnia zespół
orlików brał udział w trójmeczu organizowanym w pięknej hali przy ul. Dworcowej
w Sianowie. Zmierzyły się
ze sobą drużyną gospodarzy
SAS Sianów, AP Mielno oraz
GKS Szakale Świeszyno.
Zespół Żaków złożony z
zawodników urodzonych w
roku 2010-2011 brał udział
w dwóch turniejach. Pierwszym był turniej towarzyski
w Sianowie podczas, którego Żacy zmierzyli się z rówieśnikami z SAS Sianów.
Dzień później zagrali w
silnie obsadzonym turnieju "Bałtyczek Cup" dla zawodników z rocznika 2011.
Zgodnie z wprowadzoną
Unifikacją rozgrywek w żadnym z nich nie była prowadzona oficjalna klasyfikacja.
Ogromne
podziękowania
dla organizatorów za zaproszenie oraz rodzicom
za pomoc w organizacji
wyjazdów. Do zobaczenia na kolejnym turnieju!
Bartłomiej Kuniczuk

Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych
tekstów.

