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Świeszyna

Wesołego Alleluja!
Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.

Gmina Świeszyno:

Wspólnie zainwestują w Edukację
Ponad 6 milionów złotych, w podniesienie jakości edukacji, chcą zainwestować, w ramach tzw. Fabryki Kompetencji Kluczowych, gminy powiatu
koszalińskiego wraz z powiatami ziemskimi - białogardzkim i kołobrzeskim.
Fabryka Kompetencji Kluczowych to nazwa projektu, jaki został opracowany
przez partnerstwo samorządów skupionych wokół
Koszalina.
Jego celem jest współpraca samorządów na
rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze
Koszalińsko-KołobrzeskoBiałogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego (KKBOF)
i rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów.

3 kwietnia przedstawiciele
15 samorządów tworzących partnerstwo podpisali
w Koszalinie wniosek o
dofinansowanie projektu,
który trafi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Szczecinie.
Ma on szansę uzyskać dofinansowanie w ramach
Działania 8.4 Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
dokończenie na str. 3
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Gmina Świeszyno

To mój moralny obowiązek Walne zebrania jednostek OSP
Rozmowa ze Sławomirem Bebichem – repatriantem
z Kazachstanu, radnym gminy Świeszyno.
Od końca stycznia, w Strzekęcinie, mieszka czteroosobowa rodzina repatriantów
z Kazachstanu. Krystyna,
Artiom, Jakop oraz Arutyun
osiem lat czekali na to, by
zamieszkać w kraju przodków…
Ich dziadków, w ramach
stalinowskich deportacji,
w 1936 r. wywieziono z
Żytomierza do Kazachstanu.
O przybycie Polaków
ze Wschodu, od kilku lat
starała się gmina Świeszyno. Poniżej rozmowa z
radnym Sławomirem Bebichem – pomysłodawcą
sprowadzenia rodaków do
Polski, także repatriantem z
Kazachstanu.
- Blisko 20 lat temu przyjechałeś z Kazachstanu...
- …i dlatego czułem, że
moim moralnym obowiązkiem jest pomóc innym,
pozostałym tam Polakom.
Udało się, dzięki przychylności Rady Gminy Świeszyno i Pani Wójt. Najpierw porozmawiałem z
Panią Wójt, potem na sesji
zgłosiłem projekt uchwały, która została przyjęta
jednogłośnie. Problemem
był fakt, że gmina nie ma
swojego zasobu mieszkań
komunalnych. Znalazłem
więc mieszkanie na rynku
wtórnym, za które gmina
zapłaciła 150 tys. zł (zakup
ten w całości został zrefundowany przez Urząd Wojewódzki). Pozostało znalezienie rodziny.

bistych) zajęła się Irena
Czenko z UG Świeszyno.
- Przyjechali. I co dalej?
- Pani Krystyna mówi, że
nikt w życiu nigdy nic jej
nie dał, a gmina Świeszyno
dała więcej, niż się spodziewali.
Ojcu rodziny - Artiomowi
gmina znalazła pracę w
firmie Hako.
Krystyna na razie zajmuje się najmłodszym,
niepełnosprawnym
Arutyunem, a Jakop już
chodzi do koszalińskiego liceum.
Przez rok będą otrzymywali pomoc od Państwa.
Powoli asymilują się.
Z mojego własnego doświadczenia wiem, że to nie
jest łatwy proces. Jedni adaptują się krótko, inni dłużej.
Ważne jest, w jakim wieku
się przyjeżdża. Młodszym
jest łatwiej...

Tym zajęło się ministerstwo, które dysponuje tzw. bazą „Rodak”. Tam
wszyscy chętni repatrianci
składają wnioski i czekają.
Ta rodzina czekała 8 lat.
Stroną
administracyjną
repatriacji
(formalności,
tłumaczenia dokumentów,
pozyskanie dowodów oso-

- A Ty sam, co robisz?
- Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Uczę
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
w Koszalinie. W Kazachstanie ukończyłem tamtejszy AWF i po przyjeździe
do Polski podjęłem pracę
zgodnie z wyuczonym
zawodem. Jednocześnie
grałem w piłkę nożną w
klasie okręgowej. Przez piłkę było mi łatwiej nawiązywać znajomości, odnaleźć
się w polskim społeczeństwie.
Jestem dobrej myśli. Ta rodzina, też da sobie radę...
Rozmawiał
		

Stoją od lewej: Zygmunt Czapla - prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu, Artiom, Jakop, Ewa Korczak - wójt gminy Świeszyno, Arutyun, Krystyna oraz Sławomir Bebich

W miesiącu marcu zakończyły się walne zebrania
sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych w Mierzymiu,
Świeszynie, Strzekęcinie
i Niedalinie.
W zebraniach uczestniczyli
członkowie poszczególnych
jednostek, a także przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej w Koszalinie oraz
przedstawiciele
Zarządu
Gminnego ZOSP RP w Świeszynie
Celem zebrań było przedstawienie sprawozdania z
działalności i sprawozdania
finansowego za rok 2018,
planu działalności i planu
finansowego na rok 2019,
oraz udzielenie absolutorium
zarządowi.
Każdy Zarząd OSP otrzymał
absolutorium jednogłośnie.
Jednostki OSP przedstawiły
szczegółowe sprawozdania z
działań bojowych oraz statutowych. Przedstawiły na co wykorzystały środki finansowe z
dotacji dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (np.
przeprowadziły remonty strażnic, zakupiono umundurowanie bojowe oraz niezbędne
wyposażenie strażnic, wozów
ratowniczo-gaśniczych).
W 2018 roku w ramach upowszechnienia bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży
Ochotnicza Straż Pożarna zaangażowała się w organizację
konkursów dla dzieci, których tematyka związana była
z przeciwdziałaniem skutkom
rozprzestrzeniania się czadu i
ognia. W ramach konkursów
nagrodzono 33 uczennic i
uczniów Szkół Podstawowych
w Zegrzu Pomorskim, Konikowie, Dunowie, Świeszynie
oraz Gimnazjum w Świeszy-

nie.
Druhowie uczestniczyli w pogawędkach w szkołach i instytucjach samorządowych.
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy
Świeszyno aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym
gminy oraz zabezpieczały pod
względem
bezpieczeństwa
i porządku: festyny, imprezy

kulturowe oraz zabezpieczały
uroczystości kościelne.
W zebraniach udział brali:
st. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski PSP, mł. bryg.
Adam Litwin,
Ewa Korczak – Prezes ZG
ZOSP, Wójt Gminy Świeszyno,
Bogdan Mikołajek – Komendanta Gminnego ZOSP RP w
Świeszynie.

Trochę strażackiej statystyki
W gminie Świeszyno, w jednostkach OSP aktywnie
działa 143 druhów, w akcjach udział bierze 64 druhów.
W 2018 roku w szkoleniach podnoszących kwalifikację wzięło udział 28 druhów.
W 2018 roku na terenie gm. Świeszyno doszło do 96
zdarzeń, w tym: 32 pożary, 58 miejscowych zagrożeń
oraz 6 fałszywych alarmów.
Jednostki OSP otrzymały dotacje na zadania bieżące
i inwestycyjne środki finansowe:
- Gminy Świeszyno: 31 900,00 zł
- dotacje zewnętrzne: 43 000,00 zł
- z Ministerstwem Sprawiedliwości – Departamentu
Funduszu Sprawiedliwości: 35 159,10 zł, w ramach
tej dotacji zakupiono:
- 2 torby ratownictwa medycznego R-1 PSP kompletna,
- 3 defibrylatory ZOLL AED,
- piłę ratownicza do szyb klejonych,
- zabezpieczenie poduszek powietrznych pojazdów,
- zestaw uniwersalnych podpór stabilizujących,
- plandeka wielofunkcyjna.

Działo się
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Dunowo

Roboty ruszają...

Gmina Świeszyno

Inwestują
w Edukację
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Gmina Świeszyno

Za nami sołeckie wybory...

dokończnie ze str. 1

Do 14 sierpnia 2019 r.,
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Magro”
z Koszalina przebuduje
drogę w Dunowie.
Odpowiednia umowa został
już podpisana.
Inwestycja uzyskała dotację z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Jej wysokość to 491 521,00 zł,
co stanowi 63,63% kosztów
kwalifikowalnych zadania.
Umowę na dofinansowanie,
6 marca podpisał Wicemar-

Dotacje dla sportu...

szałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław
Rzepa.
Marszałek pogratulował Pani
Wójt skuteczności w pozyskiwaniu środków z PROW,
podkreślając, że Gmina Świeszyno w okresie ostatnich lat
korzysta ze wsparcia finansowego ze wszystkich ogłoszonych konkursów.
Co warte podkreślenia, wniosek Gminy Świeszyno, kolejny
raz okazał się najlepiej punktowany ze wszystkich złożonych
z całego województwa.

W ramach tego Programu partnerskie samorządy
otrzymają dofinansowanie
w wysokości 5 467 085,91
zł, przy ogólnej wartości
projektu wynoszącej 6 074
539,90 zł.
Samorządy zobowiązały się
zapewnić wkład własny w
wysokości 10% wartości
projektu. Jeśli uda się otrzymać dofinansowanie, w ciągu najbliższych dwóch lat
(okres realizacji: 01.09.2019
– 30.09.2021) znacząco
zmienią się warunki kształcenia ogólnego w 30 szkołach w regionie.
W skład partnerstwa, które
wspólnie opracowało projekt, wchodzi 13 gmin - Koszalin, Będzino, Białogard,
Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno,
Tychowo, Ustronie Morskie
oraz 2 powiaty ziemskie –
białogardzki i kołobrzeski.

...to będzie aktywny rok!

Powszechnie wiadomo,
że sołtysi to współcześni
liderzy polskiej wsi.
Dbają o to, by zarządzane
przez nich sołectwa dynamicznie się rozwijały, a lokalna społeczność tworzyła
spójną całość. Pełnienie roli
gospodarza wsi jest funkcją
publiczną, nietypową pod
każdym względem. Sołtys to
przecież wyjątkowy urzędnik, bez wyznaczonych stałych godzin pracy i będący
najbliżej ludzkich spraw.
Praca sołtysa wymaga wielu
poświęceń i niejednokrotnie
wyrzeczeń.
W lutym zakończyły się kolejne wybory sołeckie (ich
wyniki w tabeli obok).
W marcu też, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, w
strażnicy OSP w Świeszynie
Wójt Gminy Świeszyno Ewa
Korczak, Przewodniczący
RG Świeszyno Bogdan Ko-

Świeszyno

„Tęczowa
Kraina”
1 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno zostały
podpisane umowy na realizację, przez organizacje pozarządowe, zadań publicznych
w 2019 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych,
ogłoszony został 17 stycznia
2019 r.
Wójt Gminy Świeszyno Pani
Ewa Korczak przyznała dotacje czterem organizacjom.
W 2019 roku pierwszy raz
dotacje otrzymały: Gminny Klub Sportowy Szakale
Świeszyno oraz PZW Okręg

w Koszalinie
Koło nr 53 w
Niedalinie (lista grantobiorców w tabeli
obok).
Wszystkim
beneficjentom
serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej oraz sprawnej realizacji zadań.
Dotacje otrzymali:
1. Gminny Klub Sportowy Szakale Świeszyno
2. Gminny Ludowy Klub Sportowy Wicher
3. PZW Okręg w Koszalinie, Koło nr 53 Niedalino
4. Klub Sportowy Hajka Zegrze Pomorskie

Anna Osińska okazała się zwyciężczynią konkursu pn. „Nazwij
nasz żłobek”. Jej hasło „Tęczowa kraina” najbardziej spodobało się komisji w składzie: Sylwia
Pazera, Paulina Kołodziejczyk,
Dorota Falko oraz Marlena Łuczak Serdecznie gratulujemy.

ryga oraz wiceprzewodniczący RG Świeszyno Bogdan Dańczak spotkali się z
sołtysami naszej gminy.
W kameralnym gronie płynęły gorące życzenia i powinszowania dalszych sukcesów.
Z kolei podczas marcowej
sesji Rady Gminy Świeszyno, Senator RP - Piotr Zientarski pogratulował nowym
sołtysom wyboru.

Świeszyno
Pani Danuta Polechońska
Niekłonice
Pani Jolanta Górczyńska
Giezkowo
Pani Angelika Gawrońska
Kurozwęcz
Pani Wanda Jędrzejczyk
Dunowo
Pani Paula Pasek
Niedalino
Pani Aleksandra Miksza
Konikowo
Pani Anna Piotrowska
Mierzym
Pan Eugeniusz Wiśniewski
Zegrze Pomorskie
Pan Waldemar Potoniec
Strzekęcino
Pan Leszek Lewkowicz

Podczas marcowej sesji Wójt Gminy Świeszyno Ewa
Korczak wraz z Bogdanem Korygą - Przewodniczącym
RG Świeszyno, podziękowali Ewie Miksza, Stanisławowi
Chromik oraz Jadwidze Waśko - byłym sołtysom, którzy
zakończyli swoje 4 letnie kadencje.

Konikowo

Maksymalna dotacja
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę
projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Resortowego
Programu „Maluch +”
w roku 2019. Gmina Świeszyno na budowę żłobka
w Konikowie otrzymała
maksymalną możliwą
kwotę dotacji, wynoszącą
840 000,00 zł.
Dofinansowanie
budowy
gminnego żłobka z programu

„Maluch +” zostało przyznane także w roku 2018, jednak w zeszłorocznej edycji
maksymalna kwota pomocy
wynosiła 640 000,00 zł.
Wiedząc o korzystnej zmianie regulaminu naboru, w
grudniu zapadła decyzja o
złożeniu wniosku na rok
2019.
Dzięki temu, przyjmując
dotację tegoroczną i oddając
przyznaną w roku poprzednim, Gmina uzyskała dodatkowo aż 200 000,00 zł.
dokończenie na str 4
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Konikowo

Ważne sprawy
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Świeszyno

Maksymalna dotacja

Szkoła wspiera oddział dziecięcy

dokończenie ze str. 3

Dodatkowo z Regionalnego
Programu Operacyjnego zapewnionych jest niemal 1,5
mln zł dotacji na kompleksowe wyposażenie żłobka oraz
jego bieżące utrzymanie w
okresie dwóch pierwszych
lat funkcjonowania.
Ponadto dzięki przeprowadzonej na przełomie roku
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Świeszyno, możliwe było
ubieganie się o kolejne środki zewnętrzne na budowę
żłobka.
22 lutego złożony został
wniosek w ramach Działania 9.3 RPO na kwotę dofinansowania w wysokości 2
635 810,31 zł.
Wszystkie te działania powodują, że wkład finansowy
Gminy Świeszyno w realizację inwestycji może wynieść
jedynie około 400 000 zł.
Promesa na budowę żłobka
otrzymana
8 marca w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się
uroczyste wręczenie promes
dofinansowania w ramach
Programu „Maluch+” – Moduł 1a oraz Programu „Senior+”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy
Świeszyno w osobach Pani
Wójt Ewy Korczak, a także Wioletty Ryndziewicz –
Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Marka
Brzostko – Inspektora ds.
funduszy pomocowych i
rozliczeń.
Pani Wójt z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Ra-

falskiej otrzymała promesę
z Programu „Maluch+” na
kwotę dofinansowania wynoszącą 840 000,00 zł, w
celu utworzenia gminnego
żłobka w Konikowie.
W rozmowie z Panią Minister oraz przedstawicielami
Rządu Pani Wójt omówiła

szczegóły inwestycji oraz
podkreśliła wagę programów wspierających rozwój
instytucji opieki nad dziećmi, wyrażając nadzieję, że
możliwe będzie ubieganie
się przez samorządy również o dofinansowanie budowy przedszkoli.

Przypomnijmy, że żłobek w
Konikowie, który nosić będzie nazwę „Tęczowa Kraina” uruchomiony zostanie
od 1 września bieżącego
roku, natomiast nabór dzieci
do żłobka zaplanowany jest
na miesiąc kwiecień.

Świeszyno

Występ chóru Kamerton 3

25 lutego 2019 r. wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Świeszynie
wywołali uśmiech
na twarzach dzieci oraz
personelu Wojewódzkiego
Szpitala w Koszalinie.
Akcja rozpoczęła się 11 lutego, kiedy to właśnie przypada Światowy Dzień Chorego.
Z myślą o małych
i dużych pacjentach

W Centrum Kultury 105 w Koszalinie wspaniałym koncertem popisał się chór Kamerton 3 z MCK
e-Eureka w Świeszynie. Kamerton zaśpiewał 9 utworów, a solowe partie wykonywały: Teresa, Magda,
Kinga, Ola i Hania. Publiczność wypełniła salę po brzegi, gorącymi oklaskami dopingowała występujące zespoły. Dziękujemy dyrygentowi Frontowych Dróg, Panu Franciszkowi Hurukowi za zaproszenie i
miłe przyjęcie, a także ciepłe słowa nie tylko pod naszym adresem, ale również pod adresem Gminy
Świeszyno i innych świeszyńskich zespołów śpiewaczych: Jarzębin, Jagód i Karpat. Barbara Kadela

Wystawa fotografii archiwalnej

29 marca 2019 r w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka BP odbyło się otwarcie wystawy fotografii uczniów Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych z Koszalina. Wernisaż rozpoczął pokaz tańca finalistów Mistrzostw Polski 2019 roku w 10 tańcach ( standardowe i
latynoamerykańskie) oraz goście mogli posłuchać piosenek przygotowanych przez Chór Kamerton 3. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Świeszyno do zapoznania się z archiwalną fotografią Liceum Plastycznego.

...wolontariusze zorganizowali w szkole zbiórkę potrzebnych rzeczy.
Przez dwa tygodnie społeczność szkolna mogła pozostawić swoje dary w kuferku.
Uczniowie i ich rodzice
chętnie przynosili nowe zabawki, kredki, flamastry,
farby, ciastolinę, naklejki,
gry, książki, puzzle.
Wśród darów znalazły się
także pampersy, chusteczki nawilżane, tetrowe pieluchy.
Kiermasz słodkości

21 lutego wolontariusze zachęcali uczniów i nauczycieli, a także rodziców do
zakupienia własnych wypieków podczas „kiermaszu
słodkości”.
Należy zaznaczyć, że udało się upiec 12 blach przepysznych ciast, które bardzo
szybko się sprzedały.
Każdy wśród słodkości odnalazł swój ulubiony smak.
To dlatego, że wybór był
duży, od wypieków czekoladowych, po takie z galaretką... w kilku słowach - każdy znalazł coś dla siebie.
Akcja wolontariuszy okazała się trafna.
Podczas kiermaszu udało
się zebrać 896,50 zł.

Rozdzielili
zebraną kwotę

Połowę kwoty wolontariusze przeznaczyli na zakup
czajnika
bezprzewodowego do pokoju matek,
termometrów elektronicznych, klocków, kolorowanek, zawieszek, wesołych
długopisów, kart, piłek, resoraków, teczek i wiele innych wspaniałych rzeczy.
Druga część zebranej kwoty
pozwoli realizować dalsze
plany wolontariatu.
Odwiedziny wolontariuszy
w szpitalu dały wiele radości dzieciom i ich rodzicom.
Pani Anna Iwanisik, pielęgniarka oddziałowa nie kryła zadowolenia, bardzo dziękowała za otrzymane dary.
Wolontariuszki:
Maja
Zbojna, Sandra Ejsak,
Oliwia Kliber, Martyna
Cyngiel wraz z opiekunką p. Martą Wojtkiewicz
po opuszczeniu oddziału
poczuły niezwykłą radość i
poczucie dobrze wykonanego zadania.
Bardzo dziękujemy
wszystkim
uczniom i rodzicom
za włączenie się w akcję.
Chociaż w ten sposób
mogliśmy dać
trochę radości i sprawić,
by szara rzeczywistość
tych dzieci
nabrała kolorów
~ Organizatorzy akcji

Rozmaitości
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Jubileusz 90- tych urodzin
Zajęcia wokalno - muzyczne Pana Albina Tyburskiego
Świeszyno

Od ponad roku
w Multimedialnym
Centrum Kultury
w Świeszynie działa studio
muzyczne „Koncertino”
prowadzone przez panią
Alenę Kupryianau.
Pani Alena jest absolwentką
Wyższej Szkoły Muzycznej
w Moskwie. Od wielu lat
uczy dzieci gry na instrumentach. Jej absolwenci
wiele razy zdobywali główne nagrody na międzynarodowych konkursach między
innymi we Francji, w Czechach, Białorusi i Rosji.
Bardzo dobry kontakt z
dziećmi i ogromne doświadczenie nauczycielskie pani
Aleny powoduje, że już dziś
dzieci z ogromną radością i
zaangażowaniem uczą się
gry na fortepianie i fletachprostym i poprzecznym.
Nauka w takim systemie
jest dla dzieci bardzo ko-

rzystna. Rozwija różne rodzaje pamięci, poprawia
koncentrację, bardzo rozwija wrażliwość. Korzyści
z tego wynikające sa nie do
przecenienia nawet w nauce
w szkole.
W odróżnieniu od szkoły
muzycznej, nie ma tu egzaminów i ocen. Dzieci pozbawione całkowicie takiego ogromnego stresu bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach.
Całokształt nauki obejmuje między innymi poznanie
nut, granie solo i w różnych
zespołach. Wszystkie dzieci
maja możliwość występów
publicznych oraz wyjazdów
na konkursy. Bardzo ważne,
że w naszej gminie są uzdolnione muzycznie dzieci i odpowiedzialni rodzice, którzy
niejednokrotnie uczestniczą
w zajęciach i pomagają w
rozwoju muzycznym swo-

ich pociech.

W lutym w świetlicy
OSP w Świeszynie odbyła
się piękna i niecodzienna
uroczystość - Jubileusz
90- tych urodzin Pana
Albina Tyburskiego.

Zajęcia teatralne
Grupa teatralna Odsłona
działa przy Multimedialnym
Centrum Kultury e-Eureka
w Świeszynie. W skład zeUroczystość poprzedzona
społu wchodzą uczniowie
była mszą świętą w kościeoraz dorośli mieszkańcy
le p.w. Narodzenia NMP w
gminy Świeszyno. Podczas
Świeszynie, której przewodzajęć kształtujemy i szlifuniczył Kapelan PSP Wojejemy aktorskie rzemiosło,
„Z dumą przyznaj się do wieku,
rozwijamy wrażliwość emobo wiek świadczy o człowieku.
cjonalną, poznajemy własne
Twój ogrom wiedzy i doświadczenia
możliwości,
pobudzamy
godny jest pozazdroszczenia.
twórczą aktywność. PraKażdy dzień witaj z radością,
ca na scenie teatralnej oraz
darz swoich bliskich szczerą
występy przed publicznomiłością.
Przez życie idź z uśmiechem sześcią pomagają zredukować
rokim
demobilizujący stres. Jest to
i
stawiaj
czoła
górom wysokim”.
również doskonała sposobność na aktywne i ciekawe
W tym pięknym Dniu 90-tych
spędzanie czasu wolnego.
urodzin składam Panu
Zespół to przede wszyst- serdeczne życzenia zdrowia,
kim grupa przyjaciół czerszczęścia
piących radość ze wspólnej
oraz wszelkiej pomyślności.
pracy twórczej.
Niech każdy nowy dzień niesie

Informacja
Wójt Gminy Świeszyno informuje, żeINFORMACJA
od dnia 16 marca 2019 roku będą świadczone usługi
psychologiczne na rzecz mieszkańców Gminy. Usługi świadczone będą w budynku MultiWójt Gminy Świeszyno
informuje,
że od dnia
16 marca 2019–roku
będą świadczone
usługi psychologiczne
na rzecz36,
mieszkańców
medialnego
Centrum
Kultury
"e-Eureka"
Biblioteka
Publiczna
– Świeszyno
w każdą
Gminy. Usługi świadczone będą w budynku Multimedialnego Centrum Kultury „e-Eureka” – Biblioteka Publiczna –
sobotę w godzinach 13:00-15:00 (wejście od strony parkingu, pokój nr 11).
Świeszyno 36, w każdą sobotę w godzinach 1300 – 1500 (wejście od strony parkingu, pokój nr 11).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług psychologicznych proszone są o zgłaszanie
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług psychologicznych proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie pod nr tel.
się
osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 506 237 234 – Dyrektor GOPS w Świeszynie
506 237 234 - Dyrektor GOPS w Świeszynie celem ustalenia terminu wizyty.
celem ustalenia terminu wizyty.

Panu
radość i zadowolenie.
Wójt Gminy Świeszyno
Ewa Korczak

wództwa Zachodniopomorskiego ks. mł. bryg. Ryszard
Szczygieł, a koncelebrował
miejscowy proboszcz ks.
Dawid Fuławka w intencji
dostojnego jubilata.
Po mszy rodzina oraz zaproszeni goście udali się
do świetlicy przy strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świeszynie. Na uroczystości obecny był Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP

RP w Koszalinie Roman
Budyne oraz reprezentacje
Zarządów
Ochotniczych
Straży Pożarnych Świeszyno, Mierzym, Strzekęcino
oraz Niedalino i zespół Jarzębiny, który mocno zaangażował się w pomoc przy
organizacji urodzin.
Była to piękna i wzruszająca
uroczystość, pełna ciepłych
wspomnień, uśmiechów i
uroczystych toastów.
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Świeszyno

Analizowali wyniki czytelnictwa „Mały Miś w Świecie

Wielkiej Literatury”

Odbyła się konferencja
podsumowująca wyniki
osiągnięte przez biblioteki
powiatu koszalińskiego
w 2018 roku w Multimedialnym Centrum Kultury
w Świeszynie
Multimedialnym Centrum
Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie
odbyła się konferencja pt.
„Analiza wyników czytelniczych bibliotek gminnych
powiatu
koszalińskiego
osiągniętych w 2018 r.”
Głównym
organizatorem
konferencji była Koszalińska Biblioteka Publiczna,
pełniąca funkcję biblioteki
powiatowej i promująca w

Świeszyno

ten sposób dokonania bibliotek gminnych powiatu
koszalińskiego.
Podczas konferencji mieliśmy okazję gościć Przewodniczącą Okręgu Szczecińskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Panią Małgorzatę Bartosik,
Panią Monikę Kwaśniak
kierowniczkę działu instrukcyjno - metodycznego
Księżnicy Pomorskiej w
Szczecinie, przedstawicieli Starostwa Powiatowego
Pana Arkadiusza Janz, oraz
Panią Ewę Zagórską zajmującą się bibliotekami powiatu, przedstawicieli Koszalinskiej Biblioteki Publicznej
Dyrektora Pana Dariusza

Pawlikowskiego oraz Panią
Dyrektor Beatę Sawę- Javanowską.
Na konferencję licznie przybyły również bibliotekarki
pracujące w placówkach
gminnych powiatu koszalińskiego, a także przedstawiciele mediów koszalińskich.
Bardzo dziękujemy za przybycie Pani Irenie Czenko
– sekretarz gminy Świeszyno oraz Pani Wandzie Wilk
Radnej Gminy Świeszyno.
Program konferencji obejmował analizę czytelnictwa
w bibliotekach publicznych
powiatu koszalińskiego w
2018 roku, prezentacje poprowadziła Pani Małgorzata
Zychowicz z Koszalińskiej

O przyrodzie wiedzą sporo

W piątek, 22 marca,
w Szkole Podstawowej
im. 27 WDPAK w Świeszynie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczej
dla uczniów klas pierwszych i drugich
pt. „Przyrodniku młody”.
Jego głównym celem jest
edukacja społeczno – przyrodnicza oparta na zdobytych
doświadczeniach,
wiedzy

i umiejętnościach uczniów
oraz motywowanie ich do
zachowań proekologicznych.
Do konkursu przystąpiły
drużyny ze wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy.
Dzieci zmierzyły się z zagadnieniami dotyczącymi przyrody oraz ekologii. Odgadywały zagadki, układały puzzle,
segregowały śmieci, wzięły
również udział w quizie. Po
zmaganiach uczniowie udali
się na słodki poczęstunek.

Na zakończenie Wójt Gminy
Świeszyno Pani Ewa Korczak
ogłosiła wyniki i wręczyła
dyplomy oraz upominki.
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Świeszynie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Konikowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim
Organizatorzy konkursu: Dorota Trepka, Barbara Baranowicz (nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej)

Biblioteki Publicznej.
Prezentację z działalności
Biblioteki Publicznej MCK
e-Eureka przedstawiała dyrektor placówki Pani Beata
Staszak.
Jako ostatnia wystąpiła
przed wszystkimi gośćmi
Pani Monika Żemojtal z
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach.
Szczere podziękowania dla
przybyłych Dyrektorów placówek i cudownych pracowników
Bibliotekarzy bez których instytucje te nie byłyby na takim wysokim poziomie.

Świeszyno

Piękna Nasza
Polska Cała
Trwa Międzynarodowy
Projekt Edukacyjny
„Piękna Nasza
Polska Cała”, którego
honorowy patronat objęli
m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.
Kształtowanie szacunku dla
własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody
swojego regionu, przybliżenie sylwetki wybranych
bohaterów narodowych oraz
budzenie poczucia więżi z
najbliższym otoczeniem –
rodzina, przedszkole, miejscowość... to główne cele
projektu.
Przedszkolaki do końca
czerwca będą wykonywać
wybrane zadania tematyczne. Marcowym hasłem było:
„Tu moje miejsce, tu mój
dom” i w ramach tego od-

Przedszkole Gminne
w Świeszynie uczestniczy
w Międzynarodowym
Projekcie Edukacyjnym
„Mały Miś w Świecie
Wielkiej Literatury”.
Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpraca z placówkami oświatowymi w całej Polsce i na
świecie.
Realizacja projektu odbywa
się cały rok szkolny i jest
podzielona na moduły tematyczne (opisane w tabeli). Są
one tak opracowane, aby budować u dzieci samodzielność, kreatywność i innowa-

cyjność. W ramach realizacji
poszczególnych modułów w
przedszkolu odbyły się różne wydarzenia, m.in.:
Dzień Bezpiecznego Internetu; spotkanie z Panią
Martą Nowakowską z wydawnictwa MAC i czytanie
dzieciom oraz podarowanie książki do biblioteczki przedszkolnej; zajęcia
otwarte dla rodziców; międzynarodowe
spotkanie
czytelnicze on – line „Witaj
Wiosenko”, w którym wzięły udział grupy przedszkolne z całej Polski; czytanie
dzieciom przez rodziców w
przedszkolu.

Moduły tematyczne projektu:
• „Mały Miś – czytające przedszkolaki”

(głównym aspektem jest tutaj współpraca z rodzicami – maskotka
misia wędruje od domu do domu, a zadaniem rodziców i dzieci jest
przeczytanie wybranej bajki i zrobienie rysunku do niej);

• „Mały Miś uczy samodzielności”;
• „100 – lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!”;
• „Kulinarne warsztaty z Małym Misiem”;
• „Kuferek kreatywności Małego Misia”;
• „Misiowe aktywności sportowe”.

były się zajęcia tematyczne
„Moje przedszkole”, grupowa praca plastyczna „Polska
wiosna” oraz zorganizowana

została wystawa „Bohaterzy z sąsiedztwa” (widziani
oczami dziecka).

SPORT
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Piłka Nożna

Zapraszają na Zumbę Hajka Zegrze Pomorskie zaczęła rundę wiosenną!

Uśmiech,
zadowolenie
oraz... zmęczenie świadczą
o tym, że Zumba Kids to
świetna zabawa dla dzieci.
Celem zajęć jest poprawa
kondycji,
samopoczucia
oraz chęć spędzenia wolne-

go czasu aktywnie. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia,
w każdy poniedziałek, o
godz. 17 do świetlicy wiejskiej, w Niekłonicach.
Zapisy pod numerem telefonu 535 005 082

W niedzielę 31.03.2019
r., w Wierzchowie zespół
Hajki Zegrze Pomorskie
zagrał pierwszy mecz w
rundzie wiosennej.
Klub z Zegrza Pomorskiego
ma obecnie „młodą krew”
w zespole, która spaja oraz

wzmacnia drużynę.
Mecz rozpoczął się w bardzo energicznym tempie.
KS Hajka Zegrze Pomorskie
od samego początku meczu
ostro uderzał w przeciwników oraz bronił swojego
pola karnego.
Mecz przebiegał pomyślnie
dla obu drużyn. Było bardzo
dużo ciekawych akcji oraz
celnych podań.
Nowe pozycje i rozstawienie
na boisku było elementem

taktyki, która dała drużynie
na boisku remis.
Dla porównania pierwszy
mecz w rundzie jesiennej
2018 r. przegraliśmy 0:5 dla
Pogoń Wierzchowo.
Tym razem wynik znacznie
lepszy dla KS Hajka Zegrze
Pomorskie - Pogoń Wierzchowo, bo 0:0, co dało +1
punkt do głównej tabeli.
Skład KS Hajka Zegrze
Pomorskie:
Fiszer Patryk, Cimcioch

Jakub - Zalewski Damian
65', Baran Piotr, Zalewski
Przemysław,
Ciapciński
Mateusz, Mazurek Michał,
Rudziński Kacper, Klimek
Kamil, Jarecki Konrad Hołub Dawid 70', Dominiak
Damian, Surówka Dawid
Rezerwowi :
Bogus Damian, Niewiadomski Paweł, Zalewski
Damian, Hołub Dawid.
Dziękujemy za spotkanie pełne
emocji i pozytywnej energii.

Wicher Mierzym
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7 kwietnia zespół seniorski
GLKS Wicher rozegrał
inauguracyjny mecz
w rundzie rewanżowej
sezonu 2018/2019.
Pierwszym przeciwnikiem
w starciu o ligowe punkty
była drużyna Jantara Siemyśl. Nasi wygrali 5:4.
Tym samym dobiegł końca okres przygotowawczy przed rozgrywkami.
W lutym i marcu drużyna

rozegrała sześć meczów
kontrolnych, z których pięć
zakończyli jako zwycięzcy.
Przeciwnikami byli kolejno: Passat Bukowo Morskie
(3:5), Grot Bonin (6:1), Iskra
Kłanino (3:2), KS Skibno
(6:0), ponownie Grot Bonin
(3:0) oraz Hajka Zegrze Pomorskie (5:3).
Rundę rewanżową rozpoczęli jako lider mając już
11 punktów przewagi nad
drugim w tabeli Grotem Go-

rawino.
Również Seniorzy rundę wiosenną rozpoczęli 7
kwietnia, natomiast zespół
juniorów starszych, wzmocniony kilkoma zawodnikami, inaugurację rozgrywek
ma już za sobą.
Wszystkich
sympatyków
piłki nożnej zapraszamy do
kibicowania naszym drużynom w bieżącym sezonie.

8

www.swieszyno.pl

Sport

Głos Świeszyna: marzec - kwiecień 2019 nr 2 (33)

Piłka Nożna

Turniej o puchar Wójta Gminy Świeszyno

Jak każdego roku,
tak również w tym, zorganizowana została kolejna
już edycja Sołeckiego
Turnieju Piłki Nożnej
Halowej o puchar
Wójta Gminy Świeszyno
– Ewy Korczak.
Rozgrywki odbyły się w Hali
Widowiskowo-Sportowej w
Konikowie. Wśród drużyn

walczących o puchar wójta
byli zawodnicy reprezentujący sołectwo: Świeszyno,
Strzekęcino, Niedalino oraz
Zegrze Pomorskie.
Rozgrywki turnieju otworzył
wiceprezes Stowarzyszenia
Powiatowego Forum Sołtysów Pan Leszek Lewkowicz. Sędziował Sebastian
Jagielski. Zanim jednak wylosowano kolejność meczy,

minutą ciszy uczczono pamięć Jana Olszewskiego.
O wyłonieniu zwycięzcy turnieju zadecydowała klasyfikacja punktowa: Świeszyno
1 pkt., Zegrze Pomorskie 3
pkt., Niedalino 6 pkt., oraz
Strzekęcino 7 pkt. Zespół ze
Strzekęcina reprezentował
gminę Świeszyno w Turnieju Sołectw i Osiedli o puchar
Starosty Koszalińskiego w

Mielnie, który odbył się 10
marca w Hali Sportowej w
Mielnie.
Dyplomy dla drużyn uczestniczących w turnieju oraz
puchar wręczyła Ewa Korczak – Wójt Gminy Świeszyno.
Wszystkim
zawodnikom
dziękujemy za zaangażowanie oraz mecze pełne pasji.

Rozgrywki przedstawiały się następująco:
Zegrze Pomorskie - Niedalino 		
Strzekęcino – Świeszyno 			
Zegrze Pomorskie – Świeszyno 		
Niedalino – Strzekęcino 			
Zegrze Pomorskie – Strzekęcino 		
Niedalino – Świeszyno 			

0:1
0:0
2:0
2:3
1:3
3:0

Dobra gra Szakali Świeszyno

Od początku roku, Szakale
Świeszyno, uczestniczą w
turniejach, gdzie pokazują
się z bardzo dobrej strony.
W luty, w hali Gimnazjum nr
6 odbył się kolejny turniej z
cyklu Bałtyczek Cup 2019.
Radość z gry czerpali zawodnicy i zawodniczki urodzeni
w 2012 roku.
Udział wzięło 16 zespołów

podzielonych na dwie grupy. Nasze małe Szakale jak
zwykle pokazały sie z bardzo
dobrej strony i udowodnili po
raz kolejny, że trzeba sie z
nami liczyc.
Naszą drużynę reprezentowali:
Allen Oskar, Polechoński
Szymon, Kisiel Michał, Mardziel Grzegorz, Kazimierczak
Fabian, Kuczmera Adrian,

Abbas Javen, Majdecki Oliwer, Szymański Aleksander.
Gorące podziękowania kieruję do rodziców naszych
zawodników za super doping
- byliście wspaniali - liczymy
na więcej.
Równie gorące podziękowania ślemy dla organizatorów
AP Bałtyk Koszalin za zaproszenie, za super zabawę i
smaczny poczęstunek.

Zespół GKS Szakale Świeszyno brał udział w turnieju w Koszalinie organizowanym przez
trenera Waldemara Sołka, który od lat zajmuje się szkoleniem koszalińskich zawodników.
Skrzaty czyli zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi rywalizowali z kolegami z Koszalina.
Przypominamy, że zgodnie z unifikacją rozgrywek w tej kategorii wiekowej nie stosuje się
punktacji. Cieszy strzelone 15 bramek w 3 meczach oraz wielkie zaangażowanie wszystkich zawodników - brawo również dla rodziców za kulturalny doping.
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

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

