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Podczas czerwcowej XLIII sesji Rady Gminy Świeszyno dokonano podsumowania 2020 roku w wykonaniu 
naszego gminnego samorządu. Pani Wójt Ewa Korczak przedstawiła Radnym przedłożony wcześniej Raport 
o stanie Gminy Świeszyno za rok 2020, który obejmuje podsumowania działalności Wójta w roku poprzednim. 

Wójt Gminy Świeszyno 
z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium!

Absolutorium 
- to potwierdzenie 
przez radę gminy, 
że wójt prawidłowo 
zrealizował budżet 
gminy, czyli zgodnie 
z prawem wydał pu-
bliczne pieniądze. 
Absolutorium jest ro-
dzajem kontroli rady 
gminy nad wójtem 
w zakresie wykonania 
budżetu i jest wyra-
zem ostatecznej oce-
ny działalności wójta. 
 Rada analizuje 
i ocenia szczegółowe 
sprawozdanie wójta 
z wykonania budżetu 
gminy, a następnie, 
na specjalnej sesji,  
podejmuje uchwałę  
w sprawie udziele-
nia lub nieudziela-
nia absolutorium.Czytaj na str. 3

Oliwia Filipczak, mieszkanka Gminy 
Świeszyno zdobyła I miejsc, w kategorii 
akademicki wokal w ogólnoświatowym 
konkursie International Online Contest 
"Future Stars" III edition Youth Music.

Oliwia Filipczak 
- światowy wokal

z gminy Świeszyno!

Wspólne planowanie 
działań rozwojowych

17 czerwca w hali wido-
wiskowo-sportowej w Ko-
szalinie Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak 
wraz z przedstawicielami 
19 gmin oraz 3 powiatów 
podpisała porozumienie 
w sprawie opracowa-
nia Strategii Rozwo-
ju Ponadlokalnego dla 
Koszalińsko-Kołobrze-
sko-Białogardzkiego Ob-

szaru Funkcjonalnego na 
lata 2021-2030. Opraco-
wanie strategii ponadlo-
kalnej umożliwi wspólne 
planowanie działań rozwo-
jowych oraz aplikowanie 
o środki zewnętrzne, m.in. 
w ramach nowej perspek-
tywy unijnej 2021-2027.
Ponadto podczas majowej 
sesji Rada Gminy Świeszy-
no przyjęła Strategię Roz-

woju Gminy Świeszyno na 
lata 2021-2030. Posiadanie 
zarówno Strategii Rozwo-
ju Gminy jak i Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego 
zwiększy szansę Gminy 
Świeszyno na ubieganie 
się o zewnętrzne finan-
sowanie priorytetowych 
działań mających na celu 
dalszy rozwój naszej małej 
ojczyzny

Czytaj na str. 11

Działaj Lokalnie 
i Ekologicznie 2021 
„Działaj lokalnie i ekologicz-
nie” to nowa ścieżka tematycz-
na programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Partne-
rem  inicjatywy jest Fundacja 
WWF Polska.

W tegorocznej edycji konkursu 
z Gminy Świeszyno wzięła udział 
grupa nieformalna, która stworzo-
na została z przedstawicieli dwóch 
organizacji pozarządowych, 
a mianowicie Szkółki Ekologicz-
no-Wędkarską Okonek z Nieda-
lina oraz „Dookoła Koszalina”. 
Efektem tej współpracy jest 
ogromny sukces!   
Komisja Konkursowa wyłoniła 
trzy przedsięwzięcia na łączną 
kwotę dofinansowania 9 000,00 
zł. Należy podkreślić, że dwa 
z tych trzech przedsięwzięć to 
projekty z Gminy Świeszyno, 
a ich autorami jest wcześniej 
wspomniana grupa nieformalna, 

Serdecznie gratulujemy!!
dokończenie na str. 7
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Gmina Świeszyno otrzy-
mała wsparcie finansowe 
w wysokości 60 535,00 zł 
z przeznaczeniem na „bu-
dowę centrum turystycz-
no-rekreacyjnego
 w Świeszynie”.
 
Inwestycja obejmować bę-
dzie modernizację placu za-
baw w Świeszynie. Dzięki 
czemu stworzone zostanie 
miejsce będące sercem wsi. 
Teren zostanie zagospoda-
rowany elementami małej 
architektury. Zakupione zo-
stanie wyposażenie placu 
zabaw oraz wykonane zosta-
nie nowe ogrodzenie. 

W nowym centrum tu-
rystyczno-rekreacyjnym 
w Świeszynie pojawi się 
stół do gry w piłkarzyki, 
stół pingpongowy, pirami-
da liniowa, piaskownica, 
ławeczki, ekologiczne ko-
sze do segregacji odpadów, 
tablica turystyczna oraz 
tablica eko-informacyjna. 
Teren ten nabierze innego, 
estetycznego wyglądu i sta-
nie się miejscem rozrywki 
nie tylko dla małych dzie-
ci ale również dorosłych. 
Centrum spełniać będzie 
przede wszystkim funkcję 
turystyczno-rekreacyjną. 
Warto zaznaczyć, że reali-

zacja niniejszego projektu 
zakłada również stworzenie 
miejsca, w którym znajdo-
wać się będzie tablica eduka-
cyjna wskazująca jak prawi-
dłowo segregować odpady, 
a także pojawią się specjal-
ne pojemniki przystosowa-
ne do segregacji odpadów. 
A wszystko po to, aby 
efektywnie wpłynąć na 
gospodarkę odpadami 
i przyczynić się do wal-
ki ze zmianami klimatu. 
Edukacja ekologiczna roz-
pocznie się już od same-
go wejścia na teren placu!
Powstanie ogólnodostępne-
go miejsca w centrum wsi 

umożliwi organizowanie 
rożnych wydarzeń kultu-
ralnych, które kierowane 
będą do mieszkańców Gmi-
ny Świeszyno, jak również 
z pewnością będą atrak-
cją dla osób przyjezdnych.

Gmina Świeszyno otrzyma-
ła dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  

2 czerwca minęła 30 rocz-
nica czwartej Pielgrzymki 
Papieża Jana Pawła II do 
Ojczyzny. 

Dla nas, Mieszkańców Gminy 
Świeszyno jest to data nie-
zwykle ważna, ponieważ na 
lotnisku w Zegrzu Pomorskim 

Papież Polak po raz pierwszy 
spotkał się z Wojskiem Pol-
skim. 
Pomimo upływu lat, pomimo 
braku wśród nas osób, które 
przyczyniły się do tworzenia 
tradycji tego wydarzenia my 
wciąż pamiętamy. 
W nocy z 1 na 2 czerwca 

1991 roku na przybycie Ojca 
Świętego czekało modląc się 
i śpiewając pieśni patriotycz-
ne i religijne około 40 tysię-
cy wojskowych z rodzinami. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
rokrocznie w Zegrzu Pomor-
skim odbywa się Dzień Papie-
ski. 

Choć w ostatnich latach jest to 
bardzo skromna uroczystość – 
zawsze pamiętamy.  6 czerw-
ca 2021 roku w kościele pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej 
w Zegrzu Pomorskim odbyła 
się msza święta upamiętnia-
jąca rocznicę przybycia do 
Polski Papieża Jana Pawła II. 

W tym uroczystym dzięk-
czynieniu, które sprawował 
proboszcz parafii ks. Bogdan 
Gibczyński uczestniczyła 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak, Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno Bog-
dan Koryga oraz Rady Gminy 
Świeszyno i zarazem Sołtys 

Sołectwa Zegrze Pomorskie 
Waldemar Potoniec. 
Każdego roku, tak również 
podczas tegorocznej mszy 
świętej Pani Wójt wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy 
oraz Sołtysem złożyli kwiaty 
pod kamieniem pamięci Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Kolejny sukces Gminy Świeszyno!
Kolejne dofinansowanie! 1 - piłkarzyki

2 - huśtawka podwójna 
     i bocianie gniazdo
3 - stół do ping-ponga
4 - piramida liniowa
5 - zestaw zabawowy
6 - piaskownica
7 - ławka x 5
8 - kosz na śmieci x 2
9 - tablica regulaminowa
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        Zegrze Pomorskie

Pamiętamy o wizycie papieża Jana Pawła II

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021, uprzejmie informuję, że na tere-
nie Gminy Świeszyno dostępny  jest mobilny punkt spisowy, 
w którym będzie można dokonać samospisu lub skorzystać 
z pomocy Koordynatora Spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy
           Ewa Korczak

Miejsce mobilnego punktu spisowego
Multimedialne centrum Kultury e-Eureka 
w Świeszynie
Świetlica wiejska w Zegrzu Pomorskim

data

30 lipca

31 lipca

godziny otwarcia

16:00 – 19:00

15:00 – 16:00
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dokończenie ze str. 1
Podczas czerwcowej XLIII 
sesji Rada Gminy Świeszyno 
podsumowała działalność 
Wójta w roku poprzednim. 

Po wysłuchaniu Raportu o stanie 
Gminy Świeszyno, Rada Gminy 
Świeszyno jednogłośnie udzie-
liła Pani Wójt wotum zaufania 
oraz także jednogłośnie absolu-
torium z wykonania budżetu za 
2020 rok. 
Oznacza to, że działania Pani 
Wójt są akceptowane przez Rad-
nych, czyli przez przedstawicieli 
mieszkańców. 

Mimo, że rok 2020 był rokiem 
trudnym, przede wszystkim 
z powodu pandemii, co wpły-
nęło na zmniejszenie plano-
wanych dochodów chociażby 
z tytułu podatków CIT i PIT, to 
budżet gminy był rekordowy 
i zamknął się po stronie docho-
dów w kwocie 52 940 682,90zł, 
po stronie wydatków w kwocie 
47 454 839,72 zł oraz nadwyżką 
w wysokości aż 5 485 843,18 zł! 

Tak dobry wynik finansowy był 
możliwy również dzięki skutecz-
nemu pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych. W 2020 roku do 
budżetu gminy z tytułu dotacji 

Gmina Świeszyno

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium!

unijnych i krajowych wpłynęło 
rekordowe 10 096 220,29 zł, 
dzięki czemu możliwa była re-
alizacja wielu potrzebnych inwe-
stycji, dzięki którym mieszkań-
com Gminy Świeszyno będzie 
żyło się bardziej komfortowo.
Pani Wójt podczas swojego 
wystąpienia złożyła serdeczne 
podziękowania Radnym Rady 
Gminy Świeszyno za owocną 
współpracę oraz ich zaangażo-

wanie w dzia-
łalność na 
rzecz gminy, 
podkreślając, 
że właśnie 
dzięki udanej 
wspó łpracy 
z Radą moż-
liwe jest 
p r o w a d z e -
nie skutecznych działań na 
rzecz rozwoju naszej gminy. 

Pani Wójt 
p o d z i ę k o -
wała rów-
nież swojej 
zastępczyni, 
Pani Izabelli 
Karlińskiej-
Ć w i ę k a , 
Skarbnikowi 
Gminy Pani 

Bożenie Hok oraz Kierowni-
kom Referatów, Kierownikom 

jednostek organizacyjnych 
i wszystkim pracownikom 
za ich codzienny trud i su-
mienność w wykonywa-
niu swoich obowiązków. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Bogdan Koryga w imie-
niu Radnych złożył Pani Wójt 
gratulacje oraz podziękował za 
współpracę, która na przestrzeni 
ostatnich lat przynosi wiele po-

zytywnych efektów, wyrażając 
nadzieję, że poprzez dalsze uda-
ne współdziałanie Rady Gminy 
oraz Wójta, Gmina Świeszyno 
nadal będzie się rozwijać. 

Gratulacje w imieniu wszystkich 
współpracowników złożyła Pani 
Wójt także delegacja składająca 
się z kadry kierowniczej Urzędu 
Gminy i jednostek podległych.

Gmina Świeszyno
budżet 2020 

Przychody 
52 940 682,90 zł

Wydatki 
47 454 839,72 zł 

Nadwyżka 
5 485 843,18 zł! 

Konikowo

Nowe wyposażenie dzięki dofinansowaniu

Dzieci ze żłobka „Tęczowa 
Kraina” mogą korzystać 
z kolejnego wózka umożli-
wiającego wygodne spacery.
 
Oprócz niego są nowe koloro-
we pufy, które nie tylko upięk-
szają żłobkowe pomieszczenia, 
ale pozwalają również wygod-
nie siedzieć podczas zabaw 
dydaktycznych. Zadbano też 
o rozwój sensoryczny malusz-
ków, który jest niezwykle waż-
ny w kolejnych etapach rozwo-
ju dzieci. 
Wspaniałe klocki magnetycz-
ne, ścieżki i pomoce do zabaw 
sensorycznych oraz zestaw do 
prezentacji przedstawień te-
atralnych – to tylko nieliczne 
wyposażenie przeznaczone na 
potrzeby dzieci uczęszczają-

cych do żłobka. 
Wśród sprzętu sensorycznego 
znajduje się również specjalny 
stolik z dużym pojemnikiem 
przeznaczony do zabaw, może 
on być wypełniony wodą, pian-
ką lub piaskiem kinetycznym.  
Zamontowane kółka przy stoli-
ku dają możliwość zabawy na 
zewnątrz budynku co w pogod-
ne dni świetnie się sprawdza. 
Wszystko to dzięki projektowi 
pn. „ Rynek pracy dostępny dla 
rodziców – Gmina Świeszyno 
stawia na żłobek” realizowa-
ny ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020.

Od kwietnia do czerwca 
uczniowie szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Świe-
szyno oraz przedszkolaki 
z Przedszkola Gminnego 
w Świeszynie mogły korzy-
stać z linków do przedsta-
wień teatralnych przygo-
towanych przez aktorów 
Teatru Kurtyna. 

Dzieci z przedszkola mogły 
zapoznać się z łagodniejszą 
formą profilaktyki w postaci 
promocji zdrowia oraz aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, 
który niesie wiele pozytyw-
nych skutków dla organizmu. 
Natomiast dzieci z klas I-III 
zostali przeniesieni w tajem-
niczą podróż do świata magii 
i czarów. Miała ona na celu 
rozbudzenie dziecięcej kre-

atywności oraz wyobraźni, któ-
re we współczesnym świecie 
są zabijane przez urządzenia 
elektroniczne typu smartfony 
czy tablety. Spektakl uczył 
ważnych norm społecznych, 
szacunku do osób starszych, 
prawdomówności, uczciwo-
ści. Poruszał temat wybacza-
nia oraz potrzeby naprawie-
nia wyrządzonych krzywd. 
Dzieci z klas IV-VIII mia-
ły okazję obejrzeć histo-
rię nastolatki, która straciła 
w wypadku samochodowym 
najbliższą osobę. Spektakl pt. 
„Powód do życia” ukazywał 
negatywne myśli i emocje, ja-
kie targały główną bohaterką 
oraz to, jak dziewczyna radzi 
sobie z problemami by odbu-
dować radość życia i odnaleźć 
sens w codzienności.  

Spektakle profilaktyczne 
w nowym wydaniu
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Koła Gospodyń Wiejskich 
to skarb polskiej wsi. Na 
terenie gminy Świeszyno 
działają one bardzo prężnie. 

Życie kulturalne naszej gminy 
w znaczymy stopniu skupia 
się właśnie wokół nich. War-
to podkreślić, że wiosną tego 
roku swoją działalność rozpo-
częło Koło Gospodyń Wiej-
skich „Zegrzanki” z Zegrza 
Pomorskiego. 
To kolejne, siódme już koło 
funkcjonujące na terenie na-
szej gminy, a skupia aż 23 
członkinie! 
Z roku na rok tych grup jest 
coraz więcej i mamy gorącą 
nadzieję, że w przyszłości taka 
organizacja będzie istniała 
w każdym z naszych sołectw. 
W trakcie spotkań członkinie 
wymieniają się doświadcze-
niami z zakresu gotowania, 
pieczenia, wykonywania 

 Gmina Świeszyno

Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają się

Po ponad rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa, swoją dzia-
łalność wznowiły świetlice 
wiejskie na terenie Gminy 
Świeszyno. 

I nie był to byle jaki start! 
Zatrudnieni zostali wy-
kwalifikowani instruktorzy, 
którzy już od pierwszych 
zajęć nawiązali wspaniały 
kontakt z uczestnikami.  
Mieszkańcy gminy, zarówno 
Ci młodzi jak i trochę starsi 
nie mogą narzekać na nudę. 
Świetlice bowiem do zaofe-
rowania mają szeroki wa-
chlarz zajęć, a są to miedzy 
innymi zajęcia plastyczne dla 
dzieci, ceramiczne dla doro-
słych oraz zajęcia taneczne/

fitness dla różnych grup wie-
kowych. Wszystkie zajęcia 
cieszą się powodzeniem, 
czego przykładem jest bar-
dzo wysoka frekwencja oraz 
uśmiechy od ucha do ucha 
osób w nich uczestniczących. 
Poza zajęciami które prowa-
dzą animatorzy, ze świetlic 
równie chętnie korzystają 
zespoły śpiewacze, trenu-
jąc swoje wokale oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich - bar-
dzo ważny, nieodłączny ele-
ment życia kulturalnego.  
Cieszymy się, że Panie do nich 
należące chętnie spotykają się 
w świetlicach w celu wspólne-
go wykonywania rękodzieła, 
uczestniczenia w warsztatach 
czy w celu rozmowy i spotka-
nia z drugą osobą, tak po prostu. 

Gmina Świeszyno

Świetlice znów działają

stroików, ozdób, wykonują 
wspólnie rękodzieła. W ostat-
nim czasie przeprowadzano 
na świetlicach liczne dzia-
łania dla KGW, a były to 
m.in. warsztaty florystyczne, 

krawieckie, plecionkarskie 
warsztaty z wykonywania 
makramy. Najlepsze w tym 
wszystkim jest to, że Panie re-
welacyjnie się przy tym bawią. 
Pracowitość i niezawodność 

to domena naszych kół, to one 
są główny punktem i podporą 
wszystkich imprez organi-
zowanych w naszej gminie. 
Ostatnia taka impreza odbyła 
się na terenie rekreacyjnym 

nad Radwią w Niedalinie, był 
to Gminny Dzień Dziecka po-
łączony z Nocą Świętojańską. 
Koła jak zwykle okazały się 
niezawodne, świetnie zadba-
ły o oprawę kulinarną, która 

była podróżą przez tradycyjne 
smaki. 
Dziękujemy, że jesteście i poka-
zujecie młodszym pokoleniom 
to co najbardziej wartościowe.   

KGW Zegrze PomorskieKGW Dunowskie Dziewczyny
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Świeszyno oraz gmin sąsiadu-
jących
 
Od początku funkcjonowania Punktu Szczepień Powszech-
nych, który działa w świeszyńskim centrum kultury, 
z dumą można powiedzieć, że zaszczepionych zostało oko-
ło 3 500 osób. To dobry wynik, ale może być jeszcze lepiej.
 
W naszym punkcie działają 3 stanowiska przystosowane 
do wykonywania szczepień. Dzięki wykwalifikowanemu 
i doświadczonemu personelowi medycznemu, jesteśmy 
w stanie obsłużyć nawet kilkaset osób dziennie! Warto 
podkreślić, że dużym zainteresowaniem cieszą się także 
szczepienia wyjazdowe. Udało nam się dotrzeć do Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach, 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie 
oraz do firmy AutoStore Sp. z o.o. w Koszalinie. Ponadto 
dotarliśmy do osób, które ze względów zdrowotnych nie 
były w stanie stawić się w punkcie osobiście.
 
Przez pierwszy miesiąc funkcjonowania Punktu Szczepień 
Powszechnych w Świeszynie mieliśmy Państwu do zaofe-
rowania preparaty firmy AstraZeneca oraz Moderna, a od 
1 czerwca jesteśmy dodatkowo w posiadaniu szczepionki 
firmy Pfizer.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane szczepieniem osoby. 
U nas czas oczekiwania na przyjęcie szczepionki jest nie 
dłuższy niż kilka dni! Wszystko uzależnione jest od ilości 
chętnych, jednak zazwyczaj są to 2-3 dni oczekiwania.
 
Gorąco zapraszamy do Punktu Szczepień Po-
wszechnych w Świeszynie. Pamiętajmy, że zaszcze-
pione społeczeństwo to zdrowe społeczeństwo. 

Nr kontaktowe 94 31 61 245 i 739 260 200

Szczepienia w gminie Świeszyno

Procent zaszczepionych 
min. 1 dawką - 44 % 
Procent mieszkańców 
w pełni zaszczepionych - 38,4% 
Miejsce w rankingu ogólnopolskim - 516

7 626
miesz-
kańców

3 371
zaszczepieni 

min. 1 dawką 

2 931
w pełni 

zaszczepieni

3 maja Polska i Polacy na 
całym świecie obchodzą jed-
no z najważniejszych świąt 
narodowych. Narodowe 
Święto Konstytucji 3 Maja 
- bo o nim mowa, to święto 
upamiętniające przyjęcie 
w 1791 roku pierwszej w 
Europie i drugiej na świecie 
spisanej konstytucji. W tym 
roku przypadła 230 rocznica 
uchwalenia tego dokumentu.

Pomimo odległych czasów 
niesie on wiele uniwersalnych 
prawd aktualnych dziś. "Kon-
stytucja 3 Maja była impulsem 
pobudzającym społeczność do 
zmian w państwie. Była na-
dzieją na lepsze jutro"...mówi-
ła Ewa Korczak Wójt Gminy 
Świeszyno.
Aby podkreślić wagę świąt 
majowych, w tym właśnie 
Święta Konstytucji 3 Maja, 
w Multimedialnym Centrum 

Kultury e-Eureka BP w Świe-
szynie odbyła się skromna uro-
czystość, która rozpoczęła się 
powitaniem przez Dyrektora 
MCK e Eureka BP Pana Mar-
ka Brzostko przybyłych gości, 
wśród których byli m.in. wcze-
śniej wspomniana Pani Wójt 
Ewa Korczak, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Świeszyno 
Pan Bogdan Koryga, Zastępca 
Wójta Gminy Świeszyno Pani 
Izabella Karlińska-Ćwięka 

Świeszyno

Narodowe Święto Konstytucji
oraz Sołtys Sołectwa Świeszy-
no Pani Danuta Polechońska. 
Następnie uczestnicy obcho-
dów uroczyście odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego. 
Po hymnie Pani Wójt wręczyła 
nagrody finalistom konkursu 
"Gmina Świeszyno - moja Oj-
czyzna" oraz finalistom kon-
kursu pn. „#PolskieBarwy 230 
rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja”. 
Wśród przepięknych prac 
uczniów ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Świe-
szyno znalazł się wiersz Pani 
Doroty Tomczyk pt. "Gmina 
Świeszyno - moja Ojczyzna" 
i choć nie mógł brać udziału 
w konkursie, zasłużył na wy-
różnienie. Pani Dorota Tom-
czyk za zaangażowanie i pracę 
pełną pasji otrzymała z rąk Pani 
Wójt bukiet pięknych kwiatów.
Podczas uroczystości wszyscy 
uczestnicy mogli otrzymać 
maseczki z wyszytą flagą Pol-
ski oraz spróbować domowych 
wypieków. Cała uroczystość 
zakończyła się symbolicznym 
wypuszczeniem biało-czerwo-
nych balonów.

Kategoria klas 1-3
1 miejsce – Maja Stankiewicz, 
klasa II, SP w Świeszynie
2 miejsce – Oliwia Świtała, klasa 
II, SP w Konikowie
3 miejsce – Michał Kisiel, klasa 
II, SP w Świeszynie
Wyróżnienie otrzymały prace: 
Julii Szewczuk (klasa III, SP 
w Konikowie), Amelii Osiń-
skiej (klasa I, SP w Świeszynie) 
oraz Oliwiera Majdeckiego (kla-
sa II, SP w Świeszynie) 

Kategoria klas 4-8
1 miejsce – Łukasz Kurowski, kla-
sa VI, SP w Zegrzu Pomorskim
2 miejsce – Julia Czesnowska, kla-
sa VIII, SP w Konikowie
3 miejsce – Kornelia Jagiełło, kla-
sa VI, SP w Dunowie
Wyróżnienie otrzymały prace:  
Oliwii Merder (klasa IV, SP 
w Konikowie), Julii Baranowskiej 
(Klasa VII, SP w Konikowie) oraz 
Mileny Grzybowskiej (klasa IV, 
SP w Zegrzu Pomorskim) 

Aż 35 małych artystów wzięło udział w konkursie plastycz-
nym z okazji świąt majowych. Poniżej wyniki:

Konkurs majowy rozstrzygnięty
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Dzień Dziecka w Polsce 
obchodzony jest od 
1 czerwca 1950 roku. 
W Gminie Świeszyno oka-
zję do jego świętowania 
mieliśmy jednak 
19 czerwca. 

To właśnie wtedy na tere-
nie rekreacyjnym nad Ra-
dwią w Niedalinie odbył 
się pod pięknym hasłem: 
„Życie jest piękne – szczep-

my się!” Gminny Dzień 
Dziecka połączony z Nocą 
Świętojańską oraz Festy-
nem Profilaktycznym, zor-
ganizowany przez Urząd 
Gminy, MCK e-Eurka BP 
w Świeszynie oraz Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Otwarcia tego wyjątkowego 
wydarzenia dokonała Wójt 
Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak oraz Dyrektor 

MCK e-Eureka BP w Świe-
szynie Pan Marek Brzostko, 
witając uczestników oraz 
zapraszając najmłodszych 
na moc atrakcji i cudowną 
zabawę dla starszych. War-
to pamiętać, że najlepszym 
prezentem jest czas, którym 
możemy się obdarować. 
Szczególnie teraz to nabiera 
innego znaczenia!
Dmuchane zamki, malo-
wanie buzi, festiwal baniek 

mydlanych, fotobudka, fe-
stiwal kolorów, pokazy stra-
żackie, zwiedzanie wozu 
strażackiego, mobilny Po-
wiatowy Punkt Szczepień 
Powszechnych, mnóstwo 
atrakcji i konkurencji pod-
czas których swoich sił mo-
gli spróbować zarówno Ci 
młodsi jak i starsi.. Atrakcji 
było bez liku… a o głodne 
żołądki wszystkich uczest-
ników zadbały panie z kół 

gospodyń wiejskich z Du-
nowa, Giezkowa, Nieda-
lina, Zegrza pomorskiego 
oraz z Niekłonic, gdzie na 
poszczególnych stoiskach 
można było spróbować jak-
że wyśmienitego, domowe-
go jedzenia. 
Świetna zabawa trwała 
również pod sceną, gdzie 
Pani Paulina Gryniewicz 
– instruktorka tańca pro-
wadząca zajęcia w świe-

tlicach wiejskich, dała 
pokaz możliwości tanecz-
nych dzieci oraz dorosłych 
uczęszczających na pro-
wadzone przez nią zajęcia. 
Brawa dla chętnych i od-
ważnych tancerzy! 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkurencje 
przygotowane dla uczestni-
ków Gminnego Dnia Dziec-
ka, wśród których znalazły 
się takie konkursy jak: za-

wody strzeleckie indywidu-
alne oraz zawody strzeleckie 
sołectw prowadzone przez 
Pana Andrzeja Michalskie-
go, konkurs plastyczny pn. 
„Moje zdrowe nawyki” 
prowadzone przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Świeszynie nad realizacją 
którego czuwała przewod-
nicząca komisji Pani Syl-
wia Strzelec oraz zmagania 

wędkarzy, czyli trzy konku-
rencje wędkarskie prowa-
dzone przez Szkółkę Ekolo-
giczno-Wędkarską Okonek. 
W trakcie wręczenia nagród 
Pani Wójt Ewa Korczak 
wręczyła również wędka-
rzom Puchar Wójta Gminy 
Świeszyno za zawody, które 
odbyły się 6 czerwca nad je-
ziorem w Niedalinie.
Podczas Gminnego Dnia 
Dziecka zorganizowanego 

pod hasłem „Życie jest pięk-
ne – szczepmy się!” działał 
aktywnie Mobilny Punkt 
Szczepień Powszechnych, 
promujący to jak ważne jest 
zdrowie i niekiedy życie.  
Osoby chętne mogły sko-
rzystać ze szczepień. Była 
to dodatkowa okazja oraz 
możliwość dla osób chcą-
cych zadbać o swoje życie 
i zdrowie bliskich.  
Warsztaty Plecenia Wian-

ków były momentem za-
kończenia Gminnego Dnia 
Dziecka i rozpoczęciem się 
jakże wyjątkowej nocy – 
Nocy Świętojańskiej. 
Współcześnie w Polsce 
święta związane z przesile-
niem letnim przyjmują nie-
co inną formę niż dawniej, 
natomiast podczas naszego 
gminnego wydarzenia czer-
paliśmy inspirację z niezwy-
kłych tradycji słowiańskich. 

Warsztaty Plecenia Wian-
ków zakończyły się kon-
kursem na najpiękniejszy 
rodzinny wianek. Po zakoń-
czeniu konkursu, zgodnie z 
tradycją, wianki puszczone 
zostały nurtem rzeki, a wszy-
scy zebrani mogli obserwo-
wać ich taniec na wodzie.
Wyjątkowym konkursem 
podczas Nocy Świętojań-
skiej okazały się (niełatwe!) 
poszukiwania Kwiatu Pa-

proci! 
Doskonała zabawa trwała do 
późnej nocy. Za obecność 
i doskonałą zabawę serdecz-
nie dziękujemy. 
 
Dziękujemy również wszyst-
kim tym, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego 
wydarzenia. Są osoby bez 
których ta okoliczność nie 
odbyłaby się!

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. 
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.  
Nie ma dzieci – są ludzie.”               /Janusz Korczak/

Dzień Dziecka w gminie Świeszyno

Kolorowo, radośnie i interesująco. Taki był Dzień Dziecka w „Tęczowej Krainie”. Nie ma drugiego takiego dnia, nie ma nic piękniejszego niż radosny uśmiech dziecka. Już od samego rana na dzieci czekało 
mnóstwo atrakcji. Wśród tych, które wywołały największe poruszenie było zwiedzanie wozu strażackiego oraz poznanie podstawowego sprzętu gaśniczego. Konkursy sportowe, nauka tańca, bańki 
mydlane i przeciąganie lin to atrakcje, które towarzyszyły dzieciom przez cały ten dzień. 

Dzień Dziecka w Przedszko-
lu Gminnym w Świeszynie był 
dniem podczas, którego grupa 
Motylków oraz grupa Biedronek 
udała się do pobliskiego „Zwie-
rzogrodu” mieszczącego się w 
Czersku Koszalińskim. Dzień 
minął w przyjemnej atmosferze 

na świeżym powietrzu. Dzieci 
podczas wyjazdu poznały zwie-
rzęta, mogły je dotknąć, nakarmić 
i poznać ich ulubione przysmaki. 
Jak na Dzień Dziecka przysta-
ło „Zwierzogród” zapewnił go-
ściom mnóstwo atrakcji …były 
zabawy w magicznym domku jak 

również w kreatywnej piaskow-
nicy. Dzieci mogły na chwilę 
zamienić się w małych rolników 
i poznać obowiązki w gospodar-
stwie. Nie zabrakło również du-
żych baniek mydlanych. Radosne 
buzie dzieci były wyrazem ich 
zadowolenia z udanej wyprawy!



Działaj Lokalnie 
i Ekologicznie 2021 
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Dzień Dziecka w Polsce 
obchodzony jest od 
1 czerwca 1950 roku. 
W Gminie Świeszyno oka-
zję do jego świętowania 
mieliśmy jednak 
19 czerwca. 

To właśnie wtedy na tere-
nie rekreacyjnym nad Ra-
dwią w Niedalinie odbył 
się pod pięknym hasłem: 
„Życie jest piękne – szczep-

my się!” Gminny Dzień 
Dziecka połączony z Nocą 
Świętojańską oraz Festy-
nem Profilaktycznym, zor-
ganizowany przez Urząd 
Gminy, MCK e-Eurka BP 
w Świeszynie oraz Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Otwarcia tego wyjątkowego 
wydarzenia dokonała Wójt 
Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak oraz Dyrektor 

MCK e-Eureka BP w Świe-
szynie Pan Marek Brzostko, 
witając uczestników oraz 
zapraszając najmłodszych 
na moc atrakcji i cudowną 
zabawę dla starszych. War-
to pamiętać, że najlepszym 
prezentem jest czas, którym 
możemy się obdarować. 
Szczególnie teraz to nabiera 
innego znaczenia!
Dmuchane zamki, malo-
wanie buzi, festiwal baniek 

mydlanych, fotobudka, fe-
stiwal kolorów, pokazy stra-
żackie, zwiedzanie wozu 
strażackiego, mobilny Po-
wiatowy Punkt Szczepień 
Powszechnych, mnóstwo 
atrakcji i konkurencji pod-
czas których swoich sił mo-
gli spróbować zarówno Ci 
młodsi jak i starsi.. Atrakcji 
było bez liku… a o głodne 
żołądki wszystkich uczest-
ników zadbały panie z kół 

gospodyń wiejskich z Du-
nowa, Giezkowa, Nieda-
lina, Zegrza pomorskiego 
oraz z Niekłonic, gdzie na 
poszczególnych stoiskach 
można było spróbować jak-
że wyśmienitego, domowe-
go jedzenia. 
Świetna zabawa trwała 
również pod sceną, gdzie 
Pani Paulina Gryniewicz 
– instruktorka tańca pro-
wadząca zajęcia w świe-

tlicach wiejskich, dała 
pokaz możliwości tanecz-
nych dzieci oraz dorosłych 
uczęszczających na pro-
wadzone przez nią zajęcia. 
Brawa dla chętnych i od-
ważnych tancerzy! 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkurencje 
przygotowane dla uczestni-
ków Gminnego Dnia Dziec-
ka, wśród których znalazły 
się takie konkursy jak: za-

wody strzeleckie indywidu-
alne oraz zawody strzeleckie 
sołectw prowadzone przez 
Pana Andrzeja Michalskie-
go, konkurs plastyczny pn. 
„Moje zdrowe nawyki” 
prowadzone przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Świeszynie nad realizacją 
którego czuwała przewod-
nicząca komisji Pani Syl-
wia Strzelec oraz zmagania 

wędkarzy, czyli trzy konku-
rencje wędkarskie prowa-
dzone przez Szkółkę Ekolo-
giczno-Wędkarską Okonek. 
W trakcie wręczenia nagród 
Pani Wójt Ewa Korczak 
wręczyła również wędka-
rzom Puchar Wójta Gminy 
Świeszyno za zawody, które 
odbyły się 6 czerwca nad je-
ziorem w Niedalinie.
Podczas Gminnego Dnia 
Dziecka zorganizowanego 

pod hasłem „Życie jest pięk-
ne – szczepmy się!” działał 
aktywnie Mobilny Punkt 
Szczepień Powszechnych, 
promujący to jak ważne jest 
zdrowie i niekiedy życie.  
Osoby chętne mogły sko-
rzystać ze szczepień. Była 
to dodatkowa okazja oraz 
możliwość dla osób chcą-
cych zadbać o swoje życie 
i zdrowie bliskich.  
Warsztaty Plecenia Wian-

ków były momentem za-
kończenia Gminnego Dnia 
Dziecka i rozpoczęciem się 
jakże wyjątkowej nocy – 
Nocy Świętojańskiej. 
Współcześnie w Polsce 
święta związane z przesile-
niem letnim przyjmują nie-
co inną formę niż dawniej, 
natomiast podczas naszego 
gminnego wydarzenia czer-
paliśmy inspirację z niezwy-
kłych tradycji słowiańskich. 

Warsztaty Plecenia Wian-
ków zakończyły się kon-
kursem na najpiękniejszy 
rodzinny wianek. Po zakoń-
czeniu konkursu, zgodnie z 
tradycją, wianki puszczone 
zostały nurtem rzeki, a wszy-
scy zebrani mogli obserwo-
wać ich taniec na wodzie.
Wyjątkowym konkursem 
podczas Nocy Świętojań-
skiej okazały się (niełatwe!) 
poszukiwania Kwiatu Pa-

proci! 
Doskonała zabawa trwała do 
późnej nocy. Za obecność 
i doskonałą zabawę serdecz-
nie dziękujemy. 
 
Dziękujemy również wszyst-
kim tym, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tego 
wydarzenia. Są osoby bez 
których ta okoliczność nie 
odbyłaby się!

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. 
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.  
Nie ma dzieci – są ludzie.”               /Janusz Korczak/

Dzień Dziecka w gminie Świeszyno

Dzień Dziecka w Przedszko-
lu Gminnym w Świeszynie był 
dniem podczas, którego grupa 
Motylków oraz grupa Biedronek 
udała się do pobliskiego „Zwie-
rzogrodu” mieszczącego się w 
Czersku Koszalińskim. Dzień 
minął w przyjemnej atmosferze 

na świeżym powietrzu. Dzieci 
podczas wyjazdu poznały zwie-
rzęta, mogły je dotknąć, nakarmić 
i poznać ich ulubione przysmaki. 
Jak na Dzień Dziecka przysta-
ło „Zwierzogród” zapewnił go-
ściom mnóstwo atrakcji …były 
zabawy w magicznym domku jak 

również w kreatywnej piaskow-
nicy. Dzieci mogły na chwilę 
zamienić się w małych rolników 
i poznać obowiązki w gospodar-
stwie. Nie zabrakło również du-
żych baniek mydlanych. Radosne 
buzie dzieci były wyrazem ich 
zadowolenia z udanej wyprawy!

Projekty pod tytułem „Dzieci 
i ryby mają głos” oraz „Czyste 
środowisko – najlepsze uzdro-
wisko” otrzymały po 3 000,00 
zł dofinansowania i nastawione 
są na szerokie propagowanie 
ekologii wśród najmłodszych 
oraz wyjątkową dbałość o śro-
dowisko naturalne rozpoczyna-
jąc już od własnego podwórka. 
Wśród zadań, które zostaną 
zrealizowane dzięki wsparciu 
środków „Działaj Lokalnie” to 
przede wszystkim: stworzenie 
ścieżki ekologicznej na tere-
nie rekreacyjnym nad Radwią 
w Niedalinie, spływ kajakowy 
połączony ze zbieraniem odpa-
dów wzdłuż rzeki oraz konkurs 
fotograficzny!!
Warto wspomnieć, że Stowa-
rzyszenie Sportowo-Kultural-
ne Orzeł Świeszyno również 
otrzymało dotację z programu 
„Działaj Lokalnie”. W ramach 
realizacji tego zadania zosta-
nie przygotowana trasa biego-
wo-spacerowa wokół Jeziora 
Czarne, która wykorzystywana 
będzie do organizacji zawodów 
biegowych. 
Cudowne inicjatywy, które 
należy wspierać, które nale-
ży realizować i promować. 
Środowisko naturalne to nasz 
dom, o który należy dbać. Tego 
typu projekty przyczyniają się 
do wzrostu świadomości eko-
logicznej w społecznościach 
lokalnych oraz powstania 
nowych inicjatyw. Zachęca-
my wszystkie stowarzyszenia 
z terenu Gminy Świeszyno 
do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji konkursu. Warto! 

Gratulujemy pomysłów i ży-
czymy sprawnej realizacji!

dokończenie ze str. 1

SUTW Gminy Świeszyno 
zakończyło piąty już rok 
akademicki. 

Symboliczne rozpoczęcie 
wakacji miało miejsce 17 
czerwca w amfiteatrze przy 
Multimedialnym Centrum 
Kultury w Świeszynie.  
Dla słuchaczy zakończenie 
było wyjątkowe, ponieważ 
pierwszy raz od bardzo 
dawna spotkali się ze sobą 
twarzą w twarz, nie onli-
ne-tak jak miało to miejsce 
przez cały rok akademicki. 
Podczas uroczystości obec-
na była Pani Wójt Ewa Kor-

Gmina Świeszyno

Rok akademicki zakończony

czak, której Zarząd i Rada 
Programowa podziękowa-
li za owocną współpracę. 
Wykładowcom natomiast 
podziękowano za trud i pra-
cę jaką wykonali w minio-

nym roku. 
Wspaniałym dopełnieniem 
tej uroczystości było wspól-
ne biesiadowanie przy ogni-
sku, muzyka akordeonowa 
na żywo oraz tańce.



Szkolne sprawy8 www.swieszyno.pl Głos Świeszyna  Lipiec 2021 nr 2 (41)

18 czerwca w Żłobku Gmin-
nym “Tęczowa Kraina” 
w Konikowie, odbyło się 
uroczyste pożegnanie ma-
łych absolwentów z roczni-
ka 2018. 

W uroczystości wzięła udział 
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Dyrek-
tor Gminnego Przedszkola 
w Świeszynie Pani Sylwia 
Pazera, Dyrektor ZOS Pani 
Monika Majcher, rodzi-
ce młodych adeptów, Panie 
opiekunki, personel żłobka 
oraz oczywiście gwiazdy 
uroczystości – żłobkowicze!  
Zgromadzanych gości 
przywitała Pani Dyrektor 

Agnieszka Pieprzka dzięku-
jąc jednocześnie rodzicom za 
owocną współpracę i fakt, że 
zaufali placówce i powierzyli 
pod opiekę swoje pociechy,  
a maluchom życzyła powo-
dzenia w kolejnych etapach 
edukacji. Dzieci wraz z opie-
kunkami przygotowały spe-
cjalny program artystyczny, 
który rozbawił i wzruszył 
wszystkich zgromadzonych. 
Jak to zwykle bywa na takich 
imprezach, nie obyło się bez 
prezentów oraz słodkiego 
poczęstunku. Na koniec, już 
tradycyjne, nastąpiło wypusz-
czenie przez dzieci koloro-
wych baloników z helem. 

Czerwiec był niezwykle 
aktywnym miesiącem, a to za 
sprawą znoszenia obostrzeń 
i stopniowego powrotu do 
normalności. Po niełatwym 
roku szkolnym 2020/2021, 
który wymagał od uczniów 
oraz nauczycieli wielu cierpli-
wości i wytrwałości, podczas 
którego wszyscy zmagali się 
z trudami pracy bądź nauki 
zdalnej i hybrydowej nad-
szedł czas na pożegnania. 

Wyjątkowe pożegnanie dla 
ósmoklasistów, którzy za-
kończyli pierwszy etap swo-
jej edukacji oraz pożegnanie 
młodszych klas, które miejmy 
nadzieję zobaczą się we wrze-
śniu…
Ostatni tydzień czerwca pełen 
był pożegnań oraz wzruszeń. 
Był to czas, w którym ucznio-
wie ze szkół z terenu Gminy 
Świeszyno żegnali się ze swo-
imi szkołami, nauczycielami 
oraz kolegami i koleżankami. 
24 czerwca 2021r. uczniowie 
klasy 8. Szkoły Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie, w takcie Polo-
neza zakończyli naukę. Tego 
dnia odbył się uroczysty apel 
z udziałem Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewy Korczak oraz 
Dyrektora Zespołu Oświaty Sa-
morządowej w Świeszynie Pani 
Moniki Majcher. Dwie uczen-
nice – Amelia Wojciechowska 

Zakończenie nauki w placówkach oświaty 

i Julia Czesnowska otrzymały 
tytuł „Prymusa Szkoły”. 
Z kolei 25 czerwca 2021r.  od-
było się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego dla młodszych 
klas. 
Tego samego dnia zakończe-
nie roku szkolnego odbyło 
się również w Szkole Podsta-
wowej w Zegrzu Pomorskim, 
w którym również uczestniczy-
ła Pani Wójt Ewa Korczak wraz 
z Dyrektor ZOS Panią Moniką 
Majcher. Podczas uroczystości 
dzięki uczniom z klasy VIII 
można było obejrzeć program 
artystyczny koordynowany 
przez Panią Martę Bartos – 
wychowawczynię klasy VIII. 
Absolwenci podziękowali za 

towarzyszenie im podczas 
wędrówki pierwszą z edu-
kacyjnych ścieżek, na której 
spędzili większość swojego 
dotychczasowego życia. Nie 
zabrakło również wzruszeń. 
Zakończenie roku szkolnego to 
czas podsumowań i podzięko-
wań za wspólną pracę, doceniła 
to również firma Goodvalley, 
która uhonorowała Karolinę 
Chrząszcz i Wiktorię Krzyściak. 
Nagrody Dyrektora wręczono 
aż 17 uczniom klasy VI-VIII. 
W Szkole Podstawowe im. 27 
WDPAK w Świeszynie wy-
jątkowo w tym roku nie było 
uroczystego zakończenia roku 
szkolnego ze względu trwające 
prace budowlane Hali Sporto-

Stypendia Wójta 
Gminy Świeszyno za 

wysokie wyniki w nauce 
otrzymali:

SP w Świeszynie:
Maria Chodanowicz
Kornelia Wapniarz

SP w Konikowie
Julia Czesnowska
Michał Beska
SP w Zegrzu Pomorskim
Karol Margol
Serdecznie gratulujemy 
wspaniałych wyników!

25 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Dunowie po 63 
latach działania zabrzmiał 
ostatni dzwonek…. 

Zakończenie roku szkolne-
go rozpoczęto od wniesienia 
sztandaru szkoły oraz odśpie-
waniu Mazurka Dąbrowskiego, 
a następnie Hymnu Szkoły. 
Wśród zaproszonych gości, 
była Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Przewodni-
czący Rady Gminy Świeszyno 
Pan Bogdan Koryga, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świeszynie Pani 
Monika Matysek oraz Dyrek-
tor Zespołu Oświaty Samorzą-
dowej Pani Monika Majcher.

Dyrektor Szkoły Pani Iwona 
Moszyńska dokonała podsu-
mowań i podziękowań za lata 
pracy na rzecz SP w Dunowie. 
Pan Krzysztof Paluszak – na-
uczyciel, odczytał list Za-
chodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty Pani Magdaleny Za-
rębskiej–Kuleszy, podkreśla-
jący z jakimi trudami przyszło 
zmagać się nauczycielom, 
dzieciom oraz rodzicom pod-
czas minionego roku szkolne-
go i dający nadzieję patrzenia 
w przyszłość.
Podczas uroczystości głos za-
brała również Pani Wójt oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Świeszyno, którzy dziękowali 
za pracę na rzecz całej spo-

łeczności Szkoły Podstawowej 
w Dunowie, poświęcenie, zaan-
gażowanie, sumienność, cier-
pliwość i dobre serce, wręczyła 
nauczycielom i pracownikom 
administracji podziękowania 
oraz róże, życząc jednocześnie 
dalszych sukcesów zawodo-
wych i osobistych, a także 
optymizmu i wytrwałości. 
Podczas tego wyjątkowego wy-
darzenia przedstawiciele Rady 
Rodziców wręczyli Pani Wójt 
kwiaty dziękując tym samym, 
za współpracę w ostatnich la-
tach. Od września dzieci będą 
kontynuowały edukację w in-
nych szkołach podstawowych 
Gminy Świeszyno.

wej. Wszyscy uczniowie otrzy-
mali świadectwa w swoich 
salach lekcyjnych. Jednakże 
aby zachować tradycję i choć 
w symboliczny sposób doko-

nać zakończenia roku szkol-
nego Pani Wójt Ewa Korczak 
wraz z Dyrektor ZOS Panią 
Moniką Majcher odwiedziły 
uczniów najstarszych klas - VI 

i VII. Podczas uroczystości 
Pani Wójt wręczyła Stypen-
dium Wójta Gminy Świeszy-
no oraz list gratulacyjny dla 
rodziców dwóm uczennicom.

Dunowo
Ostatni dzwonek

Konikowo
Wakacje w Tęczowej Krainie
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…wypada co roku 9 czerwca. 
Nie jest to święto powszech-
nie znane i obchodzone, jed-
nak warto pamiętać zarówno 
o nim, jak i o niezwykłej więzi 
łączącej nas z innymi ludźmi. 
To również świetny moment na 
spotkania z bliskimi nam oso-
bami czy odnawianie dawnych 
znajomości. Wolontariuszki ze 
Szkoły Podstawowej w Świe-
szynie razem z opiekunkami 
Koła Wolontariatu przygo-

towały karteczki z komple-
mentami i miłymi zdaniami. 
Każdy losował jedną kartkę 
dla siebie oraz jedną, którą 
należało przekazać dowolnej 
osobie, aby ją uszczęśliwić. 
Uczniowie oraz nauczyciele 
chętnie wzięli udział w tej ak-
cji. Miło było widzieć uśmiech 
na twarzy drugiej osoby. 
Niestety… zdecydowanie zbyt 
rzadko prawimy sobie komple-
menty i mówimy miłe słowa. 

Świeszyno

Dzień Przyjaciela...

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zegrzu Pomorskim wzięli 
udział w konkursie plastycznym 
dla klas I-III pt. „Kwiaty wio-
senne pod ochroną” organizowa-
nym przez Szkołę Podstawową 
w Świeszynie. Zadaniem uczniów 
było przygotowanie, dowolną 
techniką, prac plastycznych, na 
których uwiecznione zostaną wi-
zerunki chronionych kwiatów. Do 
wyzwania przystąpiło siedmio-
ro uczniów. Spośród ich prac na 
konkurs wytypowano sześć prac - 
po dwie z każdej klasy. Miło nam 
poinformować, że uczeń Kac-
per Rembowski zajął I miejsce, 
a dwie uczestniczki – Oliwia Cza-
chor oraz Amelia Lubińska- otrzy-
mały wyróżnienia. Gratulujemy!

Zegrze Pomorskie
Kwiaty pod 
ochroną

Znamy wyniki XII Ogólno-
polskiego Konkursu Pla-
stycznego „Czy to prawda, 
że sport to zdrowie. Każde 
dziecko Ci to powie, albo 
narysuje”.

W ogólnopolskim konkursie 
plastycznym dla wychowan-
ków świetlic szkolnych or-
ganizowanym przez Świetli-
cę Szkoły Podstawowej nr 5 
w Pyskowicach (woj. śląskie)
wzięło udział 381 prac płaskich 

i przestrzennych z aż 97 szkół 
w Polsce. W nadesłanych pra-
cach uczniowie przedstawiali 
różnego rodzaju sporty. Wy-
obraźnia dzieci nie zna granic, 
co pozwoliło na interpretację 
tematyki konkursu w różno-
rodnym ujęciu. Wielkie brawa 
oraz gratulacje dla uczennicy 
II klasy Szkoły Podstawowej 
w Świeszynie Maja Stankie-
wicz, zajęła II miejsce w ka-
tegorii praca przestrzenna. 
Jesteśmy bardzo dumni z Mai! 

Świeszyno
II miejsce Mai

Konikowo

Dzieci dla dzieci!

W maju Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej w Konikowie wraz ze 
Szkolnym Kołem Wolon-
tariatu wyszli z inicjatywą 
zorganizowania zbiórki 
darów dla dzieci z oddziału 
dziecięcego mieszczącego się 
w Szpitalu Wojewódzkim 
w Koszalinie. 

W akcję włączyła się cała 
społeczność szkolna: dzieci 
z oddziału przedszkolnego, 
uczniowie starszych klas oraz 
nauczyciele. 

Udało się zebrać mnóstwo 
przydatnych rzeczy oraz ar-
tykułów szkolnych dla dzieci 

co wywołało wiele uśmie-
chu i radości na twarzach nie 
tylko małych pacjentów… 

Personel oddziału dziecięce-
go nie krył wzruszenia oraz 
wdzięczności za wspaniałą 
inicjatywę płynąca z serca! 

W Strzekęcinie Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Świeszyno Panem Bogdanem Kory-
gą, Radnym Rady Gminy Świeszy-
no Panem Pawłem Nowakiem oraz 
Sołtysem Sołectwa Strzekęcino 
Panem Piotrem Firem dali przykład 
i na terenie rekreacyjno-sportowy w 
Strzekęcinie zasadzili klony pospoli-
te - drzewa, które charakteryzują się 
wysoką tolerancją na ubogie podłoże 
oraz zanieczyszczenia środowiska. 

Gmina Świeszyno

Bo wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi…

Dzień Ziemi obchodzony 22 
kwietnia to czas, kiedy ludzie 
na całym świecie łączą siły, 
aby uświadomić wszystkim, że 
wspaniałe dary przyrody trzeba 
wykorzystywać mądrze - tak, 
aby starczyło ich dla przyszłych 
pokoleń. Musimy być przyja-
ciółmi przyrody i dbać 
o środowisko. 

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi 
jak co roku odbyły się w placów-
kach oświatowych Gminy Świe-
szyno. 
W Szkole Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim obchody od-
bywały się w trybie zdalnym. 
Każda klasa miała swoje „proeko-
logiczne zadanie”. Począwszy od 
oglądania filmów o tematyce eko-
logicznej, nauce piosenek, przy-
gotowaniu krótkich inscenizacji, 
po przygotowanie mini hodowli 
fasoli, ziemniaka, rzeżuchy bądź 
szczypiorku.  
Szkoła Podstawowa w Świeszy-
nie z okazji Światowego Dnia 
Ziemi zorganizowała obchody, 

których celem było uwrażliwie-
nie uczniów na piękno przyrody 
ojczystej, budzenie poczucia od-
powiedzialności za jej stan oraz 
uświadomienie źródeł zagrożeń 
dla środowiska naturalnego. 
W Dunowie natomiast motywem 
przewodnim było hasło „Przy-
wróć naszą Ziemię”. Uczniowie 
tego dnia obejrzeli prezentację 
multimedialną przygotowaną na 
lekcje wychowawcze dla wszyst-
kich klas. Prezentacja poświęcona 
była zasobom przyrody, ich zagro-
żeniom i możliwościom ochrony 
w codziennym życiu oraz rozwią-
zywali ekologiczny escape room. 
Oprócz tego chętni uczniowie 
wykonywali 11 zadań dla dobra 
naszej planety, za każdym razem 
przesyłając zdjęcia swojej ekolo-
gicznej aktywności. W ten sposób 
pokazali, że każdy z nas może już 
dziś zrobić coś dla środowiska. 
Należy dołożyć wszelkich starań, 
aby te działania były codzien-
nością, a nie tylko jednorazową 
akcją. 
Nasze przedszkolaki tego dnia 

założyły „Zielony ogródek” 
w którym zostały zasadzo-
ne warzywa, zioła i kwiaty. 
Aby pogłębić swoją wiedzę 
dzieci wzięły również udział 
w warsztatach czytelni-
czych z okazji "Dnia Ziemi".
Mamy nadzieję, że ucznio-
wie i przedszkolaki zrozu-
mieli, że każdy człowiek jest 
zależny od jednej i tej samej 
Ziemi, dlatego musimy o nią 
dbać niezależnie od tego ile 
mamy lat!

Dzień Ziemi w Zegrzu Pomorskim

Dzień Ziemi w przedszkolu

Pięknie I wzruszająco było 
również w Przedszkolu Gmin-
nym w Świeszynie. W uroczy-
stym pożegnaniu „starszaków” 
udział wzięła Pani Wójt Ewa 
Korczak wraz z Dyrektorem 
ZOS Panią Moniką. Nauka 
przedszkolna to ważny etap 
w życiu dziecka. Dla przed-
szkolaków Jest to również 
czas pierwszych poważnych 

przyjaźni i czas zabawy – pod-
kreślała  Dyrektor Przedszkola 
Pani Sylwia Pazera, żegnając 
wraz z całym gronem pedago-
gicznym małych absolwentów. 
Po krótkim występie taneczno-
artystycznym w wykonaniu 
przedszkolaków nadszedł czas 
wzruszających podsumowań 
i podziękowań za współpracę. 

Świeszyno
Najmłodsi też mają wakacje
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Świeszyno
Wyłonili 
„Czytelnika 
roku 2020”
W Bibliotece Publicznej 
w Świeszynie odbyło się 
wyjątkowe spotkanie pt: 
„Czytelnik roku 2020 Biblio-
teki Publicznej w Świeszynie 
i Filii w Niedalinie”

Tytuł czytelnika 2020 roku 
otrzymały:
Pani Maria Madziała,
Pani Janina Pietras,
Pani Krystyna Pietras,
Pani Maria Szych,
Pani  Zofia Zakrzewska.

Składamy serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania dla pięknej, 
niezmiennej od lat, przeogrom-
nej pasji czytania.
Dziękujemy za życzliwość, 
uśmiech, piękne i długie roz-
mowy o książkach, a także 
za szukanie dróg do naszych 
bibliotek, nawet w najtrudniej-
szych momentach 2020 roku.

Z okazji Powiatowego Święta 
Czytelnika Dziecięcego zosta-
ły wręczone nagrody naszym 
najmłodszym czytelnikom.  

Z dumą ogłaszamy, że wśród 
wyróżnionych czytelniczek 
i czytelników dziecięcych 
znaleźli się: Maja Gasińska, 
Oliwia Kwiecień, Zuzan-
na Borys, Wojciech Borys.
Serdeczne gratulacje! 

Maju, Oliwko, Zuziu i Wojtku, 
Wasza pasja czytania jest nie-
samowita. Radość z kolejnych 
wypożyczonych czytanek jest 
nie do opisania. Czytanie jest 
dla Was bardzo ważne - widzi-
my to zawsze, kiedy odwiedza-
cie nasze biblioteki, a robicie to 
często, z ochotą i zaciekawie-
niem. Z niecierpliwością wy-
czekujecie nowych książek.

         Świeszyno

Nagrody dla 
najmłodszych

Świeszyno
Projekt "Ekoszycie – ekożycie"... 
...realizowany przez Multimedial-
ne Centrum Kultury e-Eureka 
– Biblioteka w Świeszynie w ra-
mach Programu Równać Szanse 
jest ciągle w trakcie realizacji!

Nasz młody zespół krawiecki tworzy 
pod okiem Pani Danuty Polechoń-
skiej prawdziwe perełki. Powstają 
wciąż nowe, coraz bardziej śmia-
łe i zindywidualizowane projekty 
krawieckie w duchu slow fashion 
i less waste. Dziewczyny wykorzy-
stują w swoich pracach materiały 
z odzysku, mają mnóstwo ciekawych 
pomysłów, są coraz bardziej biegłe 
w obsłudze sprzętu i akcesoriów 
krawieckich, a nawet snują plany 
na przyszłość związane z krawiec-
twem. To dla nas ogromna radość!

5 czerwca w remizie strażac-
kiej w Świeszynie odbyło się 
uroczyste zakończenie prowa-
dzonych w MCK e-Eureka BP 
w Świeszynie zajęć z języka an-
gielskiego. W spotkaniu uczest-
niczyły dzieci i młodzież wraz 
z rodzicami. 
Gospodarzami spotkania byli 
Pan Marek Brzostko, dyrektor 
MCK e-Eureki – Biblioteki Pu-
blicznej oraz Państwo Karolina 
i Rafał Hajko ze Szkoły Nauki 
Języków Obcych Ingenius.
Po oficjalnym podziękowa-
niu wszystkim uczennicom 
i uczniom za zaangażowa-
nie w naukę, a rodzicom za 
wspieranie swoich pociech 
w rozwoju, uczestniczki 
i uczestnicy zajęć otrzymali przy-
gotowane przez Szkołę Inge-
nius torby pełne niespodzianek.
Szczególne podziękowania 
i gratulacje za osiągnięcia 
w nauce złożono Oliwierowi 
Majdeckiemu. Oliwier otrzymał 
od Ingeniusa voucher na naukę 
języka w szkole Państwa Hajko.
Na zakończenie został przygo-
towany poczęstunek. Był czas 
radosnych wspomnień z tego-
rocznych zajęć, a część uczest-

niczek i uczestników zadeklaro-
wała naukę języka angielskiego 
w kolejnym roku szkolnym.

Z kolei 9 czerwca odbyły się 
ostatnie zajęcia sekcji cera-
micznej świeszyńskiego cen-
trum kultury przed przerwą 
wakacyjną.
To był piękny rok pełen kreatyw-
nych wyzwań, artystycznych 

uniesień, twórczej satysfakcji 
i ogromu radości z bycia razem w 
przestrzeni sztuki ceramicznej.  
Pod okiem instruktorki zajęć 
Pani Kamili Łukawskiej po-
wstało w tym czasie mnóstwo 
pięknych, różnorodnych i uni-
katowych dzieł sztuki, które 
ozdabiają nasze domy, radują 
nasze oczy, niekiedy wzruszają

Świeszyno

Zajęcia zakończone

Uczestnicy zajęć z j. angiel-
skiego

Uczestnicy zajęć ceramicznych

W budowie zintegrowanego 
zespołu klasowego najtrud-
niejsze jest wypracowanie 
partnerskich relacji między 
uczniami tzw. równy 
z równym. 

W trakcie zajęć nauczycielki 
klas I i III Szkoły Podstawo-
wej w Świeszynie połączyły 
realizację podstawy progra-
mowej z integracją zespołu 
klasowego. 
Integracja sprzyja budowa-
niu pozytywnej atmosfery, 
która z kolei przekłada się 
na zapewnieniu uczniowi 
poczucia bezpieczeństwa. 
Zgrana klasa to bezpieczna 

Integracja ponad podziałami!

baza do wspólnego przeżywa-
nia sukcesów i porażek. Zżyta 
klasa chętnie podejmuje się 
nowych i trudniejszych zadań.
Dlatego też uczniowie klas I 
i III zostali podzieleni na grupy. 

W klasie I zadanie polegało 
na zbudowaniu miasta od pod-
staw (postacie, zamki, gniazda, 
jaskinie itp.) wraz ze stworze-
niem legendy i nazwy grodu. 

Natomiast w klasie III ucznio-
wie bawili się w artystów ma-
larzy. Każda grupa losowała 
sposób wykonania pracy. Był 
to obraz z figur geometrycz-
nych, obraz nakrapiany oraz 

obraz z odbitych dłoni.
Uczniowie w czasie zajęć na-
bywali nie tylko wiedzę, ale 
też rozwijali swoje umiejęt-
ności z zakresu asertywności, 
komunikacji czy rozwiązywa-

nia konfliktów. Kształtowane 
jest w nich poczucie odpo-
wiedzialności za innych i chęć 
niesienia pomocy. Brawo za 
kreatywność i niestandardowe 
podejście do pracy oraz nauki!
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dokończenie ze str. 1
Oliwia jest studentką Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy 
(specjalność wokalno - aktor-
ska). Jak mówi sama laureatka: 
„Przygotowania do jakiego-
kolwiek konkursu muzyczne-
go trwają zazwyczaj długo”. 
Zaznacza, że „sukces zawdzię-
cza Pani Profesor dr hab. Mał-
gorzacie Greli, a także Panu 
mgr Arturowi Pilchowi który 
towarzyszył mi jako akompa-
niator i oczywiście Aleksan-
drze Brzykcy która wykonała 
dla mnie nagrania, abym mo-
gła je przesłać na konkursy. 
Nagrania były wykonywane 
19 marca 2020 roku w Aka-
demii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgosz-
czy gdzie studiuje.
Oliwia od października bę-
dzie studentką IV roku, ma 
na swoim koncie pierwsze 
miejsca w znaczących, mię-
dzynarodowych konkursach. 
Między innymi pierwszej na-
grody w kategorii: śpiew kla-
syczny na Międzynarodowym 
Konkursie online „FUTURE 
STARS”, zorganizowanym 
przez Sopravista International 
Festivals w Riccione (Wło-
chy, marzec 2021), a także 
zdobyła pierwszą nagrodę 
w kategorii wokalnej w Inter-
national Music Competition 
by IYMC (International Youth 
Music Competition) w Atlan-
cie (USA, kwiecień 2021).
Oliwia jesteśmy dumni i życzy-
my Ci kolejnych sukcesów.

20 czerwca 10 młodych adep-
tów ze Szkółki Ekologicz-
no-Wędkarskiej „Okonek” 
uczestniczyło w XVII Okrę-
gowej Olimpiadzie młodzieży, 
która odbyła się 
w Świdwinie. 

Pomimo tropikalnych upałów 
udało się naszym zawodnikom 
stanąć na wysokości zadania 
i osiągnąć satysfakcjonujące 
wyniki! Młodzi zawodnicy 
szkółki wkładają wiele starań w 
doskonalenie swoich umiejętno-
ści wędkarskich, co warto doce-
nić i o czym warto wspomnieć. 
Drużyna „Okonka” w niedziel-

nej Olimpiadzie wywalczyła 
drużynowo 2 miejsce, nato-
miast w łowieniu spławikowym 
dwa najlepsze wyniki należały 
do naszych Okonków. Brawo!! 
Życzymy kolejnych sukcesów!

Tymczasem rozpoczął się pięk-
ny, wakacyjny czas beztroski 
dlatego też zachęcamy rodziny 
wraz z dziećmi do korzystania 
z alternatywnych form spę-
dzania wolnego czasu. Jest to 
na pewno świetny sposób na 
umilenie sobie wolnych chwil. 
Warto poświęcić więcej czasu 
na bycie razem. Bo czas ten jest 
bezcenny. 

Sukces 
Oliwi...

W Multimedialnym Cen-
trum Kultury e-EUREKA 
– Biblioteka Publiczna 
w Świeszynie odbył się 
gminny etap 52. Regionalne-
go Turnieju Recytatorskiego 
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta 
polne” online.
 
Do konkursu zgłoszono dwa-
dzieścia jeden nagrań pięknych 
recytacji uczennic i uczniów 
z gminnych szkół podstawo-
wych. 
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Kamila Łukawska – prze-
wodnicząca, Natalia Borys oraz 
Tomasz Marko wyłoniła trzy 
osoby, które reprezentowały 
gminę Świeszyno w powiato-
wym etapie konkursu w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej.
Serdecznie gratulujemy 
osobom nagrodzonym, wy-

Świeszyno

Ptaki, ptaszki i ptaszęta 
polne online 2021 

Wyniki gminnego etapu turnieju:
I miejsce – Amelia Wojciechowska – Ptaki – SP w Konikowie
II miejsce – Kornel Malinowski – Ptaszęta – SP w Konikowie
III miejsce – Maja Stankiewicz – Ptaszęta – SP w Świeszynie
Komisja konkursowa przyznała dodatkowo trzy wyróżnienia:
Janowi Głowińskiemu – Ptaszki – SP w Świeszynie
Milenie Grzybowskiej – Ptaszki – SP w  Zegrzu Pomorskim
Gabrieli Staszek – Ptaszęta – SP w Konikowie

Na zdjęciach: Kornel Mali-
nowski, Maja Stankiewicz 
i Amelia Wojciechowska. Tydzień Bibliotek jest ogólno-

polską akcją promowania 
czytelnictwa, bibliotek i bi-
bliotekarzy, organizowaną od 
2004 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. 

W tym roku Tydzień Bibliotek 
trwał od 8 do 15 maja. Bibliote-
ka szkolna działająca w Szkole 
Podstawowej w Świeszynie 
z przyjemnością przyłączyła 
się do tego wydarzenia. Pani 
Alicja Juchniewicz – nauczy-

cielka biblioteki, odwiedziła 
uczniów II klasy. W trakcie za-
jęć dzieci bliżej poznały wiersz 
Jana Brzechwy "Ptasie plotki". 
Drugoklasiści dowiedzieli się 
czym jest plotka, jakie może 
wyrządzić szkody w relacji. 
Zajęcia zakończyła wspólna 
zabawa w "Podaj dalej". W ko-
lejnym dniu Tygodnia Bibliotek 
odbyły się zajęcia świetlicowe, 
podczas których uczniowie 
klas I-III wzięli udział w grze 
terenowej "W krainie baśni". 

Zadaniem uczestników zaba-
wy było rozwiązanie zadań, 
ukrytych na terenie Orlika. 
Tydzień Bibliotek ma na celu 
podkreślanie roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości ży-
cia, edukacji oraz zwiększanie 
prestiżu zawodu bibliotekarza, 
a co najważniejsze ma na celu 
zainteresowanie książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa 
w myśl powiedzenia „czym 
skorupka za młodu nasiąk-
nie tym na starość trąca”. 

Gmina Świeszyno

Tydzień Bibliotek

Uczniowie klasy I Szkoły 
Podstawowej w Świeszynie 
rozpoczęli w maju "Tydzień 
z lekturą". Zajęcia odbywa-
ły się w niecodzienny sposób, 
ponieważ zostały przeniesione 
na zewnątrz. Aura dopisywała 
więc uczestnicy mogli otworzyć 
swoje umysły i wyobraźnię na 
terenie zielonym przynależącym 
do szkoły. Fantastyczna lektura 
pt. "Moja mama czarodziejka", 
świeże powietrze, słońce nad 
głową i brak podręczników 
spowodowało wśród uczniów 
przyjemne rozluźnienie. Wy-
obraźnia zadziałała, a apetyt na 
książkę wzrósł jeszcze bardziej. 

Świeszyno

Tydzień z lekturą…

Wędkarstwo

Okonki startowały na olimpiadzie

Z okazji Dnia Ziemi, młodzi 
adepci Szkółki Ekologicz-
no-Wędkarskiej Okonek wraz 
z członkami koła PZW nr 53 

w Niedalinie zadbali o czystość 
jeziora Niedalino oraz jego oko-
licy. Warto podkreślić, że Dzień 
Ziemi powinien być każdego dnia. 

Niedalino
Sprzątali koło jeziora

różnionym oraz wszystkim 
uczestniczkom i uczestnikom 
konkursu (patrz tabela poni-
żej). 
To był wyjątkowy turniej, pe-
łen pięknych chwil z polską 
poezją.
Nagrodzone i wyróżnio-
ne w konkursie recytacje 
można obejrzeć na facebo-
okowym fanpage’u MCK 
e-Eureka BP w Świeszynie.
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17 czerwca Turniej Skrzatów na Orliku w Świeszynie. Turniej ten 
był kolejną okazją do zdobycia cennych doświadczeń, które kształ-
tują każdego młodego zawodnika. Brawa za wielkie zaangażowanie 
dla wszystkich uczestników turnieju, za gole, za dryblingi.

 Piłka Nożna

Aktywny czerwiec 
Szakali
Sport to zdrowie!! Hasło, 
które znamy wszyscy. 

Nie trzeba nikogo przeko-
nywać, że regularna aktyw-
ność fizyczna jest jednym 
z podstawowych czynników 
wpływających na zdrowie 
naszego organizmu. Gminny 
Klub Sportowy Szakle Świe-
szyno dzięki wsparciu Gminy 
Świeszyno i realizacji zadania 
publicznego pn. „Organizacja 
i szkolenie w zakresie rozwoju 

piłki nożnej dzieci i młodzie-
ży Gminy Świeszyno” dba 
o kondycję naszych dzieci, or-
ganizując prócz codziennych 
treningów poszczególnych 
drużyn również wiele turnie-
jów wpływających na podno-
szenie kwalifikacji i przede 
wszystkim sprawdzenie swo-
ich sportowych umiejętności.  
I tak pierwszy weekend czerw-
ca rozpoczęli turniej zawodni-
cy drużyny Orlik 2011.

12 czerwca odbył się turniej w Będzinie, w którym uczestniczy-
ła drużyna Żaków 2012, natomiast 13 czerwca na Stadionie 
Bałtyku odbył się turniej, w którym udział wzięła drużyna Orlik 
2011. Tego samego dnia na Boisku Gminnym w Gąskach zmaga-
nia toczyła drużyna Żaków rocznik 2013.

Euro 2020 to temat wywo-
łujący dużo emocji nie tylko 
wśród dorosłych. 

Przed meczem Polska - Szwe-
cja dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Świeszynie wraz 
z wychowawcą zorganizo-

wali w szkole strefę kibica. 
Nie mogło zabraknąć strojów 
w barwach narodowych, cza-
pek i flagi, były również szaliki 
i mnóstwo okrzyków zagrzewa-
jących naszą drużynę do boju. 
Podczas kibicowania dzieci wy-
konywały wspólne zdjęcia oraz 

uczestniczyły w konkurencji 
zabawowej "Król Strzelców".  
Każdy uczeń mógł sprawdzić 
swoją celność, strzelając 2 razy 
do bramki. 
W nagrodę wszyscy strzelcy 
otrzymali biało-czerwone cu-
kierki. Cukierków było sporo, 

starczy także dla naszej repre-
zentacji - tak na pocieszenie... 
"Nic się nie stało..."

Świeszyno

Kibicowali naszej reprezentacji

Piłka Nożna
Sezon 
2020/2021 
zakończony
Drużyny GLKS Wicher 
Mierzym oraz KS Hajka Ze-
grze Pomorskie zakończyły 
zmagania w grupie 9 Klasy 
A ZZPN. 

Po rozegraniu 22 ligowych ko-
lejek Wicher uplasował się na 
drugim miejscu zdobywając 
48 punktów. 
Zespół prowadzony przez To-
masza Jareckiego wygrał 15 
spotkań, 3 zremisował i 4 razy 
schodził z boiska pokonany.
Bezpośrednio za drużyną 
z Mierzymia, na trzecim miej-
scu rozgrywki zakończyła 
Hajka. 13 wygranych, 6 re-
misów i 3 porażki pozwoliły 
osiągnąć łącznie 45 punktów. 
Mimo, że ligowe zwycięstwo 
oraz awans do Klasy Okręgo-
wej wywalczył Grot Bonin, 
zakończony już sezon należy 
uznać za bardzo dobry w wy-
konaniu naszych drużyn. 
Teraz czeka nas krótka prze-
rwa i odpoczynek od piłkar-
skich zmagań, jednak już za 
chwilę obie drużyny rozpocz-
ną przygotowania do nowych 
rozgrywek Klasy A, których 
rozpoczęcie planowane jest 
w drugiej połowie sierpnia.

1. Grot Bonin   22  58  87:23
2. Wicher Mierzym    22  48  75:30
3. Hajka Zegrze Pom.  22  45  72:32
4. Hubertus Biały Bór  22  41   65:27
5. Huragan Bierzwnica 22 35   48:38
6. KS Gwda Wielka     22  35  35:42
7. Pogoń Wierzchowo  22  27  51:55
8. Błękitni Gonne Małe 22  23  42:58
9. Gryf Dobrowo   22  21  62:93
10.  Wicher Rąbino   22  21  29:51
11. Grom Świelino   22  16  39:76
12. Sokół Spore   22    8  30:110

Tabela A-klasy

Czerwiec był miesiącem bar-
dzo aktywnym w sportach 
wędkarskich. Koła PZW nr 
53 z Niedalina oraz nr 71 ze 
Strzekęcina, które czynnie 
rozpoczęły działania propa-
gujące spędzenie wolnego 
czasu na świeżym powietrzu, 
zachęcają do wspólnej inte-
gracji dzieci oraz rodziców.

6 czerwca koło PZW nr 53 
Radew z Niedania wraz ze 
Szkółką Ekologiczno-Węd-
karską Okonek zorganizowało 
III Piknik Wędkarski, który 
poprzedzały zawody o naj-
ważniejszy puchar w sezonie 
wędkarskim – Puchar Wójta 
Gminy Świeszyno. 

35 par wędkarskich czyli 70 
wędkarzy walczyło o zwycię-
stwo nad jeziorem w Niedali-
nie. Była to kolejna okazja do 
tego aby aktywnie i na sporto-
wo spędzić czas. Dopisała nie 
tylko pogoda ale również ryby. 
Największą, bo aż 37 centy-
metrową zdobycz złowiła para 
Bartosz i Jakub Pluto Prą-
dzińscy. Z kolei puchar Wójta 

Wędkarstwo

Puchary Wójta Gminy 
Świeszyno zdobyte!

Gminy Świeszyno wywalczyła 
para Kornelia Krysztofiak oraz 
Krystian Karpiński. 

Koło wędkarskie PZW nr 71 
w Strzekęcinie 13 czerwca 
również zorganizowało za-
wody o Puchar Wójta Gminy 
Świeszyno. Osiemnastu węd-
karzy swoje zmagania rozpo-
częło nad Jeziorem  Rosnow-
skim. Po zakończeniu ważenia 
złowionych ryb okazało się, 
że zwycięzcą jest Henryk 
Rozmarynowski, który złowił 
1,31 kg ryb. II miejsce zajął 
Jarosław Rychel natomiast 
III miejsce przypadło Panu 
Dariuszowi Kozłowskiemu. 

27 czerwca odbyło się rodzin-
ne wędkowanie podczas które-
go odbyła się promocja zdro-
wego stylu życia w kontakcie 
z naturą, pokazanie alternatyw-

nych sposobów na spędzanie 
wolnego czasu oraz integrację 
poprzez wspólne spędzanie 
wolnych chwil, wzmacniając 
tym samym więzy rodzinne 
kilku pokoleń. Podczas pik-
niku dorośli uczestnicy oraz 
członkowie koła mogli zapisać 
się na bezpłatne profilaktyczne 
badania kolonoskopii oraz sko-
rzystać z konsultacji na stano-
wisku przygotowanym przez 
Powiat Koszaliński. Dla naj-
młodszych uczestników czeka-
ło wiele atrakcji i konkursów. 

Warto wspomnieć, że koło 
wędkarskie PZW nr 53 oraz 
PZW nr 71 w Strzekęcinie we 
współpracy z Gminą Świeszy-
no realizują zadania publiczne 
zlecone w trybie ustawy o po-
żytku publicznym i o wolonta-
riacie. 


