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W październiku, 
w siedzibie koszalińskiej 
delegatury Zachodnio-
pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wójt 
Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak odebrała 
symboliczny czek na 

Gmina Świeszyno

Cyfrowa Gmina - 
dotacja na sprzęt 
komputerowy

ŚWieSZyNo

149 027 Zł

Ważny dzień w ich życiu
W Żłobku Gminnym „Tęczowa 
Kraina” w Konikowie, w Przed-
szkolu Gminnym w Świeszynie 
oraz w Szkole Podstawowej 
w Świeszynie odbyły się ważne 
uroczystości.  
W każdym z wymienionych miejsc, 
do grona pełnoprawnych człon-
ków społeczności przyjęto dzieci, 
które w tym roku postawiły pierw-
sze kroki w tych placówkach.  
   Na zdjęciu po lewej uczestnicy pasowania 
(wraz z rodzicami) w Żłobku Gminnym Tę-
czowa Kraina w Konikowie. 

o pasowaniach 
na przedszkolaków 

i uczniów 
czytaj na str. 11

kwotę 149 027,00 zł. 

Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia,

wypełnionych ciepłem kochających serc, 
bliskością, pokojem

oraz nutą wspólnie śpiewanej kolędy.
Aby pierwsza gwiazdka przyniosła 

wytchnienie od trosk 
i prawdziwą radość 
z chwil spędzonych 
w rodzinnym gronie.
Niech osobliwy urok 

tego pięknego czasu sprawi, 
że z nadzieją spojrzymy 

na kolejne dni, 
a marzenia i plany 

staną się bliższe i osiągalne.
Życzę Państwu, 

aby nowy 2022 rok 
przyniósł optymizm życia, 

pomyślność oraz szczęście, 
które sprawią, 

że wszelkie podjęte działania
 zakończą się sukcesem.

                                                             Życzy 
                                          Wójt Gminy Świeszyno
                                                      Ewa Korczak

Czytaj str. 3



Gmina Świeszyno
Kulinarne 
sukcesy KGW
Po raz drugi Zachodniopo-
morska Izba Rolnicza zorga-
nizowała konkurs pt. Smaki 
zamknięte w słoiku. 

Celem konkursu był rozwój 
wiedzy dotyczącej tradycyj-
nych, zdrowych przetworów 
domowych, promocja produk-
tów przetworzonych, zgroma-
dzenie wiedzy o potrawach 
regionalnych oraz wymiana 
doświadczeń kulinarnych po-
między uczestnikami, a tak-
że upowszechnienie wiedzy 
o możliwości wykorzystania 
produktów do przetwórstwa.
W konkursie docenione zostały 
trzy Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Świeszyno:
KGW w Niekłonicach przygo-
towując ogórki musztardowe 
oraz papryczki nadziewane 
serem i mascarone, otrzyma-
ło dwa wyróżnienia w etapie 
powiatowym, KGW Mary-
sieńki ze Świeszyna otrzy-
mało wyróżnienie w etapie 
powiatowym za kiszoną ka-
pustę z pieczonymi burakami 
oraz zajęły I miejsce w eta-
pie powiatowym za nalewkę 
z czarnego bzu.  Panie z KGW 
Giezkowo przygotowały kieł-
basę w słoiku, która zajęła 
pierwsze miejsce w etapie po-
wiatowym oraz pierwsze miej-
sce w etapie wojewódzkim!
Ogromne brawa i gratulacje!
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Podsumowano projekt
 pn. „Rozhuśtany Plac Za-
baw – Uśmiechem dzieci”, 
którego inicjatorem było 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Marysieńki” ze Świeszy-
na.

Projekt współfinansowany 
został przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020 i projektu 
pn. "Rewitalizacja Szansą 
na Aktywną Integrację".

Środki, które zostały pozy-
skane w ramach tego pro-
jektu przeznaczone zostały 
na doposażenie placu zabaw 
w Świeszynie w nowe ele-
menty zabawowe w posta-
ci huśtawek oraz huśtawek 
typu bocianie gniazdo.

Po oficjalnym oddaniu w 
użytkowanie nowych ele-
mentów małej infrastruktu-
ry w Urzędzie Gminy Świe-

szyno odbyło się spotkanie, 
podczas którego podpisany 
został protokół przekazania 
wspomnianych elementów 
placu zabaw na rzecz Gminy 
Świeszyno.
Podczas spotkania obecna 
była Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Sołtys 
Sołectwa Świeszyno Pani 
Danuta Polechońska, Człon-
kini Zarządu KGW będąca 
jednocześnie liderem pro-
jektu Pani Bogusława Król 
oraz Przedstawiciel Kosza-
lińskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego Pan Andrzej 
Łysiak.

Dziękujemy za aktyw-
ne pozyskiwanie środków 
i przeznaczanie ich na rzecz 
wszystkich mieszkańców 
sołectwa i nie tylko. Wła-
śnie dzięki takim działaniom 
Gmina Świeszyno stała się 
bogatsza o nowe zagospo-
darowanie placu zabaw, 
co z pewnością wpłynie na 
integrację społeczną miesz-
kańców sołectwa.  

Świeszyno
„Rozhuśtany Plac Zabaw 
– Uśmiechem dzieci”

Przyjęcie ustawy z dnia 
9 listopada 2018r. o kołach 
gospodyń wiejskich zaowo-
cowało rozkwitem potencjału 
społecznego na wsi poprzez 
powstanie wielu kół gospo-
dyń wiejskich. 

W Gminie Świeszyno aktywnie 
działa aż 7 kół gospodyń wiej-
skich, które wpływają na two-
rzenie tradycji i kultury.

Tradycyjna działalność kół ko-
jarzy się z serwowaniem domo-
wych przysmaków podczas lo-
kalnych wydarzeń, z pleceniem 
wieńców dożynkowych, pro-
wadzeniem zespołów muzycz-
nych czy organizacją warszta-
tów kulinarnych i rękodzieła. 
KGW tworzą podstawę społe-
czeństwa i uczą młodsze poko-
lenia pielęgnowania tradycyj-
nych wartości. 

Koła Gospodyń Wiejskich 
działają nie tylko po to, aby 
podtrzymywać i kultywować 
tradycje regionu. One integrują 
i łączą. 
KGW Giezkowo zorganizowało 
6 listopada spotkanie integrują-
ce wszystkie koła działające na 
terenie gminy. 
Właśnie po to, aby jeszcze 
bardziej zacieśnić współpracę, 
podkreślić swój charakter dzia-

łania i świetnie się bawić. 
Gościem spotkania była rów-
nież Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak.
Spotkanie było świetną oka-
zją do wymiany doświad-
czeń i praktyk w prowadzeniu 
swoich działalności. 

        Gmina Świeszyno

Kultura, społeczeństwo i integracja

Kolejna, XX odsłona Po-
wiatowego Forum Sołty-
sów zorganizowana dzięki 
staraniom Stowarzyszenia 
Powiatowe Forum Sołty-
sów w Koszalinie, odbyła 
się w sianowskim kinie 
Zorza. 

W wydarzeniu wzięło udział 
niemal 60 sołtysów oraz 
przedstawiciele władz Gmin 
z Powiatu  Koszalińskiego. 

Gminę Świeszyno reprezen-
towała Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak, 
Sołtys Sołectwa Świeszyno 
Pani Danuta Polechońska, 
Sołtys Sołectwa Kurozwęcz 
Pani Wanda Jędrzejczyk, 
Sołtys Sołectwa Niedalino 
Pani Ewa Miksza, Sołtys 
Sołectwa Niekłonice Pani 
Jolanta Górczyńska, Sołtys 
Sołectwa Konikowo Pani 
Monika Piotrowska, Sołtys 

Sołectwa Mierzym Pan Eu-
geniusz Wiśniewski. 
Spotkanie miało na celu wy-
mianę cennych doświadczeń 
w pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Zadbano także 
o wrażenia artystyczne, od-
były się bowiem wspaniałe 
koncerty, podczas których 
wykonane zostały utwory z 
repertuaru polskich i zagra-
nicznych wykonawców.

Sianów

Powiatowe Forum Sołtysów
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Podczas spotkania inaugu-
racyjnego ogólnopolskiego 
programu Cyfrowa Gmina 
nastąpiło symboliczne wrę-
czenie czeku. 
W spotkaniu uczestniczy-
li m.in.  Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych i Administracji 
oraz Poseł ziemi koszaliń-
skiej Pan Paweł Szefernaker, 
Sekretarz stanu ds. cyfryza-
cji w Kancelarii Premiera 
Pan Janusz Cieszyński, Wo-
jewoda Zachodniopomorski 
Pan Zbigniew Bogucki.  
Otrzymane pieniądze Gmi-

na Świeszyno będzie mogła 
przeznaczyć na zakup sprzę-
tu komputerowego, serwera, 
oprogramowania i szkoleń 
dla Urzędu Gminy oraz jed-
nostek podległych, w tym 
szkół, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej czy 
Centrum Kultury. 

dokończenie ze str 1

Gmina Świeszyno

Cyfrowy rozwój...

Konikowo

Nowy rok szkolny w nowej odsłonie 

W Szkole Podstawowej 
w Konikowie powstały nowe 
sale lekcyjne, wyposażone 
m.in. w telewizory, tablice 
interaktywne, przepiękne 
stoliki, krzesła i dekoracje. 
Na korytarzach pojawiły się 
funkcjonalne szafki szkolne.  
Całokształt inwestycji wy-
niósł ponad 900 000,00 zł.  
Uroczyste oddanie do użyt-
kowania łącznika z trzema 
dodatkowymi salami lek-
cyjnymi odbyło się jeszcze 
przed rozpoczęciem roku 
szolnego.
W uroczystości udział wzię-

li m.in. Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak, 
Zastępca Wójta Gminy 
Świeszyno Pani Izabella 
Karlińska-Ćwięka, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
w Konikowie Pani Dorota 
Nitka, Kierownik Referatu 
ds. Inwestycji i Budownic-
twa Pani Wioletta Ryndzie-
wicz, Kierownik Referatu 
ds. Rozwoju, Promocji 
i Spraw Społecznych Pan 
Marek Brzostko, Dyrekto-
rzy Placówek Oświatowych 
Gminy Świeszyno: Joanna 
Remplewicz, Sylwia Pa-

zera, Agnieszka Pieprzka, 
Radne Rady Gminy Świe-
szyno: Joanna Odymała 
i Urszula Górka, pracow-
nicy szkoły oraz rodzi-
ce uczniów uczęszczają-
cych do SP w Konikowie. 
Obecny był także nowy 
Proboszcz Parafii pw. Na-
rodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Świeszynie 
Ks. Krzysztof Gorczyński, 
który dokonał poświęcenia 
łącznika.

Budowa łącznika i dodat-
kowych klas lekcyjnych 
to niezwykle ważna 
i potrzebna inwestycja 
głównie ze względu na sys-
tematycznie przybywającą 
ilość uczniów. 

To kolejny sukces naszej 
gminy! Gmina Świeszyno 
otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 60 535 zł. 

Tym razem na budowę centrum 
turystyczno-rekreacyjnego 
w Świeszynie. Stosowną umo-
wę podpisała Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Korczak 
oraz Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go Pan Olgierd Kustosz.  
Z pozyskanych środków wyko-
nane będzie zagospodarowanie 

terenu elementami małej ar-
chitektury. Zakupione zostanie 
wyposażenie placu zabaw oraz 
wykonane nowe ogrodzenie. 
W nowym centrum turystyczno-
rekreacyjnym w Świeszynie po-
jawi się stół do gry w piłkarzy-
ki, stół pingpongowy, piramida 
liniowa, piaskownica, ławeczki, 
ekologiczne kosze do segregacji 
odpadów, tablica turystyczna 
oraz tablica eko-informacyjna.

Projekt „Budowa centrum tury-
styczno-rekreacyjnego w Świe-

Świeszyno

Powstanie centrum 
turystyczno-rekreacyjne

szynie” został dofinansowany 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie opera-
cji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020”.

Gmina Świeszyno otrzymała 
kolejne dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg dofinansowaniu na 
realizację projektu pn. „Prze-
budowa i modernizacja drogi 
gminnej wewnętrznej położo-
nej w miejscowości Chału-
py w Gminie Świeszyno”. 
Wysokość dofinansowania to 
50% wartości inwestycji.

W ramach tego zadania droga 
o długości ponad 400 m oraz 
zjazd z drogi wojewódzkiej 

utwardzone zostaną za pomocą 
kostki betonowej, wybudowane 
zostanie oświetlenie drogowe 
oraz brakująca część kanalizacji 
deszczowej. 
Projekt ten jest drugim etapem 
całej inwestycji, której pierwsza 
część zrealizowana została w 
2020 roku przy dofinansowaniu 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.
Warto podkreślić, że w realiza-
cję zadania aktywnie włączyli 
się mieszkańcy Chałup, którzy 
zawiązali społeczny komitet i 

z własnej inicjatywy zlecili wy-
konanie dokumentacji projekto-
wej, dzięki której Gmina Świe-
szyno mogła aplikować o środki.
W ostatnich dniach rozstrzygnię-
ty został przetarg na realizację 
tej inwestycji. Najniższą ofer-
tę, opiewającą na 894 210,00 
zł złożył Zakład Produkcyjno 
Usługowo Handlowy „BER-
NACKI”  Edward Bernacki 
z Koszalina.  
Zakończenie zadania nastą-
pi najpóźniej w III kwar-
tale przyszłego roku. 

Chałupy
Kolejna inwestycja drogowa
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    Gmina Świeszyno liderem współpracy z NGo!

Jubileusz złotych oraz 
diamentowych godów to 
piękna uroczystość, 
świadectwo niezwyciężo-
nej, niezniszczalnej 
i najtrwalszej, bo złotej 
miłości. 

Pół wieku wspólnego poży-
cia to rocznica, która budzi 
wzruszenie i uznanie. 
Jest to wyjątkowa okazja do 
wielu wspomnień, wzruszeń 

oraz podziękowań. W tym 
roku ze względu na duże 
grono jubilatów uroczy-
stość podzielona została na 
trzy edycje, które odbyły 
się w świeszyńskim cen-
trum kultury.   
Wszyscy małżonkowie z rąk 
Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewy Korczak otrzymali Me-
dal Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. 
Nie mogło zabraknąć rów-
nież życzeń płynących 
od Pani Wójt, które wraz 
z Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Świeszynie 

Panią Ireną Czen-

ko przekazała jubilatom.

Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy oraz życzymy ju-
bilatom zdrowia, dostatku 
oraz kolejnych wspólnych 
i pięknych rocznic.  
Życzymy kolejnych dłu-
gich i pogodnych lat ży-
cia w dobrym zdrowiu 
i szczęściu, w poczuciu za-
dowolenia i spełnienia oraz 
niegasnącej miłości. 
Wszystkim Parom życzymy 
dalszych wspólnych lat wy-
pełnionych miłością i sza-
cunkiem.

„Udane małżeństwa nie 
są efektem znalezienia ide-
alnej osoby, lecz kochaniem 
niedoskonałego człowieka, 
którego wybrało się na współ-

małżonka”./jason Evert/

W tym roku 
do grona jubilatów dołączyli:

Helena i Kazimierz Karaśkiewicz,
Zofia i janusz Ziemińscy,
Krystyna i Ryszard Wenccy
Urszula i Zenon Surma,
Bożena i Wojciech Zachwiej,
Maria i józef Kułaga,
Marianna i Marian Raczek,
Irena i tadeusz Margol ,
Krystyna i czesław Wenklar,
janina i Lubomir Polechońscy 
– 60 lecie
Pelagia i Władysław Lewińscy 
– 60 lecie 
Anna i Antoni Furman – 60 lecie
Zofia i Andrzej truszkowscy,
Zofia i Wacław cyngiel ,
czesława i Henryk Kwiatkowscy, 
Helena i Zbigniew jagła, 
Renata i Wojciech Ruczyńscy, 
Helena i jan Kobus, 
Marianna i Marian Raczek, 
Irena i tadeusz Margol
Krystyna i czesław Wenklar.

Gmina Świeszyno

Małżeńskie Jubileusze

16 września w Operze na Zamku 
w Szczecinie odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników Konkursu 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego pn. „Samorzą-
dowy Lider Współpracy z NGO 
2021”.

Gmina Świeszyno zosta-
ła doceniona za swoje stara-
nia w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
w kategorii „Gminy liczące poniżej 

15 tysięcy mieszkańców”.  
Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak wraz z Kierow-
nikiem Referatu ds. Rozwoju, 
Promocji i Spraw Społecz-
nych Panem Markiem Brzost-
ko odebrali z rąk Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Pana Olgierda Ge-
blewicza piękną statuetkę oraz 
nagrodę finansową w wysoko-
ści 10 tysięcy złotych. Nagroda 
pieniężna zostanie wykorzysta-
na na stworzenie informatora 
o organizacjach pozarzą-
dowych i podmiotach pro-
wadzących działalność 
pożytku publicznego na te-
renie Gminy Świeszyno.
Dla naszej Gminy to pierwsze 
takie wyróżnienie i dlatego do-
łożymy wszelkich starań, aby 
w kolejnych latach również 
zasługiwać na tego typu wy-
różnienia.
Raz jeszcze serdecznie dzię-
kujemy!
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Jest to okazja do wyrażenia 
uznania i wdzięczności za pra-
cę i osób zaangażowanych w 
działania na rzecz potrzebują-
cych.  
Aby podkreślić ważność i isto-
tę tego dnia, a w szczególności 
szacunek dla pacy z jaką na co 
dzień mierzą się osoby pracu-
jące w służbie społeczeństwu, 
Wójt Gminy Świeszyno Pani 

Ewa Korczak wraz z Zastępcą 
Wójta Panią Izabellą Karliń-
ską-Ćwięka spotkały się z Pra-
cownicami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świe-
szynie. 
W tym ważnym dniu Pani Wójt 
złożyła na ręce Dyrektor GOSP 
Pani Magdaleny Matysek po-
dziękowania za trud wkładany 
w wykonywaną pracę na rzecz 

najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Gminy Świe-
szyno, życząc Pracownicom 
jednostki  satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, realizacji wszel-
kich zamierzeń ale również sił 
w szlachetnej i jakże ofiarnej 
służbie. 
Dziękujemy!

Dzień Edukacji Narodowej to 
święto Dyrektorów Placówek 
Oświatowych, Nauczycieli, 
Wychowawców, Pedagogów, 
Pracowników Oświaty. 

Święto obchodzone jest w rocz-
nicę powstania w 1773 roku 
Komisji Edukacji Narodowej, 
która zajmowała się reformowa-
niem szkolnictwa w Polsce, któ-
re przypada na 14 października.
Podczas spotkania, które 
w tym dniu odbyło się w Urzę-
dzie Gminy Świeszyno obec-
na była Zastępca Wójta Gmi-

ny Świeszyno Pani Izabella 
Karlińska-Ćwięka, Dyrektor 
Zespołu Oświaty Samorzą-
dowej Pani Monika Majcher, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Świeszynie Pani Joanna Rem-
plewicz, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Konikowie Pani 
Dorota Nitka, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu Pomor-
skim Pani Małgorzata Korus, 
Dyrektor Gminnego Przedszko-
la w Świeszynie Pani Sylwia 
Pazera oraz Dyrektor Żłobka 
Gminnego „Tęczowa Kraina” 
w Konikowie Pani Agnieszka 

Pieprzka. Wójt Gminy Świeszy-
no Pani Ewa Korczak podkreśli-
ła trud wkładany każdego dnia 
w kształcenie młodszych poko-
leń przez pracowników oświa-
towych pracujących na terenie 
Gminy Świeszyno. Nie mogło 
również zabraknąć podzięko-
wań za zaangażowanie, wysiłek 
i oddanie w codziennej pracy. 
Na ręce przybyłych gości Pani 
Wójt złożyła przepiękne bukie-
ty kwiatów i listy z życzeniami 
skierowanymi do pracowników 
naszych jednostek oświatowych.

 „Ciągle jeszcze istnieją wśród 
nas anioły.
Nie mają skrzydeł, lecz ich ser-
ce jest bezpiecznym portem dla 
wszystkich w potrzebie”

/Phil Bosmans/ 

Gmina Świeszyno

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest 
Dzień Pracownika Socjalnego, 
który jest jednocześnie świętem 
wszystkich pracowników po-
mocy społecznej. 

Gmina Świeszyno

Dzień edukacji Narodowej

W życiu człowieka są dwa 
cele: po pierwsze zdobyć to, 
czego się pragnie, po drugie 
cieszyć się tym. 
                                /Logan Pearsall Smith/

W Urzędzie Gminy w Świe-
szynie Wójt Gminy Świeszy-
no Ewa Korczak, Zastępca 
Wójta Izabella Karlińska-
Ćwięka, Dyrektor Zespołu 

Oświaty Samorządowej Mo-
nika Majcher oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych 
składały Pani Iwonie Mo-
szyńskiej  serdeczne podzię-
kowania za wieloletnią pra-
cę na rzecz SP w Dunowie
Za serce, życzliwość, wy-
rozumiałość i trud włożony 
w pracę dla dobra całej spo-

łeczności. 

Pani Iwonie życzymy wszel-
kiej pomyślności w życiu 
osobistym, dużo zdrowia, 
wspaniałego samopoczucia, 
wielu sukcesów oraz speł-
nienia licznych celów i ma-
rzeń.

Dunowo

Serce szkole oddała

Gmina Świeszyno

iii Bal Seniora

Październik jest miesiącem 
kiedy to obchodzony jest 
Światowy Dzień Seniora. 

Z tej również okazji w sali wi-
dowiskowej świeszyńskiego 
centrum kultury odbył się Bal 
Seniora, który po raz trzeci zor-
ganizowany został w Gminie 
Świeszyno. 
Powitania przybyłych gości 
oraz otwarcia balu dokona-
ła Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak wraz z 
Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Pa-
nią Magdaleną Matysek. 

O oprawę muzyczną zadbał 
duet „Simply Duo” ze Strze-
kęcina, dzięki któremu wspól-
na zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Po błysz-
czących oczach i uśmiechnię-
tych twarzach widać było, że 
zabawa jest naprawdę udana. 
Cieszymy się tym bardziej, 
że po tak długim czasie uda-
ło się ponownie zorgani-
zować spotkanie, podczas 
którego najważniejszymi 
gośćmi byli nasi seniorzy. 
Dziękujemy za tak liczne przy-
bycie i zapraszamy za rok!
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         Niedalino

Festiwal Ziemniaka

Ostatniego dnia paździer-
nika w świetlicy wiejskiej 
w Kurozwęczu odbyła się 
upiorna impreza Hallowe-
enowa zorganizowana przez 
Radę Sołecką i chętnych 
mieszkańców. 

  Ten straszliwy i tajemniczy kli-
mat, który za pomocą dekoracji 
stworzyła Pani Monika Pokor-
ska zdecydowanie udzielił się 
wszystkim zgromadzonym.
Spotkanie rozpoczęto od wspól-
nych zabaw. Dzieci tańczyły, 

bawiły się oraz aktywnie brały 
udział w różnorodnych konkur-
sach.
  Podczas zabawy nie mogło 
zabraknąć słodkiego poczę-
stunku, przygotowanego przez 
mieszkanki.

Na terenie rekreacyjnym nad 
rzeką Radew w Niedalinie 
odbył się Gminno-Powiatowy 
Festiwal Ziemniaka. 

Część oficjalna wydarzenia 
rozpoczęła się od Narodowe-
go Czytania, podczas którego 
przybliżone zostały dwa akty 
ze znanego wszystkim dramatu 
Gabrieli Zapolskiej „Moralność 
Pani Dulskiej”. 
Następnie Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak wraz 
z Dyrektorem Centrum Kultury 
i BP Gminy Świeszyno Panem 
Markiem Brzostko przywitali 
zgromadzonych gości, wśród 
których byli m.in. Starosta Ko-
szaliński Pan Marian Hermano-
wicz, Prezes Zarządu Pomorsko-
Mazurskiej Hodowli Ziemniaka 
w Strzekęcinie Pani Agnieszka 
Przewodowska, Dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury 
w Sarbinowie Pan Tomasz Her-
manowicz, Przedstawiciele fir-
my Agro Pomerania Pani Moni-
ka Rataj-Kożuszek i Pan Jacek 
Borzęcki, Dyrektorzy Placówek 
Oświatowych działających na 
terenie Gminy Świeszyno.

Pani Wójt Ewa Korczak przed 
zaproszeniem do zabawy, zło-
żyła na ręce przedstawicieli 

KGW z Giezkowa, Niekłonic, 
Świeszyna, Niedalina, Zegrza 
Pomorskiego, Konikowa oraz 
Sołtys Sołectwa Dunowo Pani 
Ewy Szymkowicz kosze obfi-
tości, w ramach podziękowań 
za trud włożony w przygoto-
wanie i reprezentowanie na-
szej gminy w Ogólnopolskich 
Dożynkach „Wdzięczni Pol-
skiej Wsi”, które odbyły się 29 
sierpnia 2021 roku w Bobo-
licach. Ponadto wyróżnienie 
i podziękowanie przypadło tak-
że Sołtys Sołectwa Świeszyno 
oraz Przewodniczącej KGW 
„Marysieńki” Pani Danucie 
Polechońskiej za aktywne po-
zyskiwanie funduszy oraz reali-
zację projektów i działań inte-
grujących społeczność lokalną.

Na uczestników wydarzenia 
czekała masa atrakcji. Jednym 
z najważniejszych punktów im-
prezy był z pewnością pokaz ku-
linarny Michała Kwaśnika, zna-
nego bliżej z „Kuchni Kwasiora” 
oraz w występu w MasterChef. 
Pan Michał zabrał uczest-
ników festiwalu w podróż 
kulinarną, pięknie opowia-
dając o przygotowywanych 
przez siebie potrawach. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się liczne konkursy z na-

grodami, a wśród nich znalazły 
się np. konkurs strzelecki prze-
prowadzany przez Pana An-
drzeja Michalskiego, konkursy 
zorganizowane przez Szkółkę 
Ekologiczno-Wędkarską „Oko-
nek”, konkurs dla najmłodszych 
na malowanie ziemniakiem, 
konkurs na najpiękniejszą rzeź-
bę z ziemniaka. 

Najważniejszym z konkursów 
był ogłoszony przed imprezą 
konkurs kulinarny dla miesz-
kańców powiatu, KGW oraz 
stowarzyszeń pn. „Ziemniacza-
na historia – ziemniak w kuchni 
powiatu koszalińskiego”. Jest 
nam niezmiernie miło poin-
formować, że to koła z Gminy 
Świeszyno stanęły na wszyst-

kich trzech stopniach podium. 
Pierwsze miejsce wywalczyło 
KGW z Konikowa, drugie miej-
sce KGW „Radwianki” z Nieda-
lina, a na miejscu trzecim upla-
sowało się KGW z Niekłonic. 
Dmuchane zamki i zjeżdżalnie, 
fotobudka, festiwal kolorów, 
warsztaty ceramiczne to tylko 
część atrakcji o które zadbali 
organizatorzy. Wielkie brawa 
dla niezawodnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy 
Świeszyno, bo to dzięki nim 
zgromadzeni goście nie czuli 
głodu. Tym razem w wydarze-
niu wzięły udział wszystkie 
koła, za co raz jeszcze bardzo 
dziękujemy. 
Podczas imprezy nie mogło 
oczywiści zabraknąć zespołów 

śpiewaczych z naszej gminy. 
Dziękujemy za piękne występy 
Zespołowi „Jarzębiny”, Zespo-
łowi „Cecylianki” oraz grupie 
„Karpaty”.

Mimo kapryśnej pogody za-
dowolenie wypisane było na 
twarzach gości, a wisienką na 
torcie był fenomenalny wy-
tęp artystyczny Grupy Na-
strojeni, która zabrała uczest-
ników w podróż przez aleję 
gwiazd rodem z Hollywood.
Po występie wszystkich ocza-
rował przepiękny pokaz ogni, 
który zorganizowany został nad 
brzegiem Radwi. 
Po pokazie nadszedł czas na za-
bawę do białego rana. 

Kurozwęcz

Wspaniała upiorna impreza

Dziękujemy partnerom, 
bez których zorganizowanie 
tej fantastycznej imprezy 
nie byłoby możliwe. 
Wielkie wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy w stronę 
Powiatu Koszalinskiego, Po-
morsko Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka w Strzekęcinie, 
Samorządowego centrum 
Kultury w Sarbinowie, Kra-
jowego ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa ot w Koszalinie, 
Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oR 
w Koszalinie, firmom Agro 
Pomerania z Dunowa, Hako 
technology z chałup, Solar 
Park Zamość, a także KGW 
„Marysieńki” ze Świeszyna. 

Dziękujemy 
za obecność 

i świetne nastroje.

...to tradycja w Gminie Świe-
szyno, która kultywowana 
była przez blisko 30 lat przez 
zespół śpiewaczy „Jagody” 
z Niedalina. 

Tę zaszczytną funkcję organiza-
tora w tym roku przejęło KGW 
„Radwianki” w Niedalinie obie-

cując tym samym podtrzymanie 
tradycji w kolejnych latach. 
Wspomniana uroczystość zor-
ganizowana została na tere-
nie rekreacyjnym nad rzeką 
Radew, a podczas spotkania 
obecna była m. in. Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Korczak, 
Dyrektor Centrum Kultury 

Niedalino

Święto Pieczonego Ziemniaka
i BP Gminy Świeszyno Pan Ma-
rek Brzostko, druhowie z OSP 
w Niedalinie, mieszkańcy so-
łectwa Niedalino oraz zaprzy-
jaźnione zespoły śpiewacze.
W podziękowaniu za przeka-
zanie pięknej tradycji Panie 
z KGW wręczyły bukiety kwia-
tów członkiniom zespołu, a Pani 
Wójt podziękowała „Jagodom” 
za piękne reprezentowanie Gmi-
ny Świeszyno na przestrzeni lat.  
W trakcie spotkania można było 
skosztować wspaniałych ziem-
niaczanych dań przygotowa-
nych przez członkinie koła.
Nie zabrakło również wystę-
pów zespołów śpiewaczych, 
wśród których wymienić należy 
„Jagody” z Niedalina, „Zgoda” 
z Wyszewa, „Malwy” z Mano-
wa, „Jantarowy Kwiat” z Jamna 
oraz „Karpaty” ze Świeszyna.



Gmina Świeszyno wzięła udział 
w kampanii profilaktycznej 
poświęconej ważnemu tematowi 
jakim jest problem uzależnienia 
od alkoholu wśród młodzieży 
oraz osób dorosłych. 

Scenariusz interaktywnego filmu 
oraz dodatek prasowy zostały opra-
cowane we współpracy z doświad-
czoną psycholog dziecięcą i tera-
peutką Mają Pisarek.  
W projekcie „Otwórz się na pomoc” 
zadaniem widzów jest pokierowanie 
losami Bartka – 18-latka, który musi 
zmierzyć się z rozwijającym proble-
mem alkoholowym. 
Oprócz materiału multimedialne-
go, przygotowany został również 

materiał drukowany, przeznaczony 
zarówno dla młodzieży jak również 
dla rodziców. 
Dodatek prasowy rozdystrybuowa-
ny został do placówek oświato-
wych z terenu Gminy Świeszyno. 
Dostępny jest również w siedzi-
bie Urzędu Gminy Świeszyno, 
w Referacie ds. Rozwoju, Promocji 
i Spraw Społecznych, Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Świe-
szynie, a także w świeszyńskim cen-
trum kultury i bibliotece publicznej 
oraz filii bibliotecznej w Niedalinie. 
 
Link do interaktywnego, grywal-
nego filmu oraz materiał w pliku 
pdf znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.swieszyno.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Akloholowych w Świeszynie

Wspólnie otwórz-
my się na pomoc…

www.swieszyno.pl 7Głos Świeszyna  Wrzesień-Grudzień 2021 nr 3 

Biblioteka Publiczna 
w Świeszynie i filia bibliotecz-
na w Niedalinie po raz kolejny 
zakwalifikowały się do projektu 
czytelniczego pn. Mała książka - 
wielki człowiek. 
Projekt skierowany jest do przed-
szkolaków z roczników 2015-2018 
oraz ich rodziców. Mali Czytelnicy 
po odwiedzeniu i zapisaniu się do 
jednej z bibliotek otrzymują tzw. 
Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książ-
kę, poradnik dla rodziców oraz Kartę 
Małego Czytelnika do zbierania na-
klejek.
Naklejkę na Kartę otrzymuje dziecko 
każdorazowo, gdy odwiedzi bibliote-
kę i wypożyczy m.in. jedną książkę 
z księgozbioru dziecięcego.  
Na każde dziecko, które uzbiera 10 
naklejek, czeka imienny dyplom, 
potwierdzający jego czytelnicze 
zainteresowania. Książkę wypraw-
kową można otrzymać tylko raz, 
natomiast Kartę, naklejki, dyplomy 
i inne materiały promocyjne - wie-
lokrotnie, dopóki jest się przed-
szkolakiem i aktywnie korzysta 
z księgozbioru bibliotecznego.
Serdecznie zapraszamy do bibliotek 
przedszkolaków i ich rodziców.
Organizatorami akcji są Instytut 
Książki oraz Ministerstwo Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka Publiczna 
w Świeszynie

Mała książka - 
wielki człowiek

Świeszyńskie centrum kul-
tury organizuje spotkania 
autorskie z pisarzami. 

W listopadzie gościli Panią Pau-
linę Hendel, autorkę cykli po-
wieści fantastycznych dla mło-
dzieży:  „Zapomniana księga” 
oraz „Żniwiarz”, a także nowo 
wydanej „Wisielczej góry”. 
W październiku do Centrum 
przybyły pisarki: Joanna Jagieł-
ło, Dorota Milli oraz Danuta 
Rogalska. 
Jagiełło to autorka książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
wierszy i opowiadań, m.in. 
,,Zielone martensy”, ,,Urodzi-

ny”, ,,Tam, gdzie zawracają 
bociany”.
Prace Doroty Milli to „Schwy-
tać szczęście”, „Dziewczyna 
znad morza”, „Powrót nad je-
zioro”, cykl o Dziwnowie i wie-
lu innych historii literackich, 
których akcja osadzona jest 
w miejscowościach nadmor-
skich.   
Z kolei, pochodząca z Koszali-
na, Danuta Rogalska jest autor-
ką książki „Oni i ja. Najwybit-
niejsi w moim życiu”. 
W spotkaniach uczestniczyła 
młodzież szkolna oraz uczestni-
cy zajęć Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku.

Centrum Kultury w Świeszynie
Spotkania autorskie

To już pół roku odkąd 
w gminnych świetlicach wiej-
skich zaczęły odbywać się 
zajęcia artystyczne dla dzieci 
oraz dorosłych.

Zajęcia skierowane do dzieci 
skupiają się przede wszystkim 
na rozwijaniu wyobraźni, umie-
jętności manualnych, pobudza-
niu kreatywności, wrażliwości  
oraz kładą duży nacisk na sen-
sorykę.
Dzieci uczą się wyrażać swoje 
myśli w sposób artystyczny co 
pozwala budować ich tożsa-
mość, mają również okazje wy-
korzystywać znane przedmioty 
w sposób niestandardowy co 
przekłada się na rozwój funkcji 
poznawczych. 
Tworzenie lampionów ze sło-
ików, konstrukcji z foli alumi-
niowej oraz gazet to tylko kilka 
przykładów na wykorzystanie 
zwykłych przedmiotów w cie-
kawy sposób. 
Warsztaty pozwalają kreatyw-
nie spożytkować nadmiar ener-
gii, silnie pobudzają koncentra-
cję oraz wyciszają.
Podstawą zajęć jest praca w gli-
nie, która wspiera rozwój małej 
motoryki zwiększając spraw-
ność palców i dłoni. Malowanie 
farbami oraz podstawy rysunku 
rozwijają wyobraźnię .
Podczas zajęć dla dzieci naj-
ważniejsza jest radość, staramy 
się aby każda czynność wywo-
ływała uśmiech! Radosne buzie 
umazane farbą to już znak roz-
poznawczy naszych zajęć !

Zajęcia artystyczne dla do-
rosłych to miejsce, w którym 
występują wszystkie wyżej wy-
mienione korzyści lecz nie są 
one już priorytetem, to miejsce 
w którym staramy się stworzyć 
atmosferę relaksu oraz wyci-
szenia, strefa gdzie po całym 
tygodniu pracy możemy w koń-
cu mieć czas tylko dla siebie. 
Podczas zajęć panuje aura przy-
jaźni oraz zrozumienia. 
Spędzamy wspólnie wieczory 
na tworzeniu pięknych rzeczy 
oraz rozmowie.
Motywem przewodnim jest 
tworzenie ceramiki artystycz-
nej oraz użytkowej lecz jest ona 
tylko efektem ubocznym tera-

peutycznego działania gliny.
Serdecznie zapraszamy do 
uczestniczenia w zajęciach  
wszystkie dzieci oraz doro-
słych.

Świeszyno 
Zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych

Paulina Hendel

Danuta Rogalska Joanna JagiełłoDorota Milli

W centrum kultury i bibliotece 
odbył się świąteczny spektakl 
familijny pt. „Opowieść wigilij-
na” w wykonaniu Teatru Lalek 
Frajda. 

Spektakl powstał na podstawie 
opowiadania Karola Dickensa 
i został dostosowany w swej inte-
raktywnej formie do młodszej gru-
py odbiorców. Młodzi widzowie 
z chęcią włączali się w rozmowę 
z postaciami, śpiewali, klaskali.
„Opowieść wigilijna” podejmuje 
niezwykle trudne tematy, wzru-
sza, niekiedy wzbudza, zwłaszcza 
w najmłodszych odbiorcach, strach, 
ale ostatecznie – przynosi ukojenie, 
spokój i radość z pięknego, szczę-
śliwego zakończenia. Spektakl 
przedstawia ogromną przemianę 
głównego bohatera, Ebenezera 
Scrooge’a, jaka zachodzi w nim 
w noc wigilijną. Wizyta trzech 

świątecznych duchów: Ducha Daw-
nych Świąt, Ducha Obecnych Świąt 
i Ducha Przyszłych Świąt Bożego 
Narodzenia ukazuje Scroogowi 
skalę jego złych czynów i przynosi 
wizję śmierci w zupełnej samotno-
ści. To bolesne doświadczenie spra-
wia, że ze skąpego, nastawionego 
na zysk, samotnego i bezdusznego 
człowieka główny bohater opowie-
ści przemienia się w dobrą, hoj-
ną i życzliwą osobę, jaką był we 
wczesnych latach swej młodości. 
Spektakl lalkowy był z pewnością 
wartościową formą spędzenia zi-
mowego wieczoru. Wprowadził 
odbiorców w świąteczną atmosferę. 
Dodatkowo - jest zapowiedzią ma-
gicznego czasu, pełnego dobrych 
gestów i cudów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
widzom za obecność i interakcje, 
a Teatrowi Lalek za ogromną Fraj-
dę z obcowania ze sztuką lalkarską.

opowieść wigilijna
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Święto to ustanowione 
zostało w 2006 roku 
w celu szerzenia idei życia 
bez przemocy, umacniania 
pokoju, głoszenia toleran-
cji i zwiększania świado-
mości społeczeństwa m.in. 
poprzez edukację. 

Święto zainspirowane zo-
stało poglądami propagatora 
pokoju Mahatmy Gandhie-
go. Jest to bardzo ważny 
dzień, który uczy poszano-

wania drugiej osoby i dla-
tego też w Szkole Podsta-
wowej w Świeszynie odbył 
się dzień pod hasłem „STOP 
PRZEMOCY". Dzieci z od-
działu przedszkolnego oraz 
starsi uczniowie w ramach 
akcji wykonali przepiękne 
plakaty tematyczne, mające 
na celu uwrażliwienie na 
problem przemocy. 
Prace wyeksponowane zo-
stały na holu szkolnym. 
Wychowawcy natomiast 

przeprowadzili szereg zajęć 
dotyczących wypracowywa-
nia skutecznych sposobów 
zapobiegających przemocy 
oraz na temat prawidłowej 
komunikacji interpersonal-
nej. 
Zwieńczeniem akcji było 
symboliczne wypuszczenie 
zielonych balonów z hasłami 
dotyczącymi przemocy oraz 
słodka nagroda dla wszyst-
kich uczestników akcji.

        SP Świeszyno

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

Szkoła Podstawowa 
w Zegrzu Pomorskim wzię-
ła udział w ogólnopolskiej, 
ekologicznej akcji „Sprzą-
tanie Świata – Polska 2021”. 

Tegoroczna edycja miała na 
celu propagowanie wiedzy 
z zakresu edukacji ekologicz-
nej. Uczniowie wszystkich 
klas, pod okiem wychowaw-
ców i nauczyciela plastyki, 
wykonali prace plastyczne 
pt.: „Myślę, więc nie śmiecę”. 
Celem konkursu było uświa-
domienie uczniom, że każdy 
z nich może mieć wpływ na 
zmniejszenie ilości wytwa-
rzanych odpadów, wystarczy 

podjąć drobne kroki takie jak 
unikanie artykułów jednora-
zowych, kupywanie rzeczy 
bez niepotrzebnych opako-
wań, ponowne wykorzysty-
wanie produktów, oszczędza-
nie papieru czy prawidłowa 
segregacja odpadów. 
Wykonane prace pokazują 
konieczność poszanowania 
środowiska, jak również pro-
mowanie ograniczenia wy-
twarzanych odpadów. Należy 
pamiętać o tym, że zmiany za-
czynają się od małych rzeczy, 
które wielokrotnie powtarza-
ne, w perspektywie czasu sta-
ją się wielkie.
Organizatorem akcji w Szko-

SP Zegrze Pomorskie 

Sprzątanie Świata – Polska 2021

le Podstawowej w Zegrzu 
Pomorskim była Pani Alicja 
Jońska. 
Gratulujemy świetnej i jakże 
ważnej inicjatywy!! Brawo!

Policjantki z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej 
Policji w Koszalinie odwie-
dziły placówki oświatowe z 
terenu gminy Świeszyno. 

W Przedszkolu Gminnym 
w Świeszynie rozmawiały 
z przedszkolakami na temat 
rozważnego i bezpiecznego 
zachowania się na drodze. 

Przypomniały  o koniecz-
ności zakładania kasku 
i ochraniaczy w czasie jazdy 
na rowerze czy hulajnodze. 
Powiedziały też, w jaki spo-
sób bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię. Funkcjona-
riuszki przypomniały dzie-
ciom, jak należy się zacho-
wać, gdy zaczepi je obca 
osoba lub zaatakuje pies. 

Zajęcia miały na celu uświa-
domienie maluchom, jak 
ważne jest noszenie odbla-
sków, które pozwalają kie-
rowcy zobaczyć pieszego 
nawet z dużej odległości. 
Podczas spotkania był czas 
na pamiątkowe zdjęcia, 
a także wręczenie paniom 
drobnych upominków przez 
dzieci ze starszej grupy. 

Na zakończenie wizyty pa-
nie policjantki również dla 
przedszkolaków miały pre-
zenty: dzieci otrzymały 
opaski bezpieczeństwa na 
rękę. Maluchy bardzo cie-
szyły się z wizyty, chętnie 
odpowiadały na pytania.

W Szkole Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim policjantki 

także zwracały uwagę na 
najważniejsze kwestie doty-
czące bezpieczeństwa dzieci. 
Tematem spotkania, w od-
dziale przedszkolnym oraz 
klasach I-III było bezpie-
czeństwo w ruchu drogo-
wym, natomiast klasy IV-VIII 
uczestniczyły w spotkaniu: 
Przemoc, cyberprzemoc - 
jak reagować? Uczniowie  

poszerzyli swoją dotych-
czasową wiedzę z zakresu 
prawidłowych, asertywnych 
zachowań. 
Na koniec spotkania otrzy-
mali książeczki edukacyj-
ne i pamiątkowe gadżety 
w formie zakładek do książek.  
W ramach podziękowania 
wręczyli Policjantkom wła-
snoręcznie wykonane laurki.

Gmina Świeszyno

Prewencja i bezpieczeństwo

Spośród 34 prac plastycz-
nych wyłoniono zwycięzców: 

W kategorii klas I-III
I miejsce - Zofia Terlecka
II miejsce - Kacper Rembow-
ski
III miejsce- Lena Krzyściak 
Wyróżnienie –Weronika Pondo

W kategorii klas IV- VIII
I miejsce- Lena Heland
II miejsce- Amelia Heland
III miejsce- Maja Lubczyńska
Wyróżnienie- Oliwia Czachor

Szkoła Podstawowa w Zegrzu PomorskimPrzedszkole Gminne w Świeszynie

edukacja



9www.swieszyno.plGłos Świeszyna  Wrzesień-Grudzień 2021 nr 3 

Gmina Świeszyno

Ważny dzień w ich życiu

Żłobek Gminny Tęczowa Kraina w Konikowie
To był bardzo ważny dzień 
w życiu najmłodszych miesz-
kańców gminy Świeszyno, 
którzy w tym roku przekro-
czyli progi Żłobka Gminnego 
Tęczowa Dolina w Konikowie, 
Przedszkola Gminnego w 
Świeszynie oraz świeszyńskiej 
podstawówki. 

W Żłobku Gminnym Tęczowa 
Kraina w Konikowie pasowa-
nie na starszaka to bardzo waż-
na uroczystość. W wydarzeniu 
uczestniczyła Zastępca Wójta 
Gminy Świeszyno Pani Izabel-
la Karlińska-Ćwięka, Dyrektor 
Żłóbka Gminnego w Konikowie 
Tęczowa Kraina Pani Agnieszka 
Pieprzka, pracownicy placówki, 
rodzice oraz Ci najważniejsi… 
dzieci ze starszej grupy. 
Uroczystość zaczęła się wystę-
pem dzieci, który nagrodzony 

został gromkimi brawami przez 
wzruszonych rodziców. Pocie-
chy były bardzo zaangażowane 
w zabawy taneczne i z pewnością 
zasłużyły na miano „Starszaka”, 
który nadawała Pani Dyrektor za-
czarowanym ołówkiem.

 W Przedszkolu Gminnym 
w Świeszynie uroczystość rozpo-
częła się od części artystycznej, 
w której maluszki zaprezentowały 
swoje umiejętności – dając tym sa-
mym dowód, jak dużo już potrafią.
Po części artystycznej dzie-
ci obiecały: zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić 
każdego dnia z uśmiechem, 
być dzielnym przedszkolakiem.
Następnie dyrektor przedszkola, 
Pani Sylwia Pazera wraz z wy-
chowawczynią, Panią Agnieszką 
Żmudą, dokonały uroczystego 
pasowania każdego dziecka na 

przedszkolaka. 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
każdy przedszkolak otrzymał 
prezent – dyplom i książkę, 
a także słodki upominek po-
darowany przez Wójt Gminy 
Świeszyno Panią Ewę Korczak.

W Szkole Podstawowej 
w Świeszynie dzieci z klasy 
I a i I b zostały pasowane przez 
Dyrektor Szkoły Panią Joannę 
Remplewicz na pierwszoklasi-
stę. Każdy z pierwszaków otrzy-
mał z rąk P. Dyrektor  dyplom. 
Pierwszoklasiści dostali również 
prezenty od Rady Rodziców, 
w postaci atlasów, imiennych me-
dali oraz słodkości. Uczniowie 
klasy III a i III b wręczyli swoim 
młodszym kolegom własnoręcz-
nie wykonaną zakładkę do książ-
ki. Po uroczystości klasy pierw-
sze udały się na poczęstunek.

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wybrały się na wycieczkę szkolną do Strzekęcina. Wszyscy, z du-
żym zapałem zbierali ziemniaki, była również rozmowa na temat pracy rolnika i maszyn, które są wy-
korzystywane w rolnictwie. Na koniec intensywnego i miło spędzonego czasu, dzieci spotkały się przy 
wspólnym ognisku, aby usmażyć kiełbaskę i wymienić się spostrzeżeniami. Autor: Barbara Baranowicz

SP Świeszyno

Wycieczka do PMHZ w Strzekęcinie
Uczniowie klasy 3b odwiedzi-
ła Muzeum w Koszalinie. 

Celem lekcji było rozbudzenie 
zainteresowania uczniów prze-
szłością, zabytkami oraz mu-
zeum jako instytucją chronią-
cą i przybliżającą przeszłość. 
Spotkanie, w sali wystawowej, 
pozwoliło wyczerpująco odpo-
wiedzieć na pytanie: „Co to jest 
muzeum?”. 
Uczniowie podczas zajęć po-
znali pojęcia: muzeum, zbiór, 
eksponat, zabytek, kolekcja, 
kustosz, archeolog, etnograf. 
Dzieci mogły zwiedzić część 
wystawy poświęconej Kosza-
linowi. Największe zaintereso-
wanie i podziw wzbudziły stare 
monety. Z pewnością wybierze-
my się do muzeum na kolejną 
lekcję.                 Autor: Dorota Falko

SP Świeszyno 
Niezwykłe 
lekcje historii W Oddziałach 

Przedszkolnych 
dzieci 5-letnich 
oraz 6-letnich 
odbył się ,,Dzień 
Dyni”. 

Dzieci chętnie 
u c z e s t n i c z y ł y 
w zabawach ru-
chowych z wyko-
rzystaniem dyni, 
aktywnie brały 
udział w rozmowie 
na temat właści-
wości odżywczych 
dyni oraz produk-
tów, jakie można 

SP Świeszyno
Dzień Dyni

z niej otrzymać. Podczas zajęć 
plastycznych dzieci malowały 
farbami akrylowymi drewnianą 
figurkę dyni oraz kolorowały 
dowolnymi technikami dynie 
na papierze. Po wyczerpujących 
tańcach dzieci odpoczywały 

podczas malowania twarzy. 
Dzień przebiegał w bardzo mi-
łej atmosferze i na długo zosta-
nie zapamiętany przez wszyst-
kie dzieci.  

Przedszkole Gminne w Świeszynie

Szkoła Podstawowa w Świeszynie

edukacja
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Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości
Działo się 

Aby oddać cześć walczącym 
o wolność naszego kraju 
oraz upamiętnić 103 rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości zorganizowane 
zostało spotkanie literackie. 

Jego uczestnicy poprzez po-
etycko-muzyczny wyraz po-
wrócili do początków dwudzie-

stego wieku, kiedy to Polska 
uwolniła się spod zaborów od-
zyskawszy swoją suwerenność. 
W spotkaniu wzięła udział 
Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak, Dyrektor Cen-
trum Kultury w Świeszynie Pan 
Marek Brzostko, Sołtys Sołec-
twa Świeszyno Pani Danuta 
Polechońska, przedstawiciele 

Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Gminy Świe-
szyno oraz zespoły śpiewacze 
Cecylianki i Jarzębiny, które 
zadbały o odpowiedni nastrój 
wyśpiewując patriotyczne pie-
śni wojskowe. 
Do uroczystości przyłączyły się 
dzieci reprezentujące Szkołę 
Podstawową w Zegrzu Pomor-

skim przygotowując audiowi-
zualny program artystyczny.  

Wieczór patriotyczny był oka-
zją do obejrzenia wystawy prac 
konkursowych, a także wysta-
wy artefaktów patriotycznych .

Podczas spotkania zwycięzcom konkursu zostały 
wręczone nagrody ufundowane przez Gminę Świeszy-
no. Konkurs plastyczny pn. „Polskie symbole narodo-
we” został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy 
Świeszyno. Konkurs miał na celu kształtowanie poczucia 
świadomości narodowej oraz szacunku do Ojczyzny.

Wyniki konkursu patriotycznego 
„Polskie symbole narodowe”

W kategorii klas I-III:
1 miejsce - Oliwia Świtała, klasa III, SP w Konikowie
2 miejsce - Maja Lis, klasa I, SP w Konikowie
3 miejsce - Rafał Rybarczyk, klasa III, SP w Świeszynie
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: 
Michał Kisiel, klasa IIIA, SP w Świeszynie, 
Kornel Gozdek, klasa III SP w Zegrzu Pomorskim
Kinga Lewicka, klasa IIB, SP w Konikowie oraz 
Fabian Kacprzak, klasa IA, SP w Konikowie.

W kategorii klas IV-VIII:
1 miejsce – Filip Pastuszyński, klasa V, SP w Konikowie
2 miejsce – Nikola Dolińska, klasa V, SP w Świeszynie
3 miejsce – Bartek Łukawski, klasa V, SP w Konikowie
Komisja wyróżniła poza konkursem dwie prace, które 
niestety nie spełniły wymogów związanych z wielkością 
formatu. Jest to praca Zofii Terleckiej z klasy III w Zegrzu 
Pomorskim oraz praca Marka Terleckiego z klasy IV SP 
w Zegrzu Pomorskim.  Gratulujemy.

„Co to jest Niepodległość” 
- teraz wiem już na pewno. 
Każde dziecko dziś woła, to 
polski dom, polska szkoła...” 

Już od najmłodszych lat nasi 
przedszkolacy czynnie uczest-
niczą w uroczystości z okazji 11 
listopada - Narodowym Święcie 
Niepodległości.
Z tej okazji dzieci 3 i 4 - letnie 
wspólnie z paniami świętowały 
103. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Najpierw przygotowały ką-
cik patriotyczny w swoich sa-
lach, w którym znalazły się 
książki o Polsce, nasza flaga 
oraz godło, a także kwiaty 

w biało - czerwonych barwach.
Następnie dzieci z obu grup 
wraz z pracownikami przed-
szkola już po raz czwarty wzię-
ły udział w akcji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki „Szkoła do 
hymnu” i pięknie odśpiewa-
ły „Mazurek Dąbrowskiego”.
Na zakończenie uroczystości na-
sze przedszkolaki wykazały się 
wiadomościami  na temat swoje-
go kraju, uczestnicząc w „Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy 
o Polsce”, zorganizowanym 
w ramach udziału naszego przed-
szkola w projekcie „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury”.
                           Autor: Marzena Piejko

SP w Świeszynie

SP w Zegrzu Pomorskim

SP w Konikowie

obchodzone w Gminie Świeszyno

Przedszkole Gminne w Świeszynie

W Żłobku Gminnym "Tęczowa 
Kraina" w Konikowie „Dzień 
Niepodległości” również był 
świętowany. 
Z tej okazji, w  każdej grupie 
odbyły się zajęcia oraz zabawy 
mające na celu kształtowanie 

miłości i przywiązania do kraju, 
jego kultury i tradycji, a przede 
wszystkim nauka szacunku do 
Ojczyzny.  Dzieci poznały sym-
bole narodowe naszego kraju, 
z dumną i odpowiednią posta-
wą odsłuchały hymn narodowy.

Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie

W szkołach, gdzie propaguje 
się tradycje i wartości, 
a także symbole narodowe, 
w przeddzień Święta Niepod-
ległości, odbyły się uroczy-
stości upamiętniające to 
wydarzenie. 

W Szkole Podstawowej w Ko-
nikowie 10 listopada punktual-
nie o godzinie 11.11, w ramach 
akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki „Szkoła do hymnu” 
uczniowie szkoły odśpiewali 
hymn. 
W Szkole Podstawowej w Świe-

szynie, odbyła się uroczystość 
z okazji 103 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie z klas IV-VII wraz 
z nauczycielką historii- p. Anną 
Pianką oraz nauczycielką mu-
zyki- p. Anną Zarębą przygo-
towali montaż słowno – mu-
zyczny. 
Podobnie jak dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu Pomor-
skim, które zmontowały przed-
stawienie artystyczne w postaci 
multimedialnego przeglądu pie-
śni patriotycznych i wierszy. 
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Niecodzienne spotkanie 
przygotowali opiekunowie 
Szkółki Ekologiczno-Węd-
karskiej Okonek zapraszając 
swoich adeptów do udziału 
w zajęciach z wędkarstwa 
morskiego podczas, których 
dodatkową atrakcją był rejs 
po jeziorze Jamno „Julkiem”. 

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć merytorycznego wprowa-
dzenia w technikę morskich 
połowów oraz pokazów węd-
karstwa plażowego, czyli surf-
castingu. 
Szkolenie zostało przeprowa-
dzone przez Panów Grzegorza 
Cichonia oraz Leonarda Jaro-

sza, którzy z wielkim zaanga-
żowaniem przekazywali wie-
dzę uczestnikom zajęć. 
Dzięki wsparciu Gminy Świe-
szyno, a także życzliwości 
MZK Koszalin zajęcia mogły 
zakończyć się przyjemnym rej-
sem po jeziorze Jamno. 

Ostatnie zawody 
w tegorocznym sezonie 
wędkarskim.

Wędkarze toczyli zmagania 
na kanale energetycznym 
w Rosnowie, a w zawo-
dach wędkarskich – spła-
wikowych walczyli o Pu-
char Przewodniczącego 
Rady Gminy Świeszyno. 
Zawody współfinansowane 
zostały ze środków pocho-

dzących z budżetu Gminy 
Świeszyno w ramach re-
alizacji zadania publicz-
nego z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej pn. „Propagowa-
nie aktywności fizycznej 
i świadomości ekologicz-
nej wśród dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży.” 
Połowy podczas zawodów 
były bardzo udane, co widać 
po wynikach zawodników 

Koło PZW nr 53 „Radew” w Niedalinie

Walczyli o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Świeszyno

Wyniki zawodów:
1. miejsce Michał olszewski  7.570 pkt
2. miejsce Paweł tomkowski 7.090 pkt
3. miejsce Krzysztof Laskowski 5.980 pkt

koła (patrz poniżej). 
Puchar dla zwycięzcy ufun-
dowany został przez Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Świeszyno Pana Bogdana 
Korygę.
Gratulacje dla zwycięzców 
oraz wszystkich uczest-

ników biorących udział 
w zawodach, a także dla 
młodych wędkarzy ze Szkół-
ki Ekologiczno-Wędkarskiej 
„Okonek”, którzy pokazali 
swoje umiejętności wędkar-
skie nabyte podczas zajęć.

Wędkarstwo

Morskie szkolenie „okonka”

Dzięki inicjatywie Szkółki 
Ekologiczno-Wędkarskiej 
Okonek jezioro w Niedalinie 
wzbogaciło się o kolejne czte-
ry tablice edukacyjne. 

Ostatni etap projektu uatrakcyj-
niony został o szkolenie, które 
przeprowadzone zostało przez 

pracowników Nadleśnictwa 
Manowo z zakresu otaczającej 
nas przyrody. Z kolei instruk-
torzy wędkarstwa przeprowa-
dzili blok edukacyjny z węzłów 
wędkarskich, które wykorzy-
stane zostało podczas małych, 
wewnętrznych zawodów spin-
ningowych przeprowadzonych 

pomiędzy zawodnikami koła. 
W realizację projektu włączyło 
się wiele osób oraz organizacji. 
Dzięki aktywnej działalności 
szkółka prężnie się rozwija. Na 
zajęciach Okonka pojawiają się 
nowi adepci, którzy chcą poznać 
tajniki wędkarstwa oraz przeżyć 
fajną przygodę z naturą.

Niedalino

„Dzieci i ryby mają głos”



Sport12

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.

www.swieszyno.pl Głos Świeszyna  Wrzesień-Grudzień 2021 nr 3 (42)

Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich 
od ponad dwudziestu lat 
organizuje ogólnopol-
skie edycje Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin 
w ramach Europejskie-

go Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich.

Tegoroczny XXVII Spor-
towy Turniej Miast i Gmin 
2021, rozegrany został, 
w ramach XIII Europej-

skiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich w terminie od 
21 do 27 września 2021 r. 
Dzięki współpracy z kluba-
mi sportowymi zorganizo-
wano dodatkowe działania 
mobilizujące dzieci i mło-

dzież, a także dorosłych 
do aktywności fizycznej. 
„Żaden lek nie zastąpi ru-
chu” to hasło przewodnie 
tegorocznej edycji sporto-
wego tygodnia. 
Jak zawsze celem tej akcji 

jest wzmożenie motywacji 
do wyjścia z domu i integra-
cji wokół wydarzeń spor-
towo-rekreacyjnych całych 
rodzin.

Bardzo dziękujemy za za-
angażowanie trenerom oraz 
członkom GKS Szakale 
Świeszyno, a także GLKS 
Wicher za zorganizowanie 
aktywnych spotkań, trenin-
gów oraz meczów.

        Piłka Nożna

Żaden lek nie zastąpi ruchu 

Klub ze Świeszyna od 
momentu powstania 
działa bardzo aktywnie i 
nie zwalnia tempa. 

Prężnie się rozwija i jest 
bardzo aktywny również 
w tym sezonie. 
Premierowy Turniej w tym 
sezonie z cyklu " Pierw-
sza Piłka" odbył się w Ty-
chowie, podczas którego  
swoje umiejętności zapre-
zentował rocznik 2011.  
Drużyny grały z rówieśni-

kami z Tychowa i Bobolic. 
Następnie Szakale Świe-
szyno uczestniczyli w me-
czach zorganizowanych 
w Kretominie, w których 
również udział brały dru-
żyny z Bałtyku Koszalin 
oraz AP Gwardii.  
Zawodnikom oraz rodzi-
com dziękujemy za obec-
ność i gorący doping.  

GKS Szakale Świeszyno 
poprzez realizację zda-
nia publicznego z zakresu 

wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej w 
gminie Świeszyno zachęca-
ją dzieci z klas I do V szko-
ły podstawowej oraz z od-
działów przedszkolnych do 
zadbania o swoje zdrowie. 
Różnorodne formy ak-
tywności, częste trenin-
gi sportowe oraz zabawa 
z piłką kształtują charakter, 
wytrwałość oraz systema-
tyczność i dostarczają wie-
lu  pozytywnych wrażeń.  

Piłka Nożna

Aktywne Szakale Świeszyno

Pierwsza piłka w TychowieNa boisku w Kretominie

Judocy z Gminy Świeszyno 
wzięli udział w turnieju 
judo Grizzly Judo Cup w 
Gdańsku.

Z sześciu zawodników re-
prezentujących GKS Orlę-
ta Rosnowo, aż czwórka to 
mieszkańcy Gminy Świeszy-
no. Pomimo, że najmłodsi 

Judo

Nasi znów na podium! 
z ekipy starli się z zawodnikami 
z wyższej kategorii wiekowej, to 
nie oddali pola przeciwnikom. 
Według relacji trenera Miro-
sława Pawlaka wszyscy zasłu-
gują na uznanie i pochwałę za 
walkę, podjęcie wyzwania, za 
wiele dni treningu, które spo-
wodowały, że w ogóle mogli 
pojechać na ten turniej. Wy-
jątkową niespodziankę spra-
wił Gracjan Winiecki z Zegrza 
Pomorskiego, który trenując 
dopiero nieco ponad pół roku, 
w walce o brązowy medal starł 
się z zawodnikiem posiadają-
cym wyższy o pięć stopni pas 
(!) i wygrał rzutem na ippon! 


