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Świeszyna

„Tata i Syn” czyli rodzinny
turniej na Orliku

Niezwykłą niespodziankę miłośnikom piłki nożnej przygotowali animatorzy sportu na
świeszyńskim Orliku: po raz
pierwszy w historii obiektu
zorganizowany zostanie turniej „Tata i
Syn”, w którym udział może wziąć każde dziecko do 10 roku życia. Drużynę
tworzyć będą syn/córka/wnuczek oraz
członek szeroko pojętej rodziny.

Po zimowej przerwie, zajęcia na Orliku ruszają już od 1 marca. Od maja ubiegłego roku
trenuje tu grupa dzieci młodszych, które korzystały z obiektu nawet podczas zimy.
- Na zajęciach gramy nie tylko w piłkę nożną,
ale również rozwijamy wszechstronnie nasz
organizm. Mamy dużo zajęć z koordynacji
wzrokowo - ruchowej oraz czucia piłki – mówi
Bartłomiej Kuniczuk, trener piłki nożnej na Orliku. - Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież
na Orlika. Wszyscy chętni proszeni są o kontakt
z animatorami sportu – dodaje B. Kuniczuk.
Młodzi zawodnicy ze świeszyńskiego Orlika (na zdjęciu obok) mają już za
sobą pierwszy start w poważnym turnieju. W grudniu, w Sianowie brali udział
w eliminacjach do turnieju „Z podwórka na
stadion o puchar Tymbarku”. Mimo ogromnego zaangażowania nie udało się im awansować do dalszego etapu turnieju.
(r)

Uwaga! Zapisy do drużyny oraz na turniej pod nr telefonu 506 987 449 u trenera Bartłomieja Kuniczuka

Gmina Świeszyno

Niedalino

Gmina Świeszyno

O sukcesie „Jagód” z Niedalina podczas I Ludowego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek w Sitnie – czytaj na str 3

Sołtysi i rady sołeckie zakończyły swoje kadencje wraz z poprzednią Radą Gminy Świeszyno. Ustawa wymaga, aby w 6 miesięcy,
po wyborze nowego samorządu, odbyły się wybory sołeckie. Na
podstawie zarządzeń Wójta Gminy Świeszyno w miesiącu marcu
odbędą się zebrania sprawozdawczo-wyborcze sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Świeszyno.
Zapraszamy do czynnego udziału w zebraniach, których
szczegółowy harmonogram prezentujemy na str 2.

Pierwszy etap poKolędowanie w
mocy żywnościowej Sitnie

Przed nami
wybory sołeckie

W styczniu, 217 osób z 97
rodzin, z terenu całej gminy
skorzystało z pomocy Caritas Parafii Świeszyno, która
włączyła się w pierwszy etap
realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
(FEAD).
Wolontariusze Caritas wydali
6.716 kg żywności. Pomoc dotarła do wszystkich chętnych, którzy otrzymali skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedalinie.
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) będzie realizowany przez Caritas Parafii Świeszyno
również w drugim etapie, który rozpocznie się wiosną 2015 roku
i trwać będzie do lutego 2016 roku.
Prezes Caritas Parafii Świeszyno
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Gmina Świeszyno

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
spółka z o. o. będzie kompleksowo obsługiwało odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Świeszyno.
1 lutego br. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek przeprowadzenia
odrębnych przetargów na deponenta odpadów, tzw. Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz odbierającego odpady od mieszkańców.
Nasza Gmina przeprowadziła oba te przetargi.
W ich wyniku, w lipcu 2014
r. zawarto umowę z PGK
Koszalin Sp. z o.o. jako
operatorem
RIPOK,
zaś
w styczniu 2015 r. wyłoniono odbiorę odpadów.
W tym przetargu najniższą
cenę
zaoferował
również
PGK Koszalin sp. z o.o.
Do jednych z istotnych
zmian,
wprowadzonych
do ustawy, należy określenie maksymalnych stawek

opłat, których rada gminy nie
może przekroczyć w uchwale
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Szczególny nacisk położono na selekcję odpadów.
Upoważniono rady gminy
do ustalenia nawet dwukrotnie wyższych stawek opłat za
śmieci niesegregowane.
Nałożono na gminy obowiązek
utworzenia stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Dotychczas odpady mogły
być zbierane okresowo specjalistycznym
transportem.
Do PSZOK-u będzie można
przywozić odpady wielkogabarytowe, gruz komunalny (pochodzący z remontu mieszkań),
zużyte opony, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, akumulatory, baterie, resztki farb i in.
Szczegółowy
katalog
odpadów
zostanie
okre-

ślony w regulaminie.
Nasza gmina podjęła już
czynności w celu zorganizowania PSZOK-u.
Do czasu jego otwarcia odpady wysegregowane należy

Gmina Świeszyno

Przyjdź po dofinansowania
na usuwanie azbestu
Do 31 marca 2015 r. mogą się
zgłaszać do Urzędu Gminy
Świeszyno zainteresowani
dofinansowaniem likwidacji
eternitu ze swoich dachów.
Obecnie Gmina Świeszyno
przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie unieszkodliwiania
azbestu na 2015 r. Osoby zainteresowane z terenu Gminy
Świeszyno, które chciałyby
skorzystać z dofinansowania na
likwidację eternitowych pokryć

przekazywać w sposób jak
dotychczas i w terminach podanych w harmonogramie.
Segregacja odpadów, w jak
najszerszym zakresie jest dużym wyzwaniem dla społecz-

Aby dostać dofinansowanie zabierz ze sobą:
akt notarialny nieruchomości lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego
będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest.
W przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny
posiada więcej niż jedna osoba, należy dołączyć zgodę
wszystkich osób na wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest na stosownym druku, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,
dane dotyczące powierzchni eternitu (w metrach kwadratowych) przeznaczonego do utylizacji uwzględniając zakładki,
kolorowe zdjęcia budynku z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowe zdjęcia miejsca złożenia
materiału zawierającego azbest,
potwierdzone zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w
Koszalinie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia lub potwierdzone pozwolenia na rozbiórkę w
przypadku azbestowego pokrycia dachowego znajdującego się na budynku.

nr 1 w celu złożenia stosownych
dokumentów w terminie do 31
marca 2015 r. W przypadku
otrzymania dofinansowania istnieje możliwość dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych tj.:
kosztów związanych z usunięciem eternitu,
jego transportem na składowisko oraz unieszkodliwianiem
(zabezpieczenie, przygotowanie
do transportu, załadunek, uporządkowanie terenu, transport,
przekazanie na składowisko)
WAŻNE! Właściciel ponosi
koszt zakupu i montażu nowego
pokrycia dachowego.
Wysokość otrzymanej dotacja
znana będzie po podpisaniu
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
(r)
Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu 94/ 31-60-137.

Mieczysław Siemianowski

Regionalny System Ostrzegania
Od początku roku ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi i
innych zagrożeniach możemy
zobaczyć na ekranie telewizora
i w telefonie.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską uruchomiło wersję
projektu pn. Regionalny System
Ostrzegania (RSO) - usługę powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach takich, jak np.
klęski żywiołowe i sytuacje na
drogach.

dachowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy
Świeszyno w Świeszynie pokój

ności gminnej, z uwagi na
konieczność uzyskania ustawowo określonych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Opracowanie:

Co się zmieniło?
Uchylono przepis stanowiący podstawę do
wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych
oraz
ustanowienia dopłat.
W zamian wprowadzono możliwość zwolnienia
w całości lub w części
z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
właścicieli nieruchomości, którzy spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej
(art. 6k, ust. 3).
Upoważniono rady
gminy do ustalenia nawet
dwukrotnie
wyższych
stawek opłat za śmieci
niesegregowane.
Nałożono na gminy obowiązek utworzenia stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).

Jak to działa
Komunikat tworzy wojewódzkie
centrum zarządzania kryzysowego.
Ostrzeżenie pojawia się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w TVP Regionalnej
(telegazeta od str. 430, platforma
hybrydowa, napisy DVB) oraz w
aplikacji mobilnej (systemy ope-

racyjne Android, iOS, WindowsPhone).
W telewizorze
Komunikaty pojawiają się na
ekranie telewizora w formie
napisów. W zwięzły sposób
informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na
konkretnej stronie telegazety.
W telewizorach dostosowanych
do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję
z internetem) istnieje możliwość
przejścia na stronę oferującą np.
filmową informację dotyczącą
zagrożenia.
W komórce
Bezpłatna aplikacja RSO jest
dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App
Store, Windows Phone Store).
Można ją wyszukać w sklepach
po słowach kluczowych „RSO”

oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Aplikacja na system Android - do
pobrania pod tym linkiem
Aplikacja na system Apple IOS do pobrania pod tym linkiem
Aplikacja na system Windows
Phone - do pobrania pod tym
linkiem
Oprócz tego w części dla kierowców pojawiają się informacje
drogowe.
Aplikacja telefoniczna zaopatrzona została również w część
zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Aktualnie trwają prace nad
uruchomieniem systemu wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMSów.
(r)
Źródło na temat informacji o RSO:
www.szczecin.uw.gov.pl
mac.gov.pl/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juzod-1-stycznia-informacje-o-zagrozeniach-w-aplikacji

Harmonogram zebrań wiejskich (sprawozdawczo-wyborczych)
na terenie gminy Świeszyno w 2015 r.
L.p.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania

Godzina

1.

KUROZWĘCZ

2.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

2.

ZEGRZE POM.

3.03.2015 r.

18.00

Szkoła Podstawowa

3.

NIEDALINO

4.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

4.

STRZEKĘCINO

5.03.2015 r.

18.00

Świetlica osiedlowa

5.

DUNOWO

17.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

6.

NIEKŁONICE

10.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

7.

KONIKOWO

11.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

8.

MIERZYM

12.03.2015 r.

18.00

Świetlica wiejska

9.
ŚWIESZYNO
13.03.2015 r.
18.00
							
10.
GIEZKOWO
16.03.2015 r.
18.00
							

Miejsce zebrania

Multimedialne Centrum
Kultury w Świeszynie
Świetlica wiejska
w Dunowie

Wydarzenia

Głos Świeszyna: Styczeń - Luty 2015 nr. 1

Strzekęcino

Super dziadkowie
wybrani
Władysława Cieślińska i Franciszek
Szczepanik to tegoroczni „Super Dziadkowie”.
Po raz dziesiąty Zespół
,,Cecylianki” wraz z Leszkiem Lewkowiczem, sołtysem Strzekęcina, zorganizował tutejszej świetlicy
,,Dzień babci i dziadka”.
Tradycyjnie
uroczystość
rozpoczęła się mszą św., celebrowaną przez ks. Stanisława Szczepanka, który pomaga proboszczowi naszej
parafii. Oprawę muzyczną
mszy św. przygotował zespół ,,Cecylianki”. Po mszy
św. wystąpiła młodzież
i dzieci przygotowane przez
Irenę Zielonka i Ewę Dziurla z programem poświęconym babciom i dziadkom.
Następnie
zaprezentował
się zespół Władysława Kuty
i zespół ,,Cecylianki”.
Punktem kulminacyjnym
były wybory Super babci i

Super dziadka. W 10-tej edycji wyborów Super babcią
została Władysława Cieślińska, a Super dziadkiem został Franciszek Szczepanik.
Tradycyjnie nagrodą były
drewniane statuetki sów wykonane przez koszalińskiego
rzeźbiarza, Kazimierza Otulakowskiego. W tym roku
statuetki zostały ufundowane
przez zespół ,,Cecylianki”.
Po występach i życzeniach przyszła pora na poczęstunek i dalsze występy
zespołów i wspólny śpiew.

Tekst i zdjęcia:
Piotr Szymanowski

www.swieszyno.pl
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Porozumienie z Powiatem Koszalińskiem
W dniu 16 lutego 2015 roku
Rady Gminy Świeszyno
podjęła uchwałę zwiększającą dofinansowanie na zadnie
inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na rok 2015
polegające na przebudowie i
remoncie drogi powiatowej
Nr 3529Z Koszalin-Niedalino II etap na odcinkach
Koszalin-Niekłonice oraz
Giezkowo-Dunowo.

Od lewej: Skarbnik Aneta Oleksy i Wójt Gminy Ewa Korczak

Spotkanie z przedsiębiorcami
Wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak spotka się z przedsiębiorcami z
gminy 27 lutego 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Multimedialnego Centrum Kultury e-EUREKA w Świeszynie nr 36.

Agenda spotkania:

1. Informacja Wójta dotycząca możliwości rozwoju Gminy Świeszyno;
2. Przedsiębiorca jako partner rozwoju Gminy Świeszyno – obszary współpracy gminy z przedsiębiorcami;
3. Propozycja powołania Rady Przedsiębiorców;
4. Dyskusja

Niedalino/Świeszyno

Jagody i Jarzębiny
kolędowały w Sitnie

Dokonanie zmiany w budżecie spowodowane było
potrzebą zapewnienia kontynuacji inwestycji polegającej
na przebudowie i remoncie
drogi powiatowej Nr 3529Z
Koszalin-Niedalino,
która
została rozpoczęta w 2014
roku i obejmowała przebudowę i remont drogi na odcinku Niekłonice-Giezkowo.

Spotkanie Wójta z przewoźnikami działającymi na terenie gminy
11 lutego br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Świeszyno z przewoźnikami.
Celem spotkania było omówienie dostosowania prze-

Informujemy mieszkańców, że
od 1 marca dyżur będzie pełnił:
Wójt Gminy Świeszyno
Poniedziałek
13.00 – 15.00
Czwartek
15.00 – 16.00
Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno
Czwartek
15.00-16.00

1%

Zadanie to realizowane jest
przez Powiat Koszaliński
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
W tym roku inwestor będzie
prowadził prace na odcinkach
Koszalin-Niekłonice
oraz
Giezkowo-Dunowo, a gmina
Świeszyno wykona oświetlenie drogowe na odcinakach
objętych tym zadaniem. Dzięki
realizacji tej inwestycji poprawią się warunki życia mieszkańców, bezpieczeństwo oraz
dostępność komunikacyjna.
W dniu 19 lutego 2015 roku
Wójt Gminy Ewa Korczak
wraz ze Skarbnikiem Anetą
Oleksy podpisały aneks do
porozumienia z Powiatem
Koszalińskiem umożliwiający
realizację zadania. (r)

wozów w poszczególnych
miejscowościach gminy do
potrzeb lokalnych społeczności. W tym celu opracowana
została ankieta skierowana do mieszkańców gminy.
Ankietę wypełnić można za
pośrednictwem sołtysów poszczególnych miejscowości.
Temat kontynuowany będzie
na spotkaniach sołeckich.
Kolejne spotkanie z przewoźnikami zaplanowano na
przełom marca i kwietnia.

Daj 1 % naszym!
Apelujemy o przekazywanie 1 procenta z podatku dochodowego
dla organizacji działających na terenie i dla dobra mieszkańców
gminy Świeszyno. Jedną z nich jest Fundacja Stypendia Świeszyńskie - organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000305467
Regon: 320520915
NIP 499-056-93-26
Celem Fundacji jest wspiera- oraz działalność pozaszkolną Fundacja Stypendia Świeszyńnie organizacyjne i finansowe, uczniów i studentów zamel- skie KRS 0000305467, można
w formie stypendiów lub na- dowanych na terenie Gminy również wskazać z imienia i
gród dla uczniów szkół pod- Świeszyno. Dodatkowo pomóc nazwiska ucznia lub studenta.
Za wsparcie
stawowych, gimnazjów, szkół tym, którzy są w szczególnie
DZIĘKUJEMY!
ponadgimnazjalnych, średnich trudnej sytuacji materialnej.
Rada i Zarząd
oraz wyższych. Za pośrednic- Wystarczy przekazać 1% odpiFundacji
twem naszej Fundacji możecie su podatkowego, uzupełniając
Stypendia Świeszyńskie.
docenić osiągnięcia w nauce właściwe rubryki PIT treścią:

Uwaga rolnicy!

Doskonale zaprezentowały
się zespoły z gminy Świeszyno podczas I Ludowego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek
w Sitnie w gminie Szczecinek.
Przegląd odbył się z inicjatywy zespołu Swojacy z Sitna.
Wzięło w nim udział 10 zespołów. Swój repertuar zaprezentowały także zespoły Jagody
z Niedalina oraz Jarzębiny ze

Zespół Jarzębiny w Sitnie
Świeszyna. Uczestnicy śpiewa- gminy Szczecinek) II miejsce
li znane polskie kolędy, te za- przypadło zespołowi „Jagody”
pomniane, ale niezwykle tkli- z Niedalina, (nagroda Krzyszwe oraz kompozycje własne. tofa Lisa, starosty szczecinecPoza konkursem uczestnicy kiego). III miejsce wyśpiewał
recytowali również świąteczne zespół „Zgoda” z Wyszewa
gawędy, które swoje korze- (statuetka i nagrodę Henryka
nie mają w różnych zakątkach Wyszomirskiego, przewodniPolski. Konkursowego jury czącego Rady Gminy Szczeoceniając występy orzekło, że cinek). Gratulujemy udanych
I miejsce zajął zespół „Jarzębi- występów!
Opracował: Robert Łukawski,
ny” z Jelenia (otrzymał nagrona podstawie iszczecinek.pl
dę Ryszarda Jasionasa, wójta
Fot: Magdalena Borys

Wójt Gminy Świeszyno informuje o terminach składania
wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą składać wnioski do wójta gminy,
właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:
1. Od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami ) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
2. Od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich
kopiami ) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy – pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu
i na stronie BIP Gminy Świeszyno (w zakładce – ROLNICTWO).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zm.).					
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Zegrze Pomorskie

Konikowo

23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
16 stycznia 2015 roku
w Szkole Podstawowej
w Zegrzu Pomorskim,
odbył się 23. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Tego dnia na terenie szkoły
odbyła się licytacja gadżetów
otrzymanych od sponsorów
współpracujących ze szkołą
i nie tylko. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa oraz kawiarenka,
w której można było kupić
domowe ciasta, upieczone
przez rodziców uczniów, napić się dobrej kawy, herbaty
lub chłodnego napoju. Honorowymi gośćmi spotkania
byli przedstawiciele lokalnych władz oraz soliści zespołu Jarzębiny. Publiczność
śpiewała piosenki wraz z zespołem. Uczniowie wystąpili

Szopki nagrodzone

solo i w duecie, śpiewając
piosenki karaoke.
- Podczas imprezy zebraliśmy 3.573 zł 68 groszy oraz
2,55 euro – mówi Małgorzata
Korus, dyrektor SP w Zegrzu
Pomorskim
- Wszystkim darczyńcom,
rodzicom, uczniom oraz nauczycielom, bezimiennym
wspierającym, którzy pomagali w akcji, serdecznie dziękujemy!
Wszystkie pieniądze zostały przekazane na Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jurka Owsiaka,
która zbierała pieniądze „Dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz godnej
opieki medycznej seniorów”.
Opracowanie:
Joanna Ornatek – Sokół

Gmina Świeszyno

Co planuje MCK e-Eureka?
Wiele atrakcyjnych imprez
przygotowało w tym roku
Multimedialne Centrum
Kultury e-Eureka.
Już teraz zapraszamy mieszkańców gminy Świeszyno (i
nie tylko) na wydarzenia, które
powinny zadowolić najbardziej
wybrednych.
Będą więc spotkania autorskie
z przedstawicielami kultury,
wystawy prac artystycznych,
koncerty muzyki poważnej
i rozrywkowej, warsztaty fotograficzne, dziennikarskie, muzyczne, scrapbookingu itd.
Ci, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności artystyczne mogą
uczestniczyć
w zajęciach sekcji doboszy,
sekcji tanecznej i wokalnej.
MCK nie zapomina też o rodzicach i ich milusińskich.
Dla nich przygotowało zajęcia plastyczne dla dzieci
z rodzicami lub dziadkami,
a dla tych bardziej aktywnych
- zajęcia sportowe i plastyczne.
Przedstawiony obok program
działania MCK e-Eureka sporządzono na podstawie przedłożonych planów pracy biblioteki
i filii, sołectw, świetlic wiejskich i zespołów śpiewaczych.
Może on ulec zmianie.
- Dołożymy wszelkich starań,
by rok 2015 był czasem owocnej pracy kulturalnej, stając się
źródłem satysfakcji dla całej
społeczności gminy Świeszyno
- mówi Arleta Rogalska, dyrektor MCK e-Eureka w Świeszynie.
(r)
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Szopka rodziny Łądkowskich
W Szkole Podstawowej im.
Wisławy Szymborskiej w
Konikowie podsumowano
I Międzyszkolny Rodzinny
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.
Inicjatorem konkursu była
Agnieszka Ustianowska, pedagog i opiekun Samorządu
Uczniowskiego oraz Henryk
Łądkowski rodzic ucznia klasy
piątej SP w Konikowie.
Patronat nad konkursem objęła Ewa Korczak, wójt gminy
Świeszyno, ksiądz Krzysztof
Kantowski, proboszcz parafii
świeszyńskiej oraz Multimedialne Centrum ,,e-Eureka’’ w
Świeszynie.
Na konkurs zgłoszonych zostało 25 prac. Były one bardzo
zróżnicowane i pomysłowe, a
kreatywność wykonawców zaskoczyła organizatorów.
Ostatecznie przyznano 5 nagród oraz 5 wyróżnień.
Miejsce I zajęła szopka rodziny
Łądkowskich, miejsca II rodziny Latkowskich oraz Świetlicy w Niedalinie, miejsca III
rodziny Mikołajczyk oraz ro-

Szopka rodziny Latkowskich

Szopka rodziny Lebioda

dziny Rembowskich.
Wyróżnienia otrzymały następujące rodziny: Lebiodów,
Kruków,
Chodanowiczów,
Ćwików, Cisłowskich.
Uroczyste wręczenie nagród
nastąpiło w kościele w Świeszynie.
Organizatorzy żywią nadzieję,
że wykonanie szopek dostarczyło rodzinom, społeczności świetlicowej wielu niezapomnianych
chwil, pozytywnych emocji
i wiele radości z pracy, której
efekty można było podziwiać
na wystawie w SP w Konikowie, w Centrum ,,Eureka’’
oraz świeszyńskim kościele.
Wszystkim uczestnikom konkursu należą się serdeczne
podziękowania za trud, wkład
włożonej pracy.
Szczególne
podziękowania
należą się sponsorom, dzięki
którym inicjatywa wspólnej
rodzinnej zabawy mogła być
zrealizowana i wymiernie wynagrodzona.
Agnieszka Ustianowska
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Świeszyno

Rewia Studio 54 - czyli disco lat 70. na scenie MCK

Piątek, trzynastego. Ostatni weekend karnawału.
Dzień przed Walentynkami. Tego wieczoru scena
sali widowiskowej MCK
e-Eureka w Świeszynie
zamieniła się w słynny
ekskluzywny, wyrafinowany i ekstrawagancki klub
muzyczny lat 70-tych Studio 54.
Gośćmi tego nowojorskiego
klubu byli m.in. Muhammad
Ali, Bettie Davis, Hugh Hefner, Elton John czy Frank
Sinatra.
Zamienioną w Studio 54 salę
MCK w Świeszynie odwie-

dziło tego wieczora blisko
150 zacnych, nie mniej znanych mieszkańców naszej
okolicy, którzy wysłuchali i
obejrzeli bardzo ciekawe widowisko.
Nie zabrakło niczego - były
piękne tancerki, znane "zespoły" i ich przeboje lat
70, a wszytko to okraszone
dowcipną konferansjerką.
Jarosław Barów (który również akompaniował artystom na instrumentach klawiszowych) i Arek Wilman
poprowadzili publiczność
przez lata siedemdziesiąte w
rytmie piosenek braci Gibb.
Usłyszeliśmy wiązankę hi-

tów zespołu Bee Gees, m.in.
Stying Alive, How Deep Is
Your Love, Night Fever. Następnie na scenie pojawiła
się "Gloria Gaynor", w której
rolę wcieliła się Beata Kępa i
zaśpiewała niezapomniany
hit Can't Take My Eyes Off
You. Następnie na scenie
zameldowała się najsłynniejsza szwedzka czwórka - zespół ABBA! Hity Waterloo,
Dancing Queen, Voulez Vous
zaśpiewał zespół w składzie:
Michalina Olszewska, Beata
Kępa, Paweł Barów i Bartosz
Czaja. Po tej dawce przebojów nastąpił mały łyk muzyki klasycznej - do V symfo-

nii Ludwika van Beethovena
zatańczyły tancerki Teatru
Muza Variete. Kolejnymi
gośćmi sceny MCK były
m.in. zespół Village People,
który wspólnie z publicznością brawurowo odśpiewał
najsłynniejszy swój utwór
YMCA, Boney M., z niemałą pomocą publicznością, zaśpiewali Rivers Of Babylon,
Sunny i Daddy Cool, Gloria Gaynor - I Will Survive,
Donna Summer - Hot Stuff,
a Afric Simone swój najbardziej rozpoznawalny utwór
"Ramaya". Na zakończenie
usłyszeliśmy Ostatni taniec
(Last Dance) pewnej donny

o letnim nazwisku ;) Ale nie
było to ostatnie wykonanie
tego wieczora - publiczność
ogromnymi brawami wywołała po raz kolejny na scenę
"ABBĘ", która znów wykonała swe największe hity!
I tak w mgnieniu oka minął
wieczór wspomnień w klubie
Studio54, okraszony hitami
dyskotekowymi z lat 70., kolorowymi strojami, pięknymi
tancerkami (w tych rolach:
Kamila Chojnowska, Anita
Gumienna i Martyna Piasecka) i dowcipnymi dialogami
prowadzących. Goście klubu MCK, którzy tak licznie
przybyli na ten karnawałowy

Świeszyno

Spotkanie z Emilią Krakowską
Takiego występu w Świeszynie jeszcze nie mieliśmy!
Multimedialne Centrum
Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie
odwiedziła Emilia Krakowska - aktorka, znana i lubiana z wielu ról filmowych,
serialowych i teatralnych!

Emilia Krakowska wśród mieszkańców gminy Świeszyno

Odtwórczyni roli Jagny z filmu i serialu „Chłopi” bardzo
spodobała się licznie zgromadzonej publiczności. Na pytania odpowiadała dowcipnie i z
gracją.
- Praca aktora to skupienie, odpowiedzialność. Musi wyglądać lekko, łatwo i przyjemnie.
Musi być metafizyka. I jeszcze
łut szczęścia! - mówiła Emilia
Krakowska, o pracy aktorskiej.
- Trzeba kochać swoją robotę i
potrafić pracować zespołowo,
bo to otoczenie robi „Króla”.
Wspomniała też o reżyserach,
z którymi przyszło jej pracować:
-Najbardziej pamięta się tych

wymagających. Tych którzy
potrafili dać w kość. Ale i potrafili słuchać i docenić własne
pomysły. Takim reżyserem jest
Andrzej Wajda.
Ta szczera, z dawką humoru, ale i refleksji „rozmowa”
trwała niemal godzinę. Aktorka zniknęła na chwil kilka,
by pojawić się w przebraniu i
odegrać niemal piętnastominutowy skecz „Agencja towarzyska – Złota Rybka”. W
tej pochodzącej z repertuaru
Hanki Bielickiej scence Krakowska pokazała jak wszechstronną aktorką potrafi być. I
że człowiek starszy nie musi
być ponury i może tryskać dobrym humorem.
Po występie były tradycyjne
już w naszej sali autografy dla
fanów oraz zdjęcia z nimi!
To było świetne spotkanie z
dużą dawką humoru, przy wypełnionej po brzegi sali świeszyńskiego centrum kultury!
Tekst i zdjęcie:
Jacek Marcinkowski

wokalno-taneczny występ,
mogli skosztować pysznych domowych wypieków,
wszakże tłusty czwartek był
dzień wcześniej, popijając to
kawą lub herbatą.
Czy tego wieczora czegoś zabrakło? Chyba tylko miejsca
do tańca, gdyż przy dźwiękach tej muzyki noga sama
rwała się do pląsów... To był
udany, relaksujący wieczór...
Spektakl Studio 54 przygotował Teatr Muza Variete.
Aranżacje Jarosław Barów.
Prowadzenie: Jarosław Barów i Arek Wilman.
Tekst i zdjęcia: Jacek Marcinkowski

Emilia Krakowska (ur. 20 lutego 1940 w Poznaniu) – polska
aktorka filmowa, estradowa i
teatralna.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Drezdenku. Absolwentka PWST w Warszawie
(1963).
Jest aktorką filmową, która
ugruntowała swoją pozycję
udziałem w wielu serialach
telewizyjnych. W latach 80.
XX w. była członkiem Narodowej Rady Kultury. Należała
do grupy aktorów, którzy nie
bojkotowali sceny polskiej po
wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.
Czterokrotnie zamężna, matka
dwóch córek z pierwszego i
drugiego małżeństwa.
Wybrana filmografia
2013: Na krawędzi
2013: Lekarze
2012: Barwy szczęścia
2005: Magiczne drzewo
1993: Czterdziestolatek. 20 lat
później
1985: Chrześniak
1976: Brunet wieczorową porą
1974: Ziemia obiecana
1973: Droga
1973: Chłopi
1973: Jak to się robi?
1972: Wesele
1971: Seksolatki
1970: Brzezina
Źródło: internet
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Szkolne sprawy
SP Dunowo

Gmina Świeszyno

Spotkanie z
policjantką

Już po feriach

Za nami dwa tygodnie
atrakcji dla dzieci i młodzieży przygotowane przez
Multimedialne Centrum
Kultury e-Eureka - Bibliotekę Publiczną w Świeszynie
we współpracy ze świetlicami
wiejskimi naszej gminy.
Udało zorganizować i przeprowadzić wszystkie starannie
zaplanowane wcześniej zajęcia
takie jak warsztaty hip-hopu,
turnieje gier planszowych oraz
xbox FIFA 2015.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się też warsztaty plastyczno-sportowe, kino oraz
kabaret.
Warsztaty
Warsztaty prowadzone były
w formie edukacyjnych zajęć
plastycznych, głównie artrecyklingu, uzupełnianych zabawami o charakterze sportowym.
Dzieci, pod czujnym okiem
ciekawie prowadzących zajęcia
instruktorek, stworzyły niezliczoną ilość oryginalnych prac,
korzystając przede wszystkim z
materiałów wtórnych.

Kabaret
Nasz rodzimy Kabaret Koniki z
Konikowa, prowadzony przez
Sylwię Piotrowską, dostarczył
dużo śmiechu całym rodzinom
zgromadzonym w Mierzymiu,
Dunowie i Świeszynie. Zespół
zaprezentował swój nowy,
świąteczno-noworoczny
repertuar, w którym przedstawił
karykatury relacji rodzinnych,
szkolnych, a nawet niebiańskopiekielnych!
Kino
Ponownie wprawiliśmy w ruch
nasze objazdowe wiejskie kino.
Tym razem tematem przewodnim była tak popularna wśród
dzieciaków piłka nożna. W
świetlicach wiejskich, na dużym ekranie o rozmiarach 4x3
metry, wyświetlany był animowany film “Piłkarzyki rozrabiają”, a po seansie każdy mógł
spróbować swoich sił w miniturnieju... piłkarzyków stołowych. Zwycięskie pary, dzięki
Gminnemu Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogły
się cieszyć z nagród w postaci
piłek i rękawic piłkarskich.

Koncert noworoczny
Podsumowaniem udanych ferii był koncert noworoczny,
w którym swoje umiejętności
zaprezentowały młode talenty
gminy Świeszyno. Publiczność
przybyła do sali widowiskowej
MCK świetnie się bawiła oglądając młode tancerki ćwiczące
pod okiem Sylwii Dzidziewicz,
słuchając zespołów sekcji wokalnej i doboszów prowadzonych odpowiednio przez Zofię
i Tomasza Karbowiaków oraz
podziwiając występy grupy
kabaretowej i teatralnej. Ta
ostatnia, pod kierownictwem
Magdaleny Muszyńskiej-Płaskowicz, miała możliwość
szlifowania swoich zdolności
artystycznych na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w galerii
MCK Świeszyno.
Ferie za nami, ale zapraszamy
dzieci i dorosłych na kolejne
zajęcia i spotkania organizowane w MCK i świetlicach wiejskich. Szczegółowe informacje
na stronie mck.swieszyno.pl
oraz w świetlicach.

Tekst i zdjęcia: Robert Łukawski

Prelekcję poświęconą bezpieczeństwu przeprowadziła
w Szkole Podstawowej w Dunowie policjantka z Komendy
Miejskiej Policji w Koszalinie.
Prowadząca poruszała z dziećmi
problematykę szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę
na konieczność przestrzegania
przepisów ruchu drogowego i
obowiązek używania elementów
odblaskowych. Przekazaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
pomogła utrwalić prezentacja
multimedialna, która zobrazowała uczniom, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich podczas kontaktu z nieznanymi
psami. Pani aspirant omówiła ze
wszystkimi uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania
sportów zimowych i zabaw na
świeżym powietrzu. Przestrzegała również przed ślizganiem
się na skutych lodem jeziorach,
stawach i rzekach.
W rozmowie z uczniami wyższych klas dodatkowo podała
przykłady zagrożeń związanych
z korzystaniem z portali społecznościowych, np. Facebook,
ostrzegła przed tym, że nigdy nie
wiemy, z kim w rzeczywistości
nawiązaliśmy kontakt. Ogromnym zaskoczeniem dla dzieci
była informacja, iż konto na
portalu społecznościowym może
założyć osoba, która ukończyła
trzynasty rok życia - w przeciwnym razie jest to naruszenie
przepisów prawa. Na zakończenie spotkania każde dziecko ze
starszych klas otrzymało ulotkę
informacyjną dotyczącą dopalaczy.
Spotkanie jak co roku miało
charakter profilaktyczny związany z działalnością opiekuńczo–wychowawczą naszej szkoły. Wszystkim zależy przecież na
bezpieczeństwie dzieci nie tylko
w drodze do i ze szkoły, ale również w okresie ferii zimowych.
/E.K/
Informacje ze spotkania również na stronie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie http://
koszalin.policja.gov.pl/component/content/article/47/1980
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Przedszkole Gminne
w Świeszynie
Innowacja w przedszkolu

Raz w tygodniu czterolatki bawią się w „kąciku komputerowym”.
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem programów multimedialnych uczą dzieci samodzielności w rozwiązywaniu zadań, stymulują rozwój mowy, myślenia, wyobraźni, koncentracji uwagi i
zdolności skojarzeniowych.
Opracowała: Agnieszka Żmuda

U stomatologa

Przedszkole Gminne w Świeszynie w ramach realizacji projektu
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”, nawiązało współpracę z gabinetem stomatologicznym Lenadent w Świeszynie. Za zgodą rodziców, stomatolog Lena Sobczyk
dokonała przeglądu ząbków. Przedszkolaki zapoznały się z gabinetem stomatologicznym, działaniem sprzętu medycznego oraz
wysłuchały pogadanki o potrzebie dbania o zęby. W nagrodę od
Pani Doktor otrzymały dyplom „Dzielnego Pacjenta”, a rodzicom
została przekazana pisemna informacja o stanie uzębienia.
Opracowała: Elżbieta Krzewiecka

Świeszyno

Gimnazjum otwiera podwoje i zaprasza
W minioną sobotę, 21 lutego, w Gimnazjum im. 27
WDPAK w Świeszynie odbył
się kolejny już Dzień Otwarty Szkoły, na który zostali
zaproszeni szóstoklasiści ze
szkół podstawowych na terenie naszej gminy, ich rodzice,
a także władze samorządowe,
kierownicy poszczególnych
referatów i panie dyrektor z
okolicznych placówek.
Na tę okazję gimnazjaliści
pod czujną opieką pani Iwony Skwierawskiej, pani Marty
Wojtkiewicz i pani Agnieszki
Pankau przygotowali program

artystyczny, którym uświadomili zebranym, dlaczego
warto wybrać naszą szkołę,
a także przedstawili nowe
trendy panujące w modzie.
Podczas Dnia Otwartego zaprezentował się także szkolny chór "Kamerton" oraz zespół, w skład którego weszli…
nauczyciele oraz wójt Gminy
Świeszyno- pani Ewa Korczak.
Ponadto każdy z przybyłych
gości mógł zwiedzić szkołę, a
także zobaczyć doświadczenia
chemiczne i fizyczne. Oprócz
tego uczniowie, rodzice i nauczyciele przygotowali dla
odwiedzających naszą szkołę

słodki poczęstunek.
Na zakończenie usłyszeliśmy
wiele pochlebnych słów od
szóstoklasistów, dlatego mamy
nadzieję, że w przyszłym roku
zostaną uczniami naszej szkoły.
Warto wspomnieć, że gimnazjum ma bardzo atrakcyjną
ofertę edukacyjną.
W szkole znajduje się m. in.:

10 sal dydaktycznych (w tym
5 pracowni multimedialnych),
sala gimnastyczna, biblioteka
i czytelnia, stołówka oraz sala
telewizyjna.
Pani Ewa Korczak- wójt gminy
zachęcała wszystkich do wyboru właśnie naszego gimnazjum.
A dlaczego? Dlatego, że uczy
w nim wykwalifikowana kadra
pedagogiczna, szkoła oferuje

klasę z rozszerzonym językiem angielskim, funkcjonują tu liczne zajęcia
rozwijające uzdolnienia,
a także dydaktyczno- wyrównawcze. Dzięki pomocy psychologiczno- pedagogicznej każdy uczeń jest
objęty opieką, a trzecioklasiści
otrzymują dodatkowe godziny
z matematyki, języka polskiego, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego w ramach zajęć przygotowujących
do egzaminu gimnazjalnego.
W naszym gimnazjum znajduje
się doskonale wyposażona pracownia komputerowa, ponadto

współpracujemy z Fundacją
Stypendia Świeszyńskie, która
wspiera zdolną młodzież, z filharmonią koszalińską i z AZS
Koszalin. Chętnie integrujemy się z mieszkańcami gminy
Świeszyno poprzez festyny
rodzinne, a także organizujemy
wycieczki krajowe i zagraniczne.
Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, do jakiego gimnazjum
udacie się po wakacjach, my
mamy dla Was propozycję nie
do odrzucenia - GIMNAZJUM
w ŚWIESZYNIE. To najlepszy
wybór, jakiego możecie dokonać.
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Ciekawi ludzie, zawody, organizacje:

Jeszcze przed pięćdziesiątką

Stanisław Chromik strzela rzut karny

48 lat, tyle liczy sobie
Gminny Ludowy Klub
Sportowy „WICHER”
Mierzym. Założony
w 1967 roku przez
Herberta Lubke,
Czesława Stańczaka
i Ryszarda Zabłockiego, powstawał
w czasie organizowania drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mierzymiu.
Rówieśnicy
Niewiele więcej lat mają moi
rozmówcy, panowie: Horst
Lubke, Eugeniusz Wiśniewski,
Stanisław Chromik, Edward
Nehring, Czesław Kwiatkowski.
Siedzimy w nowej, tętniącej
życiem świetlicy w Mierzymiu.
- Boisko zorganizowaliśmy
sami, w czynie społecznym,
jak to w tamtych czasach było,
sami kosiliśmy, dbaliśmy o nie
– wspominają.
Koszulki, pierwsze dresy,
siatki, sprzęt sportowy, piłki,
transport na mecze wyjazdowe
- wtedy jeszcze z liczną grupą
kibiców - fundował Zakład
Doświadczalny.
Rozpoczynali od C klasy LZS
Podokręgu Białogard, grali wg
regulaminów Związku Piłki
Nożnej. W tej klasie grali 7
lat.
Najpierw był traktor
Pierwsze wyjazdy na mecze
organizowane były traktorem C-4011 z przyczepą tzw.
„lnianką” do przewozu słomy
i lnu. Kolejne Żukiem, „budą”
(specjalną przyczepą do przewozu osób), Osinobusem,
wreszcie autokarem. Przez
lata woził ich i kolejne pokolenia Herbert Lubke. Nasz
menadżer, tak Go nazywali-

śmy – mówią jednym chórem.
Herbert to człowiek orkiestra.
Od początku był prezesem,
selekcjonerem,
zarządzał
środkami finansowymi, bywał
też kierownikiem drużyny.
Aż do śmierci 03 maja 2011
roku, wciąż na straży, gotowy
do drogi, działania. Czesław
Stańczak, księgowy Zakładu
Doświadczalnego, był pierwszym trenerem i skarbnikiem,
do 1971 roku.
Awans
Mecze rozgrywali na boiskach
w Mierzymiu oraz drużyn
przeciwnych m.in. w Giezkowie, Dunowie, Zegrzu Pomorskim. Wówczas w lidze
było 8-10 drużyn. Wygrywali?
Różnie…, ale rok 1974 przyniósł przejście do klasy B, co
w języku piłkarskim oznacza
awans. Przed wejściem do klasy wyższej do zespołu dołączył Stanisław Chromik, który
od 1985 roku jest sekretarzem
klubu.
- Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłem sobie korkotrampki, to była nowość
– wspomina pan Stanisław –
koledzy biegali w zwykłych
trampkach, przewracali się na
mokrej trawie. Przebieraliśmy
się w Pałacu, który położony
był tuż za obecną świetlicą
(rozebrany w tamtym okresie). Później od 1974 roku, w
świetlicy przy klubokawiarni, obecny budynek sklepu
– kontynuuje wspomnienia.
Wciąż jednak była to tylko
jedna drużyna tzw. seniorów.
Rozpoczęły się wyjazdy na
mecze do bardziej oddalonych
miejscowości. Spośród obecnych działaczy klubu w tym
okresie dołączyli: Eugeniusz
Wiśniewski, Edward Nehring,
Bogdan Pietrusiewicz.
Końcówka lat siedemdziesiątych przyniosła kolejny awans
do klasy A, w której wytrwa-

24.06.2001r. Drużyna Wicher Mierzym

li do 2013 roku. Trzeba było
zmodernizować boisko. Jego
długość, szerokość, wysokość
bramek stała się obiektem weryfikacji. Wokół boiska, jedna
trzecią obwodu zarastał głóg –
szkodnik piłek, wspomina pan
Czesław.
Razem z „Hajką”
W międzyczasie dwa sezony z
rzędu grali w okręgu. Wymogiem tej klasy było utrzymanie
dwóch drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy do 13 roku
życia. Założyli więc drużynę
juniorów do 18 roku życia.
Wówczas połączyli się z „Hajką” Zegrze Pomorskie.
Mieli wtedy najwięcej kibiców. Wierni kibice to: Georg
Nehring, prowadzący rejestry
wszystkich spotkań, Stanisław
Mrugała, Władysław Buda,
Karol Stilger. Na szczeblu
gminnym i turniejach z drużynami lokalnymi nie mieli
przeciwników równych sobie
w swojej klasie.
Rok 1996 przyniósł spektakularny sukces, wówczas
drużyna seniorów klubu z 6.
pozycją w klasie okręgowej
zwyciężyła w I Zimowym Pucharze Głosu Koszalińskiego,
pokonując zajmujący 14 pozycję w IV lidze zespół Iskry
Białogard i faworyta rozgrywek Lecha Czaplinek.
Większym sukcesem był rok
1982, kiedy drużyna zajęła I
miejsce w punktacji końcowej
w imprezach sportowych między wioskami Gminy Świeszyno.
Na początku lat 90-tych doszli
do półfinałów Pucharu Polski
szczebla okręgowego, przegrali wtedy w Darłowią Darłowo.
Ciągle trwają
Głównym sukcesem klubu jest
to, że trwają. Powstali w małej miejscowości. Początkowo

Drużyna Wicher Mierzym - początek lat 80.
trzon drużyny stanowiły klany rodzinne. Pierwszy z nich
to bracia Lubke i Eugeniusz
Wiśniewski, drugi - Pietrusiewiczowie, kolejny - Jóźwiakowie i Nehringowie. Tradycje
piłkarskie w tych rodzinach
przechodziły z pokolenia na
pokolenie. Było też wiele sukcesów osobistych piłkarzy,
którzy otrzymali zaproszenie
do gry w klubach grających w
klasach wyższych, np. Jerzy
Łaski do II Gwardii, Michał
Nehring do IV ligowego klubu
Leśnik Rossa Zefir Rosnowo.
W pamięci mają mecz pokazowy z drużyną ze Świeszyna, w
którym w drużynie „Wichra”
zagrał reprezentant Polski,
były zawodnik Gwardii Koszalin, Lecha Poznań, Hamburg SV - Mirosław Okoński.
Umówili się, by pan Mirosław
nie strzelał do bramki, a rozprowadzał jedynie piłkę, angażował do gry.
Obecnie mają jednego wychowanka w KKPN „Batyk”,
wnuczka pana Eugeniuszaw
Wiśniewskiego – Sebastiana
Łucka.

Piłkarze i działacze
Horst Lubke grał w zespole od początku do roku 1973
czynnie, z przerwami do roku
1975. Eugeniusz Wiśniewski
od momentu wstąpienia do
klubu zajmował się boiskiem.
Do dziś jest również członkiem
Komisji Rewizyjnej. Edward
Nehring wieloletni wiceprezes
klubu, grę rozpoczął w klasie
7-mej. Kręcił się przy Żuku
czekającym na zawodników,
wówczas podszedł do Niego
kapitan drużyny – Ryszard Pietrusiewicz i zapytał czy chce
zagrać, odpowiedział, że chce.
Wybrali odpowiednie (już)
korkotrampki i pojechali na jeden z najtrudniejszych meczy z
wybornym zespołem ze Świelina. Miał kryć najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej.
Ambitnie i skutecznie wykonał zadanie. Rozzłoszczony
przeciwnik wielokrotnie prosił, by się od niego „odkleił”,
na darmo. Ostatecznie Wicher
Mierzym wygrał a pan Edward
otrzymał szansę gry w zespole.
Obecny skład zarządu klubu,
od 2011 roku: Czesław Kwiatkowski – prezes, Michał Neh-

ring – wiceprezes, Stanisław
Chromik – sekretarz, Łukasz
Łaski – skarbnik, Edward
Nehring – członek zarządu. Z
uwagi na niepełnowymiarowe
boisko zawiesili drużynę seniorów. Piłkarze w większości
wypożyczeni zostali do innych
zespołów. W planach mają powrót seniorów do gry. Trenują
młodą kadrę.
Pierwszy skład zespołu (alfabetycznie): Józef Fank,
Władysław Jancik, Wiesław
Jóżwiak, Kola Kwiatkowski,
Herbert Lubke, Horst Lubke, Lothar Lubke, Mieczysław Mietlicki, Mieczysław
Musy, Bronisław Pietrusiewicz, Ryszard Pietrusiewicz
– kapitan drużyny, Tadeusz
Różycki, Jan Sodel, Czesław
Stańczak, Wiesław Urbaniak,
Ryszard Zabłocki, Roman
Zaborowski stanowili chłopcy i młodzieńcy w przedziale
wiekowym od 15 do 25 roku
życia, w większości kawalerowie, związani z Zakładem
Doświadczanym w Boninie,
zajmującym się nasiennictwem
ziemniaków i zbóż.
Rozmawiała: Lidia Łyczko
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Ferie na Orliku

Wspólnie ustalili terminy imprez

Na początku stycznia, Ewa Korczak, wójt gminy Świeszyno spotkała się z przedstawicielami organizacji sportowych działających na terenie gminy. Tematem było opracowanie
„Kalendarza imprez sportowych w Gminie Świeszyno na rok 2015”. Omówiono propozycje
realizacji wydarzeń sportowych zaproponowanych przez 17 przedstawicieli organizacji. W
wyniku dyskusji zaproponowano, by niektóre wydarzenia sportowe zostały połączone. Organizacje proponowały włączanie się i wspólną organizację imprez sportowych. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem, a także do aktywnego uczestnictwa w proponowanych
wydarzeniach.

Sekcja piłki nożnej
przy Orliku Świeszyno

Wytnij i zachowaj

Kalendarz imprez sportowych
Gminy Świeszyno 2015
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Uwaga! Planowane terminy są orientacyjne. W sprawie szczegółowych danych należy
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia. Kalendarz nie stanowi
zamkniętego katalogu wydarzeń sportowych.
(r)

Od listopada 2014 roku, przy
Orliku w Świeszynie działa
sekcja piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży.
Jedną grupę tworzą zawodnicy z rocznika 2002-2003 oraz
młodsi. W grupie aktualnie jest
14 zawodników pochodzących
z różnych miejscowości gminy
oddalonych nawet kilkanaście
kilometrów od Świeszyna np.
Zegrze Pomorskie, Niedalino.
Kolejną grupę tworzą piłkarze
z rocznika 1998-2001 (24 piłkarzy).
Zawodnicy trenują Orliku w
Świeszynie w każdy wtorek i piątek od godziny 16:30 do 19:30.

Po świątecznej przerwie, w Nowym Roku piłkarze wznowili
treningi już 13 stycznia. Kontynuowali je również przez całe
ferie zimowe, jednocześnie
uczestnicząc w Turnieju Stanisława Figasa (grupa młodsza).
Odbywał się on w hali Gwardii
Koszalin. Sam udział był dla
młodych piłkarzy ze Świeszyna wielkim przeżyciem. Mieli
okazję spotkać się z kolegami
z dużo większych klubów np.
Bałtyk Koszalin, Drawa Drawsko Pomorskie, Lech Czaplinek. Miesiąc marzec starsza
grupa rozpocznie od turnieju
w Sianowie. Obecnie treningi
nadal odbywały się we wtorki

i piątki. Chociaż pogoda płata
figle to zainteresowanie nimi
nie maleje.
- Nasza działalność jest związana z zapewnieniem młodzieży miłego spędzenia czasu w
koleżeńskiej atmosferze, a przy
okazji nauczenia się podstaw
gry w piłkę nożną – mówi trener
Tomasz Jarecki. - Planujemy
dalsze kształcenie piłkarskich
umiejętności na treningach do
czasu przejścia na boisko trawiaste. Serdecznie zapraszam
do udziału w zajęciach – dodaje trener.
Tomasz Jarecki – trener
Zdjęcia Tomasz Jarecki

Niedalino

Tradycyjne palenie choinek

Tradycyjna już uroczystość
palenia choinek miała miejsce na boisku przy świetlicy
wiejskiej w Niedalinie.
Organizatorami imprezy był zespół śpiewaczy Jagody, którym
pomagała Ochotnicza Straż
Pożarna w Niedalinie. Gośćmi imprezy byli mieszkańcy
sołectwa, wójt, radni gminni i
powiatowi oraz świeszyńskie (i
nie tylko) zespoły wokalno-instrumentalne.
Po tradycyjnym spaleniu bożonarodzeniowych drzewek wszy-

scy goście zaproszeni zostali
do świetlicy na ciepłe specjały
kuchni domowej (zupa krzepka, pyzy), ciepłe i zimne napoje
oraz pyszne słodkie wypieki. A
wszystko to przy śpiewie zaproszonych zespołów i kapel!
Wystąpiły m.in. strzekęcińWydawca
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl
tel.94 316 0144
promocja@swieszyno.pl

skie Cecylianki, świeszyńskie
Jarzębiny, wyszewski zespół
Zgoda, będzińskie Swaty oraz
gospodynie imprezy - niedalińskie Jagody!
Tekst i zdjęcie: Jacek Marcinkowski
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