
Narodowe Centrum Kultury 
ogłosiło wyniki naboru w pro-
gramie „Ojczysty - Dodaj Do 
Ulubionych 2015”. 
Wśród 28 pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków jest pro-
jekt złożony przez MCK e-
Eureka - Bibliotekę Publiczną 
w Świeszynie. Projekt zakła-
dający kontynuację zeszło-
rocznego działania pod nazwą 
"Słowa zapomniane, siwizną przyprószone"! Nowy projekt 
otrzymał nazwę "Słowa przypomniane. Historie niezapisa-
ne...". Wysokość dotacji: 50 000 zł! 

Biskup odwiedził szkołę

Głos
Świeszyna

Sołectwa
  Dunowo, 
  Giezkowo, 
  Konikowo, 
  Kurozwęcz, 
  Mierzym, 

Niedalino, 
Niekłonice, 
Strzekęcino, 
Świeszyno, 
Zegrze Pomorskie. 
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NCK doceniło MCK 

Czytaj na str. 3

Podczas sesji Rady Gminy Świeszyno pożegnano sołtysów mijającej kadencji

Czytaj na str. 4
Dlaczego, pomimo remontu nie można użytkować boiska 
w Strzekęcinie? Czytaj na str. 5

O wizycie biskupa Krzysztofa Zadarko w Szkole Podsta-
wowej w Dunowie.

Zakończyły się wybory 
sołeckie w gminie Świe-
szyno.
 Podczas marcowej sesji 
Rady Gminy Świeszyno od-
było się uroczyste powitanie 
nowo wybranych sołtysów.  
  Gratulacje związane z uzy-
skaniem zaufania mieszkań-
ców oraz objęciem tej jakże 
trudnej i odpowiedzialnej 
funkcji wybranym sołtysom 
złożyli Piotr Zientarski – 

senator RP, Ewa Korczak 
– Wójt Gminy Świeszyno 
oraz Bogdan Dańczak – 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny.
    Wśród gości zaproszonych 
na sesję znaleźli się również 
sołtysi, którzy przestali peł-
nić swoje obowiązki: Zofia 
Truszkowska, Antoni Fur-
man, Jan Demski i Andrzej 
Bieliński. Włodarze gminy 
złożyli serdeczne podzięko-

wania ustępującym sołtysom 
za ich pracę oraz życzyli im 
zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym. 
   W szczególny sposób wy-
razy wdzięczności skiero-
wali do Zofii Truszkowskiej, 
która przez 23 lata była soł-
tysem sołectwa Świeszyno 
oraz do Antoniego Furma-
na, który zarządzał sołec-
twem Niekłonice przez 37 
lat.                                         (r)

Wybory sołeckie za nami 

Dunowo  - Jadwiga Waśko, 
Giezkowo  - Sławomir Pagels, 
Konikowo  - Stanisław Komar, 
Kurozwęcz  - Wanda Jędrzejczyk, 
Mierzym  - Stanisław Chromik, 

Niedalino  - Ewa Miksza, 
Niekłonice  - Jolanta Górczyńska, 
Strzekęcino  - Leszek Lewkowicz, 
Świeszyno  - Danuta Polechońska, 
Zegrze Pomorskie - Waldemar Potoniec.

Sołtysi kadencji 2015 – 2019 

Bubel zamiast boiska 
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Nową atrakcję turystycz-
ną przygotowują wspólnie 
władze gminy Świeszyno i 
Manowo. 

Kilka dni temu Wójt Gmi-
ny Świeszyno Ewa Korczak 
oraz Wójt Gminy Manowo 
Roman Kłosowski zawarli 
porozumienie o wspólnym 
przeprowadzeniu postępo-
wania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, którego 
przedmiotem jest opraco-
wanie dwóch dokumentacji 
projektowych, łączącego się 
szlaku elektrowni wodnych 
pn. „Szlak Elektrowni Wod-
nych - /zaprojektowanie i 
oznakowanie turystycznego 
Szlaku Elektrowni Wod-

nych z miejscami postoju 
i wypoczynku, niezbędną 
infrastrukturą rekreacyjną 
oraz stanicą kajakową/”, w 
ramach realizowanego pro-
jektu „Partnerstwo samorzą-
dów Koszalińskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego szansą 
na wzmocnienie potencjału 
rozwojowego regionu”.
Liderem projektu jest Sto-
warzyszenie Gmin i Powia-
tów Pomorza Środkowego.
W jego ramach powstała już 
„Strategia Zrównoważone-
go Rozwoju Koszalińskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”, a 
także „Sektorowy Program 
Rozwoju Gospodarczego i 
Zagospodarowania Tury-
stycznego Koszalińskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”. 
Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem dokumen-
tacji technicznych zgłoszo-
nych przez gminy produk-
tów turystycznych. 
Gmina Świeszyno w ramach 
tej współpracy zleci opraco-
wanie dokumentacji tech-
nicznej Szlaku Elektrowni 
Wodnych biegnącego z Ro-
snowa  w Gminie Manowo, 
przez Gminę Świeszyno (od 
granicy z Gminą Manowo, 
ścieżką leśną wzdłuż Jezio-
ra Hajka do Niedalina, dalej 
ścieżką rowerową do Strze-
kęcina, kolejno do Dunowa 
i do granicy z Gminą Biesie-
kierz), wiodąc dalej do jezio-
ra Parnowskiego na terenie 

Gminy Biesiekierz. Doku-
mentacja będzie zawierać 
zaprojektowanie przebie-
gu trasy wraz z propozycją 
oznakowania, zaprojekto-
wanie miejsc postojowych, 
miejsc aktywnego wypo-
czynku, zaplanowanych w 
Strzekęcinie (siłownia ze-
wnętrzna) oraz w Niedalinie 
w postaci stanicy kajakowej 
wyposażonej w miejsce na 
ognisko, zadaszone stoły 
typu leśnego oraz wiatę na 
kajaki, pomost do wodowa-
nia kajaków i mini siłownię 
zewnętrzną.
Planowane dofinansowanie 
projektu wynosi 85 procent 
wartości zadania.        (r)

Szlak Elektrowni Wodnych

NCK 
doceniło 
MCK 

Elektrownia wodna w Rosnowie Elektrownia wodna w Niedalinie

Strzekęcino

Bubel zamiast sportowego boiska 

Piaszczysta „plaża” zamiast zielonej murawy Mur oporowy bez barierek stwarza niebezpieczeństwo wypadku

Niezabezpieczona skarpa, 
krzywe, piaszczyste kle-
pisko, na którym nie chce 
rosnąć trawa, odwodnienie 
może i zgodne z projektem, 
ale nie ze zdrowym rozsąd-
kiem. Do tego brak dopro-
wadzenia wody rurami o 
odpowiednim przekroju i 
wiele innych mankamen-
tów – tak przedstawia się 
obraz boiska sportowego w 
Strzekęcinie. 

Niedokończony, z istotnymi 
wadami obiekt drażni nie tylko 
mieszkańców miejscowości. 
Miał być gotowy do 20 kwiet-
nia 2015 r. 
W 2014 r. zaczęto od wyburze-
nia istniejącego  budynku  za-
plecza socjalno – szatniowego 
i postawienia nowego.  Zapo-
mniano przy tym o zaprojek-
towaniu obiektu jako całości. 
Parking przy boisku kończy się 
wysoką skarpą. Nikt nie prze-
widział tu barierek zabezpie-

czających przed upadkiem ze 
sporej wysokości. 
Z daleka widoczna wielka pia-
skownica, która udaje murawę 
płyty boiska. Popękana po-
wierzchnia wskazuje na to, że 
brak tam odwodnienia. Co gor-
sza nie doprowadzono wody 
potrzebnej do podlewania mu-
rawy. 
- Nikt nie pomyślał, że do 
utrzymania w odpowiednim 
stanie boiska potrzebne jest 
jego odwodnienie, ale także od-

powiedni system podlewania. 
A tu nawet nie doprowadzono 
wody rurami odpowiedniego 
przekroju. Zawodnicy jeszcze 
się umyją, ale prawie pół hek-
tara murawy podlać się nie da 
– mówi Edward Wojtalik z UG 
Świeszyno.
Na boisku w Strzekęcinie nie 
zrobiono też projektu zagospo-
darowania terenu. W efekcie, 
aby obiekt mógł normalnie 
funkcjonować, trzeba wykonać 
wiele prac. Do zrobienia po-

został m. in. dokumentacja na 
przyłącze wodne do budynku i 
płyty boiska. To, które jest te-
raz, nie spełania warunków do 
prawidłowego zabezpieczenia 
w wodę obiektu i możliwości 
podlewania murawy.  
Obiekt musi mieć podjazd i 
wejścia dla kibiców, a także 
barierki ochronne na parkingu. 
Należy też wykonać dokumen-
tację na remont płyty głównej 
i boiska zapasowego. Trzeba 
też  wyposażyć pomieszczenia 

w budynku dla zawodników, 
zrobić trybuny dla widzów oraz 
boksy dla trenerów, lekarza i 
zawodników rezerwowych.  
Na razie nie wiadomo, ile będą 
kosztowały dodatkowe roboty. 
Wiadomo jedynie, że dotych-
czas na wykonanie tego bubla 
zaplanowano 548 477 zł (we-
dług kosztorysu). 
Z tego 174 979 zł to dofinan-
sowanie zewnętrzne. Resztę 
zapłacili wszyscy mieszkańcy 
gminy Świeszyno.         (sim)

Tragedia dosięgła rodzinę 
z Dunowa. W nocy z 11 na 
12 kwietnia w ich jednoro-
dzinnym domku wybuchł 
groźny pożar.

 Ogień pojawił się w wyni-
ku celowego podpalenia. 
Według wstępnych ustaleń 
podpalacz najpierw zamknął 
przebywające w pokoju 
osoby na klucz, a następnie 
przez okno wrzucił zapalo-
ny pojemnik z łatwopalnym 
płynem. Podpalacz został 
ujęty, ale spaleniu uległ cały 
pokój na parterze wraz z 
wyposażeniem. Zniszczeniu 
uległo również kilka okien 

i drzwi. Pozostałe pomiesz-
czenia w budynku zostały 
silnie osmolone i zalane. Bu-
dynek mieszkalny nie nadaje 
się do zamieszkania i wyma-
ga gruntownego remontu. 
Na tragedię w Dunowie 
błyskawicznie zareagowały 
władze gminy Świeszyno. 
Jeszcze tego samego dnia 
rano (była to niedziela) po-
gorzelców odwiedziła Ewa 
Korczak, wójt gminy Świe-
szyno. Ustalono, że Referat 
komunalny UG Świeszyno 
na koszt urzędu wywiezie 
zgliszcza. Byli też przedsta-
wiciele Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy 

szczegółowo określili zakres 
zniszczeń. Już w poniedzia-
łek, po pożarze poszkodo-
wana rodzina otrzymała 
pomoc finansową z GOPS 
w postaci zasiłku celowego 
(do rozliczenia fakturami). 
Mimo tego, że pomoc była 
dużo wyższa niż spodziewali 
się pogorzelcy - jest to tylko 
kropla w morzu potrzeb. A 
te są wielkie, przede wszyst-
kim potrzebne są materiały 
budowlane, które pozwolą 
szybciej naprawić zniszcze-
nia (wykaz obok).
- Rodzina, którą dotknęło 
to nieszczęście potrzebuje 
wsparcia i pomocy mate-

Zestawienie najpotrzebniejszych 
materiałów

Okna PCV   11 szt.
Drzwi wewnętrzne  5 szt
Drzwi zewnętrzne  2 szt
Deski 38x200 L=5000 C24  10 szt 
Płyty OSB-3 12 mm  20 szt
Cement    1,6 t
Piasek płukany   12 t
Styropian FS200 10 cm  8 m3
Płyty G-K 12,5 mm  40 szt
Profile CD60 4m   40 szt
Profile UD30 4m   20 szt

Zarząd Caritas 
Parafii p.w. Narodzenia NMP 

w Świeszynie, 
prosi o przekazywanie środków finanso-
wych, które umożliwią poszkodowanym 
przeprowadzenie prac remontowych. 
Datki można przekazywać na konto 
Caritas Parafii:
numer: BGŻ SA 61 2030 0045 1110 
0000 0251 9940
z dopiskiem „pomoc - pożar Dunowo”.
         Zarząd Caritas  
               Parafii

rialnej – mówi Ewa Korczak, wójt gminy 
Świeszyno. - Apeluję o nią do mieszkańców i 
przedsiębiorców. Jednocześnie cieszę się, że 

w pomoc już zaangażowała się nasza parafia 
oraz wiele osób dobrej woli – dodaje Wójt
.                                                            (sim)

Dunowo

Wszyscy pomóżmy pogorzelcom

Świeszyno

Dostali pieniądze na 
gminną drogę

W ostatni piątek kwietnia 
Ewa Korczak, wójt gmi-
ny Świeszyno podpisała 
umowę na dofinansowa-

nie remontu drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych 
na terenie miejscowo-
ści Świeszyno - Kępa 
Świeszyńska - Olszak. 
Przebudowa odcinka o 
długości 1,0 km i szero-
kości 4,0 m ma kosztować 
1 064 700,60 zł. Z tego 
113 621,85 zł to dotacja 
w budżetu województwa 
zachodniopomorskiego. 
Dzięki tym pieniądzom 
zostanie  stworzona na-
wierzchnia bitumiczna 
lub z kostki brukowej na 
dotychczasowej drodze o 
nawierzchni z kruszywa 
kamiennego lub brukow-

ca kamiennego lub innych 
materiałów stanowiących 
korpus drogowy wyma-
gający uzupełnienia i pro-
filowania.  
Środki na budowę lub 
przebudowę drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych 
pochodzą z tytułu wyłą-
czenia gruntów rolnych z 
produkcji rolniczej. Pie-
niądze na ten cel stanowią 
część budżetu wojewódz-
twa i zgodnie z zapisami 
ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych są 
w dyspozycji Marszałka 
Województwa.
                                          (sim)

Rozpoczęły się remonty 
dróg gminnych. 

Już naprawiono drogi w 
Giezkowie, Niekłonicach 
i Konikowie. W najbliż-
szym czasie poprawione 
zostaną trakty w Świeszy-

nie, Chałupach, Chłop-
skiej Kępie, Niedalinie, 
Zegrzu, Dunowie, Golicy 
i Bardzlinie. Na utrzyma-
nie dróg gminnych świe-
szyński samorząd prze-
znaczył około 350 tys. zł.
                                  (r)

Ewa Korczak, wójt gminy Świeszyno podpisuje umowę z wicemarszałkiem Piotrem Sobierajem

Gmina Świeszyno

Remonty już trwają

Naprawa drogi w Konikowie

- Zbliża się pół roku od kie-
dy pełni Pani funkcję Wójta 
Gminy Świeszyno. Czym się 
Pani przez ten czas zajmo-
wała?  
- Pierwsze miesiące mojego 
urzędowania to okres ana-
liz i ocen, kontynuacja roz-
poczętych inwestycji oraz 
zainicjowanie nowych. To 
okres intensywnych spo-
tkań i rozwiązywania wielu 
problemów, tych dużych i 
tych małych. Cieszy mnie 
bardzo fakt, że otwartość i 
dostępność urzędu spotyka 
się z coraz większą apro-
batą naszych mieszkańców. 
Dziękuję za wnioski, opinie 
i propozycje dotyczące na-
szych miejscowości.  
- Zbliża się tzw. nowa per-
spektywa unijna...
- Przygotowuję naszą gmi-
nę do działań mających na 
celu pozyskanie funduszy w 

ramach nowej perspektywy 
2015 - 2020.  Zespół, któ-
ry przygotowuje wnioski o 
wsparcie finansowe pozwoli 
naszej gminie na skuteczne 
działanie w tym obszarze. 
- Gmina ma wiele potrzeb, 
szczególnie w sferze spo-
łecznej....
- Wrażliwość na potrzeby 
społeczne jest jednym z mo-
ich celów głównych. Cieszy 
mnie niezmiernie, że nasi 
radni zadeklarowali część 
swojej diety na Stypendia 
Świeszyńskie. W styczniu, 
lutym i marcu przekazałam 
połowę swojego wynagro-
dzenia dla Fundacji Stypen-
dia Świeszyńskie, Caritas w 
Świeszynie oraz Parafii w 
Zegrzu Pomorskim z prze-
znaczeniem na dopłatę do 
wypoczynku letniego dzieci 
z naszej gminy.         (sim) 

Nasze rozmowy

Dziękuję za wnioski 
i propozycje
Rozmowa z Ewą Korczak, wójtem gminy Świeszyno

dokończenie ze str 1
Projekt zakłada rozmowy z naj-
starszymi mieszkańcami naszej 
gminy i spisanie ich historii, a 
na koniec wydanie ich w formie 
książki. 
W czasie trwania projektu od-
będą się warsztaty dziennikar-
skie, warsztaty tworzenia drze-
wa genealogicznego, spotkania 
międzypokoleniowe, konkursy 
i turnieje dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, a także spotkania z 
ciekawymi i znanymi ludźmi. 
Celem strategicznym programu 
jest kształtowanie twórczych, 
odpowiedzialnych i świado-
mych postaw wobec języka pol-
skiego, budowanie kompetencji 
językowych oraz doskonalenie 
umiejętności posługiwania się 
językiem ojczystym poprzez 
realizację projektów populary-
zujących wiedzę o języku.
Zadanie ma być zrealizowane 
do 15 listopada 2015 roku.  (r)
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%1
Apelujemy o przekazywa-
nie 1 procenta z podatku 
dochodowego dla organiza-
cji działających na terenie 
i dla dobra mieszkańców 
gminy Świeszyno. Jedną z 
nich jest Fundacja Stypendia 
Świeszyńskie - organizacja 
Pożytku Publicznego 

Daj 1 % naszym!
Celem Fundacji jest wspiera-
nie organizacyjne i finansowe, 
w formie stypendiów lub na-
gród dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, średnich 
oraz wyższych. Za pośrednic-
twem naszej Fundacji możecie 
docenić osiągnięcia w nauce 
oraz działalność pozaszkolną 
uczniów i studentów zameldo-
wanych na terenie Gminy Świe-
szyno. Dodatkowo pomóc tym, 
którzy są w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej. Wystarczy 
przekazać 1% odpisu podatko-
wego, uzupełniając właściwe 
rubryki PIT treścią: Fundacja 
Stypendia Świeszyńskie KRS 
0000305467, można również 
wskazać z imienia i nazwiska 
ucznia lub studenta.   
                                   Za wsparcie 

DZIĘKUJEMY!
Rada i Zarząd 

Fundacji 
Stypendia Świeszyńskie.

Zapraszamy na Dzień Godności 
Osób Niepełnosprawnych

    Dnia 9 maja 2015r. w Hali Sportowej w Konikowie od-
będzie się Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych pn.   
                               „BĄDŹMY RAZEM”. 
Impreza rozpocznie się o godz. 11:00 organizatorem jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy  Świeszyno

 z dnia 9 kwietnia 2015 roku
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamiam, że w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja  2015 roku na terenie Gminy Świeszyno  utworzono 
następujące  stałe obwody głosowania:

      - obwodowe komisje wyborcze oznaczone tym symbolem znajdują się w  lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych i  głosowania korespondencyjnego.
Głosowanie korespondencyjne.
     Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w  Urzędzie Gminy Świeszyno do 
dnia 27 kwietnia 2015 r. 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, 
albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika.
     Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiada-
jący orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy  
z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
    W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Świeszyno. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 4 maja 
2015 roku.
Szczegółowe informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika można uzyskać:
 * w Urzędzie Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, pokój nr 2,  pod numerami telefonów:  94 31 60-145 , 94  31 60- 122 w godzinach  
 pracy od 7:00 do 15:00,
 * na stronie internetowej:  swieszyno.pl  w zakładce  „Wybory Prezydenta 2015”,
 * w formie elektronicznej, adres e-mail:  k.kuszczak@swieszyno.pl lub usc@swieszyno.pl

Numer 
obwodu 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Granice obwodu głosowania

Miejscowości:
Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, 

Kępa Świeszyńska, Krokowo, Mierzym, Olszak, Świeszy-
no, Włoki.

Miejscowości:
Czersk Koszaliński, Konikowo 

Miejscowości:
Czaple, Kurozwęcz, Sieranie, Zegrze Pomorskie, Zegrzyn

Miejscowości:
Bardzlino, Czacz, Golica, Niedalino, Węgorki

Miejscowość:
Strzekęcino

Miejscowości:
Dunowo, Giezkowo, Jarzyce, Kłokęcin

Miejscowość:
Niekłonice

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Multimedialne Centrum

Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna
Świeszyno  Nr 36,  76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Świetlica wiejska

Konikowo Nr 47B,  76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Szkoła Podstawowa

Zegrze Pomorskie  Nr 32A
76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Świetlica wiejska

Niedalino  29A,  76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Świetlica wiejska

Strzekęcino Nr  27-27a, 76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Świetlica wiejska

Dunowo Nr 16, 76-024 Świeszyno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Świetlica wiejska

Niekłonice  Nr 26A, 76-024 Świeszyno

KRS: 0000305467    Regon: 320520915    NIP 499-056-93-26

121 uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych 
i 113 uczniów gim-
nazjum z terenu gmi-
ny Świeszyno wzięło 
udział w XXXVIII eli-
minacjach gminnych 
Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom” 
(OTWP). 

Turniej ten jest konkursem 
popularyzującym wśród 
dzieci i młodzieży znajomo-
ści przepisów przeciwpoża-
rowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, wiedzy 
na temat techniki pożarni-
czej, organizacji ochrony 

przeciwpożarowej oraz hi-
storii i tradycji straży pożar-
nej.

Jury po dokonaniu oceny 
prac pisemnych wyłoni-
ło zwycięzców Turnieju, 
którzy będą reprezentować 
gminę Świeszyno w elimi-
nacjach powiatowych:
- w I grupie wiekowej (szko-
ły podstawowe): 
1.Januszek Nikola (SP w 
Zegrzu Pomorskim)
2.Słomiński Artur (SP w 
Dunowie)
- w II grupie wiekowej (gim-
nazja) 
1. Sobolewski Jan
2. Choma Bogumiła
Jury wyróżniło: w pierwsze 
grupie wiekowej – Karinę 
Kowalczyk (SP w Duno-

wie), w drugiej grupie wie-
kowej – Dawida Łepkow-
skiego.
Konkurs OTWP zorgani-
zowali i przeprowadzili: 
Komendant Gminny OSP 
Gminy Świeszyno p. Bog-
dan Mikołajek, Kierownik 
Zespołu Oświaty Samorzą-
dowej w Świeszynie p. Mał-
gorzata Serocka-Pinczak, 
Pracownik Urzędu Gminy 
Świeszyno p. Natalia Tyta-
nicz oraz członkowie jed-
nostki OSP Świeszyno. 
W pracę jury włączyli 
się nauczyciele placówek 
oświatowych.
Wszystkim uczestnikom 
OTWP składamy podzię-
kowania za udział i życzy-
my  sukcesów w kolejnych 
edycjach turnieju.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

  Zarządzeniem nr 61/
VII/2015 z dnia 10 kwiet-
nia 2015r. w sprawie roz-
strzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na reali-
zację w 2015 r. zadań pu-
blicznych w zakresie upo-
wszechniania kultury i 
dziedzictwa narodowego, 
Ewa Korczak, wójt gmi-
ny Świeszyno dokonała 

wyboru oferty do udziele-
nia dotacji w kwocie: 
7.000,00 zł – Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świe-
szynie, Świeszyno 43, 
76-024 Świeszyno na re-
alizację zadania pt.: „Lu-
dowe granie i śpiewanie z 
zespołem Jarzębiny”.    
   W ramach przekaza-
nych funduszy organiza-

cja, w której szeregach 
działa zespół śpiewaczy 
„Jarzębiny” planuje re-
prezentować naszą gminę 
w przeglądach piosenek 
folklorystycznych i ludo-
wych. 
Planuje też zorganizować 
spotkanie kulturalne pn. 
Noc Świętojańska, dopo-
sażyć się w stroje.      (r)

Rozstrzygnięcie konkursu na działania 
z zakresu upowszechniania kultury 

w Gminie Świeszyno 

Dzień Seniora w gminie Świeszyno 

Uczestnikom turnieju dyplomy i nagrody wręczano w ich macierzystych szkołach. Na zdjęciu 
Wójt Gminy Świeszyno - Ewa Korczak i Komendant Gminnej OSP w Świeszynie - Bogdan Mi-
kołajek wręczają nagrody Arturowi Słomińskiemy i Karinie Kowalczyk z SP Dunowo.

Ponad setka seniorów wzię-
ła udział w obchodach Dnia 
Seniora zorganizowanych w 
Multimedialnym Centrum 
Kultury e-Eureka w Świe-
szynie - Biblioteka Publicz-
na. W spotkaniu uczestni-
czyli: Ewa Korczak, wójt 
gminy Świeszyno, Bogdan 

Dańczak, przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno, 
ksiądz Krzysztof Kantow-
ski, proboszcz świeszyńskiej 
parafii oraz wielu innych go-
ści. Seniorzy zostali podjęci 
poczęstunkiem, wystąpiły 
przed nimi dzieci ze świe-
szyńskich szkół.     (r)

W dniach 7 lutego, 
14 lutego, 21 lutego 
oraz 28 lutego 
2015r. w jednost-
kach OSP Gminy 
Świeszyno odbyły 
się zebrania spra-
wozdawcze. 

W zebraniach brali udział 
członkowie OSP oraz zapro-
szeni goście: Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Kor-
czak, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Koszalinie bryg. Mirosław 
Pender, Z-ca Komendanta 
Miejskiego PSP w Koszali-
nie bryg. Andrzej Kapustyń-
ski, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w 
Koszalinie st. bryg. w stanie 
spocz. Hieronim Kosecki, 
Komendant ZOG ZOSP RP w 
Świeszynie – Bogdan Miko-
łajek oraz radni i sołtysi.
Na zebraniach została pod-
sumowana działalność ra-
townicza w sumie 34 akcji 
ratowniczo-gaśniczych prze-
prowadzonych przez jednost-
ki OSP Gminy Świeszyno. 
Omówiono również działal-
ność szkoleniową oraz pre-
wencyjną. 
Na terenie gminy Świeszyno 
znajdują się cztery jednostki 

OSP: Świeszyno, 
Strzekęcino, Nie-
dalino, Mierzym. 
OSP Świeszyno 
włączone jest do 
Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-
Gaśniczego. 
Poza akcjami ra-

towniczymi Jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej ak-
tywnie uczestniczą w życiu 
społecznym naszej gminy. 
Biorą udział w uroczysto-
ściach gminnych, zabezpie-
czają pod względem porząd-
ku festyny i różnego rodzaju 
imprezy. 
W ramach upowszechnienia 
bezpieczeństwa wśród dzie-
ci i młodzieży OSP pomaga 
w organizacji konkursów dla 
dzieci. Co roku organizowany 
jest dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom” oraz Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny 
pod patronatem Związku OSP 
RP. Jednostki OSP reprezen-
tują również Gminę w zawo-
dach sportowo-pożarniczych. 
Na zebraniach poruszono za-
kres współpracy jednostek 
oraz plany na rok 2015 r.   
                                          (r)

Gmina Świeszyno

Podsumowanie 
działalności OSP 

W dniu 1 maja 2015 r. Zespół „Cecylianki” oraz Stowarzyszenie Społeczne ze Strzekęcina 
organizuje imprezę plenerową pod nazwą „Chodzimy razem”.

    Program imprezy:
1/ Godz. 10.45 - zbiórka wszystkich chętnych przy wejściu do lasu, za pętlą autobusową w Strzekęcinie
2/ Godz. 11.00 - wspólny przemarsz drogą leśną do „asfaltówki”, dalej asfaltówką w kierunku drogi
    Strzekęcino - Niedalino i powrót drogą rowerową na plac przy świetlicy wiejskiej w Strzekęcinie
    - razem ok. 5 km
3/ Około godz. 12.15 - wspólne grillowanie, występy zespołów oraz gry i zabawy
4/ Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 15-tą
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W ramach wizytacji 
kanonicznej w Parafii w 
Świeszynie gościł w mu-
rach Szkoły Podstawowej 
w Dunowie Ksiądz Biskup 
Krzysztof Zadarko. 

Dostojny Gość przybył w towa-
rzystwie Księdza Proboszcza 
Krzysztofa Kantowskiego oraz 
Księdza kapelana Andrzeja 
Pawłowskiego. Swoją obecno-
ścią w tym niezwykłym dniu 
zaszczycili nas również: Wójt 
Gminy Świeszyno Pani Ewa 

Korczak, Przewodniczący Rady 
Gminy Świeszyno Pan Bogdan 
Dańczak, Dyrektor Gminnego 
Przedszkola w Świeszynie Pani 
Elżbieta Krzywiecka, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Koni-
kowie Pani Dorota Nitka, Dy-
rektor Gimnazjum w Świeszy-

nie Pani Joanna Remplewicz,
     W czasie specjalnie przy-
gotowanego z tej okazji apelu 
Ksiądz Biskup spotkał się z 
całą społecznością szkolną. Dy-
rektor szkoły Pani Małgorzata 
Bednarska oraz Przewodniczą-
ca Samorządu Uczniowskiego 

Karina Ryhanycz serdecznie 
przywitały przybyłych gości. 
Po oficjalnym powitaniu 
uczestnicy spotkania obejrzeli 
spektakl teatralny zatytułowa-
ny „Powroty Małego Księcia” 
w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Młodzi aktorzy przy-
pomnieli oglądającym prawdę, 
iż „Dobrze widzi się tylko ser-
cem. Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu". Patrząc ser-
cem, możemy dostrzec to, co w 
człowieku dobre.
Ksiądz Biskup w swoim wystą-
pieniu nawiązał do spektaklu. 
Był pod ogromnym wraże-
niem występów przedstawicieli 
szkoły oraz zachwycony głę-
bią sztuki teatralnej o Małym 
Księciu. Zachęcał wszystkich, 
aby starali się patrzeć sercem 
i byli otwarci na innych ludzi. 
W swoich słowach nawiązał 
również do znaczenia szkoły i 
Kościoła w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Następnie zwrócił 
się do uczniów w miłej i ser-
decznej rozmowie. Dzieci mia-
ły możliwość zadawania pytań. 
Dialog z najmłodszymi ucznia-
mi rozbawił wszystkich. Po-
dziękowania oraz kwiaty były 

pięknym dopełnieniem całości. 
Po wspólnej modlitwie Ksiądz 
Biskup udzielił wszystkim pa-
sterskiego błogosławieństwa.
Podczas spotkania przeznaczo-
nego dla pracowników szkoły 
była okazja, aby porozmawiać 
z Gościem o aktualnych pro-
blemach i wyzwaniach wy-
chowawczych stojących przed 
oświatą. Usłyszane słowa zapa-
dły głęboko w pamięć słucha-
czy, dodały otuchy i stanowiły 
zachętę do dalszej owocnej 
pracy.
To było wielkie święto dla gro-
na pedagogicznego, pracowni-
ków szkoły, braci uczniowskiej 
i rodziców. Takie dni na długo 
pozostają w pamięci. Ogromne 
słowa i podziękowania należą 
się wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie uroczysto-
ści: p. Beacie Gorskiej, p. Mar-
lenie Szuwalskiej, p. Małgo-
rzacie Śmiałkowskiej, p. Ewie 
Szymkowicz, p. Agacie Zgli-
nickiej, p. Ewie Kosikowskiej, 
p. Bogusławie Kosobuckiej, P. 
Krystynie Matysko, p. Roma-
nowi Nicponiowi oraz zaanga-
żowanym Rodzicom i Uczniom
.                                (Beata Górska)

Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko z pasterską wizytą

10 uczniów z klasy 5 i 6 SP 
w Dunowie wzięło udział 
w konkursie plastycznym 
"Jajo wielkanocne". 

Na konkurs wpłynęło 169 
prac ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło 
się w Zespole Szkół nr 2 im 
Stanisława Lema w Kosza-
linie.

Nagrodzeni w kategorii 
Szkoły Podstawowe: 
I miejsce
Nikola Kuźma kl.5 - Szkoła 
Podstawowa w Dunowie
III miejsce
Karina Ryhanycz kl.6 - 
Szkoła Podstawowa w Du-
nowie
Karina Kowalczyk kl. 6 - 
Szkoła Podstawowa w Du-
nowie

Wyróżnienia
Angelika Nowosad kl.5 - 
Szkoła Podstawowa w Du-
nowie
Wojciech Kopertowski 
kl.6 - Szkoła Podstawowa w 
Dunowie
Amelia Matuk -kl.5 - Szko-
ła Podstawowa w Dunowie
GRATULUJEMY!
         /
                                 Małgorzata Śmiałkowska/

Dunowo

Konkurs „Jajo wielkanoc-
ne” - rozstrzygnięty

W SP Konikowo wspomi-
nano twórczość koszaliń-
skiego pisarza Gracjana 
Bojara –Fijałkowskiego. 

Jego dorobek obejmuje le-
gendy, podania, baśnie, po-
wieści, wspomnienia autora 
z II wojny światowej. Chcąc 
przybliżyć uczniom zarówno 
postać jak i twórczość tego 
niezwykłego człowieka w 

Szkole Podstawowej im. W. 
Szymborskiej w Konikowie 
została zorganizowana wie-
czornica, na której szczegó-
łowo omówiono twórczość, 
a także niezwykle ciekawy 
życiorys autora.
Uczniowie sięgając do 
przeżyć wojennych pisarza 
pogłębili wiedzę z zakresu 
działań II wojny światowej. 
Legendy i podania pozwo-

liły lepeiej poznać kulturę 
naszego regionu. Spotkanie 
odbyło się w kameralnej 
atmosferze przy herbacie i 
własnoręcznie upieczonych 
przez uczniów babeczkach. 
Inicjatorem i organizato-
rem spotkania była pedagog 
szkolny Agnieszka Ustia-
nowska oraz uczniowie z 
samorządu uczniowskiego.          
         Opracowała: Agnieszka Ustianowska

Konikowo

Wspomnienie o Gracjanie 
Bojarze–Fijałkowskim

Do konkursu zgłoszono 
dwudziestu sześciu uczest-
ników z gminnych szkół: 
Szkół Podstawowych w 
Dunowie, Konikowie i 

Wyłoniono laureatów gminnego konkursu
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” 

Zegrzu Pomorskim oraz 
Gimnazjum w Świeszy-
nie.
Rolę przewodniczącej 
jury pełniła Maria Szych 
– doświadczona polonist-
ka, członkiniami zaś były: 
dyrektor MCK e-Eureka 
– Biblioteki Publicznej 
Teresa Arleta Rogalska 
oraz bibliotekarz Natalia 
Borys. 

Komisja konkursowa spo-
śród wszystkich kandy-
datów wyłoniła sześciu 
laureatów, którzy będą re-
prezentowali gminę Świe-
szyno w eliminacjach po-
wiatowych tego turnieju 
organizowanych przez 
Koszalińską Bibliotekę 
Publiczną w maju tego 
roku.
Wszyscy uczestnicy tur-

nieju otrzymali dyplomy 
oraz słodkie upominki, 
natomiast dla laureatów 
oraz wyróżnionych przy-
gotowano również nagro-
dy książkowe.
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, 
a laureatom życzymy suk-
cesów w kolejnym etapie 
turnieju.

Tekst: Natalia Borys

W Szkole Podstawowej w 
Konikowie odbyło się uroczy-
ste zakończenie realizowa-
nego przez ponad pół roku 
programu „Bezpieczna Szko-
ła”, któremu patronowali: 
Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Ko-
menda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie oraz Zachod-
niopomorskie Kuratorium 
Oświaty.
  
Naszą uroczystość uświetnili 
swoją obecnością  zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Świeszy-
no – Pani Ewa Korczak, Poli-
cjantka  Zespołu ds. Nieletnich 
i Patologii Wydziału Prewencji 
KMP w Koszalinie, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Ko-
nikowie – Pani Dorota Nitka 
oraz, jak zwykle, niezawodni 
rodzice. Na tę szczególną oka-
zję uczniowie klasy V i klasy 
III wraz z wychowawczyniami 
– Panią Krystyną Tarnowską i 
Dorotą Tomczyk przygotowali 
edukacyjne przedstawienie o 
ruchu drogowym przeplatane 
śpiewem, tańcem i zabawami 
dla wszystkich chętnych. Nie 
zabrakło też zagadek i quizów 
wiedzy dla dzieci i uczniów 
szkoły. Nasza szkolna dziatwa 
spisała się doskonale! Dzieci 
znały odpowiedź na wszystkie 
postawione im pytania. Obok 
edukacyjnej części spotkania 
była też świetna zabawa utrwa-

lająca poprawne zachowania w 
ruchu drogowym „Bezpieczna 
droga z radami SpongeBoba”, 
w czasie której bawiły się nie 
tylko dzieci, ale także dorośli. 
Bardzo dziękuję wszystkim 
obecnym na spotkaniu gościom, 
nauczycielom, pracownikom 
szkoły i rodzicom. Szczegól-
ne podziękowania składam 
uczniom, wychowawcom klas, 
a także funkcjonariuszom KMP 
w Koszalinie oraz Specjalistom 
ds. BRD ZORD w Koszalinie 
za współpracę w czasie realizo-
wanego Programu. 

Koordynator programu 
„Bezpieczna szkoła”

                                       Dorota Tomczyk

Bezpieczny pieszy i rowerzysta 
– świadomy ratownik 

Najlepsi 
w powiecie
Uczniowie świeszyńskiego 
gimnazjum, mieszkańcy 
naszej gminy, brali udział 
w XXXVIII Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego i podob-
nie jak w zeszłym roku zdo-
byli drużynowo 1 miejsce w 
powiecie koszalińskim. 

Organizatorem tego etapu 
była Komenda Miejska Po-
licji w Koszalinie. Turniej 
składał się z trzech części: 
jazda na rowerze po torze 
przeszkód, testy ze znajomo-
ści przepisów ruchu drogo-
wego - 25 pytań, i pierwsza 
pomoc przedmedyczna- za-
danie praktyczne. 
Jakub Sobala z klasy 2b za-
jął 1 miejsce indywidualnie 
w powiecie koszalińskim, 
a Robert Witkowski z 3a 2 
miejsce, natomiast Mikołaj 
Waberski również z 3a był 4.
25 maja 2015 drużyna bę-
dzie reprezentować powiat 
koszaliński w Eliminacjach 
Wojewódzkich w ramach 
XXXVIII Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. W tym 
roku odbędzie się w Kosza-
linie. Trenerem i opiekunem 
uczniów był pan Wojciech 
Karpowicz. 
Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Nowy tydzień dzieci klas 
I-III szkół podstawowych 
gminy Świeszyno rozpo-
częły spotkaniem z nie-
zwykle ciekawym gościem 
zaproszonym do MCK 
e-Eureka przez Koszaliń-
ską Bibliotekę Publiczną. 

Gościem tym był Andrzej 
Grabowski, czyli popular-
ny Pan Tik-Tak, który 13 
kwietnia przybył do naszej 
biblioteki z całą grupą lalko-
wych postaci.
Autor wielu książek dla 
dzieci przybliżył naszym 
najmłodszym czytelnikom 
opowieść o Kasi, która 
chciała mieć pieska, a tak-
że fragmenty swoich ostat-
nich publikacji. Zapraszając 

uczniów do dyskusji o ulu-
bionych książkach podkre-
ślał jak ważne jest czytanie 
i gorąco zachęcał do jak 
najczęstszego odwiedzania 
biblioteki.
W drugiej części spotkania, 
ku uciesze licznie zgroma-
dzonej publiczności, ożyły 
telewizyjne kukły. Wszy-
scy chętni mogli wcielić się 
między innymi w Kulfona i 
Zająca Poziomkę, i popróbo-
wać niełatwej sztuki lalkar-
skiej. Na koniec do prowa-
dzącego ustawiła się długa 
kolejka po wpisy, autografy 
i wspólne zdjęcia, do oglą-
dania których zapraszamy 
do galerii MCK e-Eureka.

Tekst i zdjęcia: Robert Łukawski

Ciekawa lekcja z Panem 
Tik-Takiem - Andrzej 
Grabowski w MCK 

Pan Tik-Tak czyli Andrzej Grabowski. 

Ptaszęta:
Paulina Marko (Sp Koniko-
wo)
Małgorzata Pondo (Sp Ze-
grze Pomorskie)
Nikola Szczepankiewicz 
(Sp Zegrze Pomorskie)

Ptaszki:
Martyna Cyngiel (Sp Koni-
kowo)
Milena Orzechowska (Sp 
Konikowo)

Ptaki:
Wiktoria Borys (Gimna-
zjum W Świeszynie)

Wyróżnienia
Komisja konkursowa przy-
znała również trzy wyróż-
nienia: Martynie Margol 
ze Szkoły Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim oraz 
Karolinie Termanowskiej 
i Joannie Zielińskiej z 
Gimnazjum w Świeszynie.

Laureaci gminnych eliminacji turnieju recytatorskiego 
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 2015”. 

W Multimedialnym Centrum Kultury – 
Bibliotece Publicznej odbyły się 
gminne eliminacje turnieju recytator-
skiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 
2015”

Wszystkim uczestnikom 
wręczono upominki
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Nie dał żadnych szans ry-
walom Alexander Langner 
podczas Mistrzostwa Pomo-
rza Zachodniego w Bowlingu 
rozgrywanych w koszaliń-
skiej kręgielni Kosmos. 

Zawody były jednocześnie eli-
minacjami do Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Seniorów w 
bowlingu w Płocku.
Wcześniej, w Ostródzie Ale-
xander zajął 5-te miejsce w 
Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Juniorów. Ponadto, po 
raz drugi, zakwalifikował się 
do reprezentacji narodowej Ju-
niorów na Mistrzostwa Europy 
w Bowlingu, które odbędą się 

w niemieckim Lipsku
Alexander Langner od 
1.09.2014 r. reprezentuje klub 
sportowy Bowling-Shop.pl 
Bolesławiec, wcześniej był za-
wodnikiem Klubu Bowlingo-
wego EMKA Koszalin. Z po-
wodzeniem startuje w II lidze 
południowej drużynowych MP 
i przed ostatnimi dwoma ko-
lejkami wraz z kolegami prak-
tycznie zagwarantował sobie 
awans do I ligi południe. Starty 
w tej lidze i drużynie dają duże 
doświadczenie i możliwość 
konfrontacji z innymi zawod-
nikami.                 
                                  Opracowanie: 
                       Jarosław Langner

Kolejne sukcesy 
Alexandra Langnera

Pierwszy dzień wiosny, 
prócz topienia Marzanny 
przy świetlicy w Mierzymiu, 
będzie się kojarzył z turnie-
jem ping-ponga w świetlicy 
wiejskiej Dunowie! 

To był już trzeci turniej w 2015 
roku w ramach Świeszyńskiej 
Ligi Tenisa Stołowego. Rywa-

lizacja odbywała się w trzech 
kategoriach. 
Do zmagań w kategorii 7-12 lat 
stanęło 6 zawodników, którzy 
grali ze sobą w systemie każdy 
z każdym. Po rozegraniu pię-
ciu kolejek spotkań największą 
liczbę zwycięstw, bo pięć miał 
na koncie dunowianin - Jakub 
Piskór, który tym samym za-

pewnił sobie zwycięstwo w 
zmaganiach. Drugie miejsce, 
z jedną porażką, zająć zwy-
cięzca sprzed miesiąca - Filip 
Szatkowski, a na najniższym 
stopniu podium stanął Joachim 
Niciejewski. Zwycięzcy otrzy-
mali okolicznościowe medale 
oraz nagrody! 
Do drugiej kategorii rozgrywek 

III Turniej tenisa stołowego – Dunowo 2015 
zgłosiło się również sześcioro 
uczestników w wieku 13-17 lat. 
W tej kategorii równych sobie 
nie miał Wojtek Wójcik, zwy-
cięzca wszystkich gier, który 
otrzymał złoty medal oraz na-
grodę w postaci kasku rowe-
rowego. Na niższym stopniu 
podium stanął Konrad Redloch, 
który zgarnął srebrny medal 
oraz rękawiczki kolarskie. Me-
dal brązowy i bidon trafił w ręce 
Krystiana Bujalskiego.
Po zmaganiach dzieci i młodzie-
ży do stołów podeszli zawodni-
cy w kategorii seniorskiej. Do 
gier stanęło dziesięciu zawod-
ników, których rozlosowano do 
dwóch grup. 
Rywalizację w grupie A wygrał 
Dariusz Dudka, który wyprze-
dził faworyta zmagań - Krzysz-
tofa Fila. 
Grupa druga zakończyła się 
zwycięstwem Edwarda Roma-
nowskiego, drugi był Krzysztof 
Długoszek.
W półfinałach zmierzyli się 
Krzysztof Fil z Edwardem Ro-
manowskim i Krzysztof Dłu-
goszek z Damianem Dudką. 

Pierwszy pojedynek był bardzo 
wyrównany, i do ostatnich za-
grań nie było wiadomo, który 
z zawodników zagra w finale. 
Z ostatnich zagrań zwycięsko 
wyszedł Krzysztof Fil wygry-
wając całe spotkanie 2:1 w 
setach. W drugim pojedynku 
Damian Dudka nie dał szans 
Krzysztofowi Długoszkowi i 
pokonał go 2:0.
Finał turnieju obfitował w wie-
le ciekawych i emocjonujących 
wymian i wspaniałych akcji. 
Mimo, że wynik mógłby wska-
zywać, że był to pojedynek do 
"jednej bramki". 2:0 w setach 
- 11:5 i 11:5 wygrał debiutują-
cy w naszym turnieju Damian 
Dudka, mieszkaniec Niekłonic. 
Drugi był zwycięzca dwóch po-
przednich turniejów - Krzysztof 
Fil. Na trzecim stopniu podium 
stanął Edward Romanowski.

Laureaci otrzymali dyplomy i 
okolicznościowe nagrody.
Kolejny turniej z cyklu Grand 
Prix 2015 odbędzie się już za 
miesiąc w świetlicy w Nieda-
linie!
Organizatorem turnieju byli 
Robert Łukawski i Jacek Mar-
cinkowski, którzy sędziowali, 
czuwali nad kolejnością gier 
oraz wręczali nagrody. Sędzią 
spotkań był również Damian 
Dudka.
Sponsorem nagród był sołtys 
sołectwa Dunowo - Jadwiga 
Waśko oraz Multimedialne 
Centrum Kultury "e-Eureka" - 
Biblioteka Publiczna w Świe-
szynie.
Dziękujemy za udział i zapra-
szamy na kolejne zawody - już 
za miesiąc - do Niedalina! 

Tekst: Jacek Marcinkowski
Zdjęcia: Robert Łukawski 

i Jacek Marcinkowski

Trzeci już turniej siatkarski 
rozegrano na hali w Koni-
kowie. Tym razem grało 9 
drużyn.

 Turniej miał charakter otwar-
ty. 7 drużyn reprezentowało 
gminę Świeszyno, 1 - Tychowo 
i 1 - Koszalin. W ostatecznej 
rozgrywce nasze ekipy gościn-
ne były dla naszych sąsiadów. 
W finale Tychowo pokonała 
Orła Świeszyno, a w meczu o 
3 miejsce - Oldboje Świeszyno 
pokonały Armatę Konikowo!
      Rywalizacja była emocjonu-
jąca i fair play. A poziom, może 
poza drużyną z Tychowa, która 
była poza zasięgiem wszystkich 
drużyn, był bardzo wyrównany! 
Szczególnie wyróżniłbym dru-

żynę młodzieży z Gimnazjum 
w Świeszynie. Zespół grający 
pod wodzą Doroty Kuczyń-
skiej zrobił ogromny postęp – z 
turnieju na turniej gra coraz le-

piej, co pokazał w spotkaniu z 
Orłem, które to przegrał tylko 
nieznacznie – 1:2.
                                           (r)

Kolejność po trzech turniejach:
1. Hołota Świeszyno   - 70 pkt.
2. Oldboje Świeszyno - 62 pkt.
3. Orzeł I Świeszyno   - 58 pkt.
4. Zegrze Pomorskie   - 44 pkt.
5. Czarnuchy Świeszyno - 32 pkt.
6. Tychowo       - 30 pkt.
7. Huragan Chałupy    - 22 pkt.
8. Armata Konikowo   - 21 pkt.
9. Gimnazjum Świeszyno - 16 pkt.
10. Orzeł II Świeszyno - 15 pkt.
10. Niekłonice             - 15 pkt.
12. Młodzi Wilcy         - 14 pkt.
13. Koszalinianki          - 5 pkt.
13. Strzekęcino             - 5 pkt.

Ostateczna kolejność turnieju: 
1 Tychowo
2 Orzeł Świeszyno
3 Oldboje Świeszyno
4 Armata Konikowo
5 Młodzi Wilcy Koszalin
6 Gimnazjum Świeszyno
6 Hołota Świeszyno
8 Niekłonice, 8 Strzekęcino

Tychowo wygrywa turniej 

Złoto i srebro w Toruniu wywal-
czył Tadeusz Miąsek – członek 
Polskiego Związku Weteranów 
Lekkiej Atletyki, mieszkaniec 
naszej gminy. 
Podczas rozgrywanych w To-
runiu XXIV Halowych Mi-
strzostw Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki Pan Tadeusz 
zdobył I miejsce w biegu na 60 
m przez płotki oraz II miejsce 
w biegu na 200 m w kategorii 
M-70.
Serdecznie gratulujemy medali 
i kondycji.

Złoto i srebro 
Tadeusza 
Miąska

III miejsce Orła Świeszyno
Na koszalińskim Orliku rozegrano turniej o puchar Rady Osiedla 
Unii Europejskiej w Koszalinie. Orzeł Świeszyno  zajął 3 miejsce 
po przegranej z Bajglem Będzino (1:2), zwycięstwie 3:1 z FC Szo-
guny i remisie 0:0 z Princessami (w rzutach karnych 3:4).

Uczestnicy turnieju


