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ŻŻYYCCIIUU ważny jest nie
triumf, lecz walka.
Rzeczą istotną jest nie
zwyciężać, lecz umieć to-

czyć zwycięski bój.” Takie życzenia 
wyrażone poprzez motto Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego
przekazały nam prowadzące imprezę 
– Aneta Jaszkowska i Agnieszka Pankau
– nauczycielki Gimnazjum w Świe-
szynie. Zaproszeni goście kierowali do
wójta gminy Świeszyno – Ryszarda
Osiowego i do dyrektor Gimnazjum 
w Świeszynie Joanny Remplewicz oraz
mieszkańców gminy życzenia sporto-
wych zmagań w pięknym, nowocze-
snym kompleksie oraz wielu następców
słynnych sportowców. Goście wraz 
z życzeniami przekazywali prezenty,
głównie piłki. Zenek Bednarek – ko-
szaliński przedsiębiorca, przekazał 
reprezentacji gimnazjum komplet
strojów sportowych.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali: Krzysztof Rembowski, Jerzy
Serdyński, Ryszard Osiowy, Cezary
Czenko oraz Patrycja Kulczyńska 
– najlepsza uczennica Gimnazjum 
w Świeszynie. Do pierwszego gola
strzelanego na bramkę zaproszeni 
zostali goście biorący udział w przecię-
ciu wstęgi, Piotr Bednarski – animator
świeszyńskiego Orlika oraz dyrektor
Gimnazjum. Oficjalne uroczystości
zakończył pokaz żonglerski Janusza
Chomontka, wielokrotnego rekor-
dzisty księgi Guinnessa w podbijaniu
różnych rodzajów piłek oraz pokaz za-
wodników taekwondo. Pierwszy ofi-
cjalny mecz piłkarski na tym obiekcie
rozegrali uczniowie gimnazjum w Ma-

nowie i gimnazjum w Świeszynie. Po-
jedynek zakończył się zwycięstwem
ekipy z Manowa – 7:4. Równolegle
odbywał się mecz siatkówki pomiędzy
połączonymi siłami nauczycieli i ro-
dziców przeciwko gimnazjalistkom. 
Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła dru-
żyna nauczycieli i rodziców. 

Finałem imprezy był turniej pił-
karski i siatkarski o Puchar Wójta
Gminy Świeszyno, w którym wzięły
udział cztery drużyny z naszej gminy 

– Wicher Mierzym, Hajka Zegrze Po-
morskie, Oldboje Strażak Świeszyno 
i Orzeł Świeszyno. (Szczegóły i fotore-
lacja ze zmagań sportowych na stronie
6). 

Uroczystościom towarzyszył zorga-
nizowany przez Gimnazjum w Świe-
szynie – piknik rodzinny.  Nie za-
brakło atrakcji dla mieszkańców: i tych
najmłodszych – dmuchane zje-
żdżalnie, kule wodne;  i tych starszych
– paintball, rzuty granatem, pole mi-
nowe, rozkładanie i składanie kałasz-
nikowa, pokaz sprzętu motocrosso-
wego z klubu MX. Były wszelkiego
rodzaju posiłki – ciasta upieczone
przez nauczycieli gimnazjum, bigos,
grochówka, grillowane kiełbaski i ka-
szanka, chleb ze smalcem. Można było
pokazać gminie i światu swój talent
lub zaprezentować swoje atuty gło-
sowe w konkursie karaoke.

Wszystkie atrakcje możliwe były
dzięki licznym sponsorom, w tym:
Fundacji ŚGD oraz Gimnazjum 
w Świeszynie. Z okazji otwarcia Orlika

wydany został folder pn. „W zdrowym
ciele zdrowy duch” opisujący atrakcje
sportowo-rekreacyjne naszej gminy.

Imprezę przygotowały: Gimnazjum
w Świeszynie i Urząd Gminy Świe-
szyno. 

Nad bezpieczeństwem uczestników

czuwali druhowie OSP w Świeszynie i
OSP w Strzekęcinie. 

Lidia Łyczko 
i Jacek Marcinkowski
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OKIEM GOSPODARZA

Inwestycje
MIIJJAA DDZZIIEEWWIIĘĘĆĆ MMIIEESSIIĘĘCCYY

od uchwalenia budżetu gminy
ustalającego zakres inwestycji
planowanych do realizacji 

w bieżącym roku i następnych latach.
Celem tych inwestycji jest poprawa

życia mieszkańców naszej gminy. 
W planie ujęte zostały duże inwestycje
infrastrukturalne, a także małe projekty
realizowane w ramach chociażby fun-
duszu sołeckiego. Proces inwestycyjny
rozpoczyna się w momencie przezna-
czenia odpowiednich środków finanso-
wych na realizację zadania, następnie
można przystąpić do zlecenia wykonania projektu, a po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę rozpocząć postępowanie przetargowe na wyło-
nienie wykonawcy. Po jego wyłonieniu przekazuje się plac budowy i wy-
konawca realizuje projekt. Jest to kilkumiesięczny proces, który wieńczy
praktyczną realizację zadania. Jeśli jest możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych (w rozumieniu wielu mieszkańców „środków unijnych”) 
– podpisywana jest umowa z instytucją wdrażającą lub pośredniczącą na
dofinansowanie inwestycji. Gmina po wykonaniu zadania musi uregu-
lować zobowiązania finansowe wobec wykonawcy, a następnie występuje
z wnioskiem o płatność do instytucji wdrażającej, która dokonuje kon-
troli realizacji umowy i po jej sprawdzeniu wydaje decyzję o zwrocie
części nakładów finansowych poniesionych przez gminę. Proces ten trwa
kilka do kilkunastu miesięcy.

Zespół pracowników Urzędu Gminy dokłada wszelkich starań, by
zaplanowane inwestycje, przy współpracy partnerów zewnętrznych, 
zostały zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi. Efektem
tych działań jest wykonanie w tym roku kilkunastu zadań w sferze in-
frastrukturalnej i społecznej. W miesiącu czerwcu oddane zostały dwa
obiekty: Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie
oraz świetlica wiejska w Konikowie. Inwestycje te kosztowały gminę 
1 287 968 zł. Kolejną inwestycją jest kompleks sportowy „Moje boisko
– ORLIK 2012” za cenę 1 433 680 zł. Mieszkańcy Włok 
od 20 września mogą poruszać się oddanym odcinkiem drogi o dłu-
gości 1921 metrów. Inwestycja została dofinansowana w umowie part-
nerskiej z powiatem koszalińskim oraz Urzędem Marszałkowskim. 
Jest to pierwszy etap budowy. Drugi planujemy wykonać w 2014 roku.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przystępujemy do realizacji
przebudowy drogi 167 na odcinku od Konikowa do skrzyżowania na
Zegrze Pomorskie, o długości 12,6 km. Gmina dofinansuje tę drogę 
w kwocie 1 000 000 zł. Rozpoczęliśmy realizację zadania wieloetapo-
wego przebudowy i modernizacji ujęć wodnych w Strzekęcinie 
i Czersku Koszalińskim oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Giezkowie – I etap za cenę 800.000 zł – środki z WFOŚiGW. Pod
koniec roku ogłosimy przetarg na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości Chłopska Kępa i przyległych osadach, koszt inwe-
storski to 5 144 143 zł. Gmina podpisała umowę z Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania w kwocie 2 347 990
zł. W miesiącu październiku rozpoczyna się budowa świetlicy wiejskiej 
w Mierzymiu, koszt budowy to około 515 000 zł, planowane zakoń-
czenie w połowie przyszłego roku. W ramach funduszu sołeckiego 
przebudowano chodnik w Świeszynie, zakupiony został nowoczesny
przystanek autobusowy, w Dunowie zbudowany został parking przy świe-
tlicy wiejskiej, a w Strzekęcinie rozpoczyna się budowa chodnika wzdłuż
kilku bloków. W ramach przygotowania do roku szkolnego 2013/2014
we wszystkich placówkach oświatowych wykonano remonty zapewniające
nie tylko poprawę stanu technicznego obiektów, ale przede wszystkim
komfort pracy nauczycieli i uczniów. Jesteśmy w okresie planowania 
budżetu na rok 2014, już teraz umieszczamy w planach inwestycyjnych
zadania na przyszły rok, które będą realizowane w partnerstwie 
z samorządami i innym podmiotami. 

Oczywiście, wymienione przeze mnie inwestycje nie wyczerpują wszyst-
kich zadań ujętych do realizacji w bieżącym roku. Biorąc pod uwagę
wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane i zaplanowane do reali-
zacji do końca 2013 roku zamkną się one kwotą 5 443 251 zł. Pozyskane 
na realizację tych inwestycji środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego, WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego
w Koszalinie, Ministerstwa Sportu i Turystyki i innych źródeł to kwota około
3 200 000 zł. 

Uważam, że pracownicy Urzędu Gminy i nasi partnerzy zewnętrzni doło-
żyli wszelkich starań by założenia inwestycyjne gminy zostały w bieżącym
roku zrealizowane w całości, natomiast mieszkańcom życzę, by te działania
służyły jak najlepiej zaspokojeniu ich potrzeb życiowych, a radni gminy w
dalszym ciągu przychylnie akceptowali następne przedsięwzięcia służące sze-
roko rozumianemu rozwojowi naszej gminy.

Ryszard Osiowy 

�������
�$)+�� � �!(�
,'��%)(!"
	������,'��%)(!"�	�
'''�%'��%)(!"�#�
&����
����������
$��������%'��%)(!"�#�

�����	����
�	��������
������*(�)�"

��������$��!�"'%��

����������������

����������

WWaakkaaccjjee ttoo cczzaass mmooddeerrnniizzaaccjjii ii rree--
mmoonnttóóww ww ppllaaccóówwkkaacchh oośśwwiiaattoo--
wwyycchh.. DDzziieeccii ww wwiieelluu ppllaaccóówwkkaacchh ppoo
pprrzzyyjjśścciiuu ddoo sszzkkoołłyy bbyyłłyy zzaasskkoocczzoonnee
sskkaalląą zzmmiiaann..  

��� W Szkole Podstawowej w Du-
nowie wyremontowane zostały cztery
klasopracownie. Wymalowano je i wy-
mieniono przewody elektryczne oraz
lampy. W pracowni komputerowej 
i jednej z sal wymieniono podłogi.
Najtrudniejszym zakresem prac była
wymiana oświetlenia i wymalowanie
klatki schodowej i dolnego korytarza.

Schody i korytarz dolny wyłożone 
zostały terakotą. 

W Szkole Podstawowej w Koni-
kowie odnowiono toaletę oddziału
przedszkolnego i dokończono prace 
w pionie żywieniowym, wykonane
częściowo w okresie ferii. W sierpniu
wymieniony został piec CO. 

W Szkole Podstawowej w Zegrzu
Pomorskim przygotowana została nowa
sala dla dzieci z oddziału przedszkol-
nego. Na ten cel zaadaptowano część
dolnego korytarza szkolnego. Zakres
prac obejmował postawienie ścian dzia-
łowych, wymianę przewodów elek-

trycznych i lamp oświetleniowych,
szpachlowanie i malowanie ścian, obu-
dowanie grzejników. Jednocześnie prze-
wody elektryczne i lampy zostały wy-
mienione w pozostałej części korytarza,
w stołówce szkolnej i sali edukacyjnej
dla klas IV-VI. Na parterze placówki
wymienione zostały drzwi i futryny. 

W Przedszkolu Gminnym w Świe-
szynie odnowione zostały ściany w sali
edukacyjnej i zakonserwowano filary
zadaszenia, a w gimnazjum wymie-
niono całą instalację CO i odnowiono
kuchnię szkolną.

Małgorzata Serocka-Pinczak

Oświatowe remonty 

WWiieelloommiieessiięęcczznnee pprraaccee rreemmoonnttoowwoo--
bbuuddoowwaannee ww UUrrzzęęddzziiee GGmmiinnyy ŚŚwwiiee--
sszzyynnoo ddoobbiieeggłłyy kkoońńccaa..

��� – Zależało nam na podniesieniu
komfortu pracy i jakości obsługi  
– tłumaczy inwestycję wójt Ryszard
Osiowy. 

Prace rozpoczęto jeszcze w ubie-
głym roku od odnowienia sali konfe-
rencyjnej, w której urządzona została
sala ślubów. Dla młodych mieszka-
ńców gminy wejście na nową drogę
życia będzie teraz o wiele okazalsze.
Odnowiono także pokoje pracow-
ników, korytarz, toalety. W jednej 
z nich zamontowano przewijak dla
niemowląt. Poprawiono schody. 
W holu urządzone zostało stanowisko
Punktu Obsługi Klienta.

Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców!

Lidia Łyczko

Urząd jak nowy 

22 wwrrzzeeśśnniiaa pprrzzyysszzłłoo nnaamm 
ppoożżeeggnnaaćć sszzuummiiąąccee llaassyy,, 
łłaannyy zzbbóóżż,, ppoollaa kkuukkuurryyddzzyy,,
nnuurrttyy rrzzeekk ii rroozzppoocczząąćć rrookk
sszzkkoollnnyy ww ppooddssttaawwóówwccee 
ww DDuunnoowwiiee..   

URROOCCZZYYSSTTOOŚŚĆĆ inaugu-
racji roku szkolnego
2013/2014 poprowadziła
uczennica klasy piątej, Ka-

rina Ryhanycz – zastępując pełniącego

dotąd funkcję przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego Mateusza
Wełżyńskiego.

Po wysłuchaniu krótkiego wystą-
pienia uczennic klasy szóstej przy-
jęliśmy z rąk dyrektor Małgorzaty Bed-
narskiej życzenia szczęścia, owocnej
współpracy i samych sukcesów w roz-
poczynającym się roku szkolnym. 
W uroczystościach wziął udział wójt
Ryszard Osiowy, składając podzięko-
wania tym, którzy w okresie wakacji
bezinteresownie pomagali dzieciom,

troszczyli się o dobre imię szkoły, jej
rozwój, współpracowali z gronem pe-
dagogicznym. I tak podziękowania
otrzymali: Franciszek Klim, prezes 
Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziem-
niaka Spółka z o.o. w Strzekęcienie, 
Jadwiga Waśko – sołtys Dunowa, 
Przemysław Mielewczyk, Marek Ci-
szewski, Eugeniusz Łukasik, Sylwester
Nowakowski, Sławomir Marzec, An-
drzej Kitowicz, Krzysztof Hamułka. 

Marlena Szuwalska, 
Małgorzata Bednarska

Pierwszy dzwonek
za nami

�������������������
�

��������	�������	�
�



KULTURALNIE 3wrzes i eń  2013 r .       Nr  4  [4 ]

www.swieszyno.pl

AAuuttookkaarr ppeełłeenn ddzziieeccii 
ddoottaarrłł ppoodd kkoonniieecc ssiieerrppnniiaa
ddoo TTrróójjmmiiaassttaa.. MMłłooddzzii
mmiieesszzkkaańńccyy nnaasszzeejj ggmmiinnyy
mmiieellii wwyyppeełłnniioonnyy ddzziieeńń 
wwiieelloommaa aattrraakkccjjaammii..

DZZIIEECCII wyruszyły w pod-
róż 22 sierpnia, w ramach
wakacyjnych zajęć w bi-
bliotece w Świeszynie

oraz filii w Niedalinie. Wśród uczest-
ników wyjazdu integracyjnego były
także dzieci i młodzież ze świetlic
wiejskich. 

Pierwszym punktem wycieczki było
Akwarium Gdyńskie, w którym
uczestnicy mogli zobaczyć ponad 
tysiąc zwierząt żyjących zarówno 
w morzu, w wodach słodkich i na
lądzie w najróżniejszych zakątkach
świata. Ponadto zorganizowano warsz-
taty edukacyjne, w trakcie których

młodzież badała organizmy wodne
pod mikroskopem oraz uczestniczyła
w ciekawej prezentacji multimedialnej.

Kolejnym etapem było zwiedzanie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Gdańsku. Tam uczestnicy wyjazdu
mogli zobaczyć zwierzęta pochodzące
ze wszystkich kontynentów. 

Na zakończenie zorganizowano 
wyjście do gdańskiego Centrum Mul-
timedialnego 5D w Galerii Handlowej
Madison. Młodzież uczestniczyła 

w kilkunastominutowej projekcji
filmów animowanych, w trakcie której
trójwymiarowy obraz został wzboga-
cony o dodatkowe doznania zmysłowe
(m.in. o efekt wiatru i deszczu). 

W trakcie podróży powrotnej 
rozegrano konkurs z nagrodami.
Uczestnicy wyjazdu odpowiadali na
pytania dotyczące tego, co zobaczyli 
i czego dowiedzieli się w Akwarium
oraz w ZOO.

Natalia Pionke

Autokarem do Trójmiasta 

„„LLeeggeennddęę oo zzbbóójjaacchh zz GGóórryy CChheełłmm--
sskkiieejj”” wwyyssttaawwiillii uucczzeessttnniiccyy lleettnniicchh
wwaarrsszzttaattóóww tteeaattrraallnnyycchh,, pprroowwaaddzzoo--
nnyycchh pprrzzeezz aarrttyyssttóóww zz wwrrooccłłaawwsskkiieejj
„„AAkkaaddeemmiiii WWyyoobbrraaźźnnii””.. 

��� Premiera odbyła się 6 sierpnia 
w sali widowiskowej Multimedialnego
Centrum Kultury „e-Eureka” i Biblio-
teki Publicznej. Widownia była wy-
pełniona widzami w pełnej rozpiętości
wiekowej: starszych i młodszych.
Przedstawienie spotkało się z dosko-
nałym odbiorem wywołując śmiech
niemal do łez.

Sztuka została stworzona w ramach
projektu teatrów latających, które wy-
stawiają swoje sztuki wielokrotnie.
Pierwszym etapem były czterodniowe

warsztaty teatralne, podczas których
młodzi uczestnicy przygotowywali
wspólnie z wrocławskimi artystami
własny scenariusz spektaklu pt. „Le-
genda o zbójach z Góry Chełmskiej”
oraz wszelkie potrzebne rekwizyty: lalki,
makiety, ruchome tło i wiele innych ele-
mentów scenografii teatralnej. Następnie
odbyła się premiera spektaklu, w której
uczestniczyli także (już jako widzowie)
scenarzyści z „Akademii Wyobraźni”.

W najbliższym czasie odbędą się
kolejne przedstawienia, ale już bez
udziału opiekunów teatralnych.
Uczestnicy warsztatów będą samo-
dzielnie wystawiali swoją sztukę we
wszystkich świetlicach wiejskich znaj-
dujących się w gminie Świeszyno.

Natalia Pionke

Aktorskie talenty

SSccrraappbbooookkiinngg –– ppoodd ttyymm ttaajjeemmnnii--
cczzyymm hhaassłłeemm kkrryyjjęę ssiięę  uummiieejjęęttnnoośśćć
ssttwwoorrzzeenniiaa nnpp.. zzee zzwwyykkłłeeggoo nnootteessuu
ddzziieełłaa sszzttuukkii!!  

��� Zajęcia w Bibliotece i Centrum
Kultury w Świeszynie polegają przede
wszystkim na uwolnieniu swojej wy-
obraźni i pomysłowości podczas prac,
których podstawą był ozdobny papier.
Uczestnicy wykonywali kartki okolicz-
nościowe, albumy, notesy, zakładki do
książek, wiatraki, chorągiewki i girlandy
pod czujnym okiem Anny Wiśniew-
skiej, mieszkanki naszej gminy. 

Tworząc takie rękodzieło można
wykorzystać np. guziki, agrafki, nitki,
koronki, ale także kolorowe stemple,
dziurkacze, filcowe ozdoby, wstążki,
szablony, mazaki, naklejki, farby,
brokat, miniaturowe robótki ręczne 
i wiele innych materiałów. Scrap-
booking jest więc już nie tylko tech-
niką tworzenia i ozdabiania mate-
riałów papierniczych, ale także swego
rodzaju sztuką, z którą mogły 
w sposób praktyczny zapoznać się
dzieci i młodzież z Gminy Świeszyno.

– Bardzo się cieszę, że wzięłam
udział w warsztatach ze scrapbookingu

– mówi Zuzanna. – Nauczyłam się
dekorować albumy i wiem, jak ładnie
ozdobić zwykłe kartki. Dobrze się ba-
wiłam i chętnie poszłabym na zajęcia
jeszcze raz.

– Bardzo mi się podobały zajęcia 
– przyznaje Adrian. – Najbardziej 
podobało mi się robienie albumów 
i notesów, bo mogliśmy trochę po-
chlapać farbami. 

Natalia Pionke

Papierowe cuda 
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NNiiee bbąąddźźmmyy cchhcciiwwii –– ttaakkiiee
pprrzzeessłłaanniiee pprrzzeekkaazzaałł nnaamm 
JJEE kkssiiąąddzz bbiisskkuupp KKrrzzyysszzttooff
ZZaaddaarrkkoo ppooddcczzaass mmsszzyy 
ddzziięękkcczzyynnnneejj zzaa tteeggoorroocczznnee
pplloonnyy rroollnniikkóóww,, zzaa pprraaccęę
wwsszzyyssttkkiicchh lluuddzzii,, kkttóórraa 
rroozzppoocczzęęłłaa DDoożżyynnkkii
GGmmiinnnnee ww KKoonniikkoowwiiee..

KOONNIIKKOOWWSSKKII KKOOŚŚCCIIÓÓŁŁ
zdobił piękny, tradycyjny
wieniec dożynkowy przy-
gotowany przez mieszkanki

sołectwa Świeszyno. Po mszy św. przed
kościołem uformował się korowód, 
w którym na plac dożynkowy, przy-
gotowany przez MCK „e-Eureka” 
w Świeszynie, przeszli strażacy, zespoły
śpiewacze, zaproszeni goście i miesz-
kańcy gminy. Korowód prowadzony
był przez bryczkę, w której zasiedli: 
JE ks. bp Krzysztof Zadarko, Ryszard
Osiowy – wójt gminy Świeszyno, 
ks. Remigiusz Szrajnert – proboszcz
parafii pw Narodzenia NMP w Świe-
szynie, starościna dożynek – Krystyna
Skowrońska oraz starosta dożynek 
– Edward Iwańcio.

Ceremoniał dożynkowy rozpoczęło
poświęcenie przez biskupa wieńców
dożynkowych oraz chlebów wypie-
czonych z tegorocznych plonów. Na-
stępnie starostowie przekazali chleb
gospodarzowi gminy, który podzielił
się nim z mieszkańcami. Wójt prze-
kazał chleby dożynkowe sołtysom oraz
zaproszonym gościom. 

Wójt podziękował za chleb i złożył
życzenia wszystkim rolnikom 
w imieniu mieszkańców gminy oraz
własnym, a także podziękowania za 
całoroczną, ciężką pracę. Myślą prze-
wodnią wystąpień gości były podzię-
kowania rolnikom za ich trud, życzenia
dalszych sukcesów w pracy. W dzisiej-
szych, zabieganych czasach brakuje
chwili na refleksję „skąd bierze się
chleb”. Ludzie stali się wymagającymi
konsumentami, dlatego ważne jest pie-
lęgnowanie tradycji przypominających
nam o tym, a także uczących szacunku
do chleba.

Kobietą Aktywną Gminy Świe-
szyno wybrana została pani Jolanta
Turska – mieszkanka Konikowa, która

z rąk wójta otrzymała okolicznościową
statuetkę. W podziękowaniu za pracę
w sołectwie Konikowo wyróżniona 
została pani Leokadia Skrundź.

Tradycyjnie podczas dożynek odbył
się konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. W konkursie udział
wzięło dziewięć sołectw. Komisja kon-
kursowa złożona głównie z artystów,
plastyków, biorąc pod uwagę formę,
doznania estetyczne, wrażenia arty-
styczne przyznała: I miejsce – sołectwu

Konikowo, II miejsce – sołectwu Nie-
kłonice, III miejsce – sołectwu Du-
nowo. Pozostałe sołectwa otrzymały
wyróżnienia.

Sołectwa brały także udział w kon-
kursie na potrawę z ziemniaka. Ko-
misja przyznała I miejsce sołectwu
Mierzym za nadziewane mięsem pyzy
ziemniaczane, pod nazwą „bycze jaja”,
II miejsce sołectwu Świeszyno za ro-
ladę ziemniaczaną ze szpinakiem, 
a III miejsce sołectwu Kurozwęcz za
tradycyjną babkę ziemniaczaną. Spon-
sorem nagród w konkursie oraz 
bigosu przygotowanego przez stra-
żaków ze Strzekęcina była Pomorsko-
-Mazurska Hodowla Ziemniaka 
Sp. z o.o. w Strzekęcinie.

Dożynki to też imprezy towarzy-
szące. Jedną z nich była akcja Biblio-
teki Publicznej Gminy Świeszyno 
pn. „Uwolnić książkę”, której celem
jest nieodpłatne przekazywanie ksią-
żek poprzez zostawianie ich w miej-
scach publicznych. Odbył się turniej
piłki plażowej. Bogato prezentowały

się stoiska wystawiennicze sołectw
Mierzym, Dunowo, Konikowo,
PMHZ Sp. z o.o. Oddział Strzekęcino.
Zakład rolny Zegrol z Zegrza Pomor-
skiego zaprezentował najnowszy kom-
bajn zbożowy marki Class.

Nie zabrakło atrakcji dla młodych 
i najmłodszych gości. Były gry i za-
bawy prowadzone przez panią Elę, 
w których nie zabrakło nagród w po-
staci słodyczy, a także zabawek i arty-
kułów piśmienniczych. Był zamek ze
zjeżdżalnią. Starsi mogli odwiedzić na-
miot Jednostki strzeleckiej 1373 z Ko-
szalina, gdzie mogli obejrzeć pokaz
broni, a także wziąć udział w „spa-
cerze” po polu minowym.

Program artystyczny dożynek pro-
mował twórczość lokalnych zespołów
artystycznych: Cecylianek ze Strze-
kęcina i Jarzębin ze Świeszyna, jak
również młodych talentów Beaty Kępy
i Adrianny Wenckiej. Recital Zosi
Karbowiak dostarczył widzom nie-
zwykłych doznań artystycznych. Od

godziny 19.30 do północy tłumnie
przybyłych tańczących mieszkańców
bawiła Sylwia Piotrowska z zespołem.

Dożynkom, przebiegającym w at-
mosferze promowania lokalnej kul-
tury i twórczości towarzyszyła akcja
„Narodowe Czytanie Aleksandra
Fredry”. Gospodarz gminy oraz go-
ście czytali fragmenty utworów tego
klasyka. Wszyscy bawili się znako-
micie.

Organizatorem dożynek było Mul-
timedialne Centrum Kultury „e-Eu-
reka” przy współpracy Urzędu Gminy
Świeszyno i Sołectwa Konikowo.

Organizatorzy serdecznie dziękują
osobom zaangażowanym w organi-
zację i przebieg tych uroczystości.
Szczególnie sponsorom imprezy: 
Pomorsko-Mazurskiej Hodowli
Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie
oraz Hotelowi Bursztynowy Pałac 
w Strzekęcinie. Dziękujemy również
Mirosławowi Malcowi, firmie Zegrol
z Zegrza Pomorskiego, Agencji
Ochrony Szabel, Grupie Ratow-
nictwa PCK w Koszalinie, Bogda-
nowi Mikołajkowi i strażakom z OSP,
Jednostce Strzeleckiej 1373 z Kosza-
lina, sołtysowi Konikowo – Stanisła-
wowi Komarowi.

Lidia Łyczko

Skąd się bierze chleb... 

��������������������������������������������

����!��������"�����
���������������������

#��������

����������������������������������������������
�������$������������������

GOŚCIE 
��*'%�-,()%5������*�-��0�+-�2"���
�)�$�(0�+�	�+0%+(!��/�&%(�0��
(�!'�)�'-�()�$*�+���$�()�'()+���
4'%�%+�(!�����%)'���$��,!)����$)�'(!�
/�(�$�)%'������$�'-� ���!*�%+(!��
/�+���#�'(-�0�!�+% �+.�-)+��
-���%�$�%&%#%'(!���%���%#�$
�-�+�-,!�/�()�'%()��!%(-�"�3(!��

�$',!�*'��)��/��-0%$�!���'-1�*�
�%+��)*�+�%(-�"�$�����$�'-� ���'-�!
/�+���&'�-,��$)����()��%(-�"�$��
�)���$��*'%+(!��/�&'-�+%�$��-1�,
���,����()��%(-�"�$����',�����'�
�$�'-� ��&*(),3(!��/�-�()2&���!%�
#�$��$)����� (!���%���3()+%+� 
�)'�6,��%6�'$� �+�%(-�"�$��������� 
	#�'�!�/��,'�!)%'���
��+��)'-��
!2��$��������� ��()'%+(!��/����'%"
���'-���%#%'(!������$���$!%+(!��
/��,'�!)%'���!0��*��%5+����-�"$��%
�
�������+��%$�$�����*��$���'*(-�
�-,3(!���-��"�3(!��/�&'-��()�+����"!�
���"�5$��)+����$%+%�

WYRÓŻNIENI 
�. )�	#�$,�4+��(-,$%�+,'.6$�0�
'%"$�!.+�$�(-� ��#�$,�-�����!),+$1
&'��2��
��� ��������������������
������ 
������������������������� ��	��
����������������� �������
��������	���������������

��������������������������������������������


��������������� ��

��������������������������������������������

�������������������!��

����������������������������������������������

	�������������"����



CO W POWIECIE? 5wrzes i eń  2013 r .       Nr  4  [4 ]

www.swieszyno.pl

Dzieci uwolniły
wyobraźnię
��� – Karykatury, ekslibrisy, arty-
styczne wykorzystywanie surowców
wtórnych – to niewielka część zajęć,
jakie pracownicy świeszyńskiej biblio-
teki zaproponowali w wakacje mło-
dzieży.  

Od 13 do 24 sierpnia odbywały się
wakacyjne zajęcia, mające charakter
integracyjny, edukacyjny, ale także 
arteterapeutyczny. Młodzi uczestnicy
poprzez wszelkiego rodzaju prace 
artystyczne uwalniali swoją wyobraź-
nię i kreatywność. 

Młodzież tworzyła m.in. portrety
(w większości karykatury) Juliana Tu-
wima, kolaże literackie w butelce (czyli
liBeraturę), zakładki do książek, ra-
kiety, szkatułki i makiety z surowców
wtórnych, plastelinowe podkładki pod
kubki, ekslibrisy, papierowe misie 
z życzeniami, rysunki biblioteki i inne.
Nie zabrakło także czytania wierszy,
konkursów z nagrodami oraz ele-
mentów sportowych, czyli rzucania do
celu. Było dużo śmiechu, zabawy, 
a jednocześnie ogromu pomysłów i ar-
tystycznych wrażeń. Symbolicznym
zakończeniem zajęć był wyjazd uczest-
ników do Trójmiasta.

– Mamy nadzieję, że tego rodzaju
spotkania młodzieży z biblioteką
jeszcze bardziej przybliżyły ją do tej
instytucji kultury, ale także do książki
i sztuki – podsumowuje twórcze za-
jęcia Natalia Pionke.

Natalia Pionke

����  !!��""''����&&������������  �������������������##������
���������������������$$�������''�����''��������--�
����00""##%%���""''��''����((++��%%--�����##��!!����������//�
''�  ��""''��''����((����&&�����''����//,,��

ZZeessppóółł śśppiieewwaacczzyy JJaarrzzęębbiinnyy rreepprreezzeenn--
ttoowwaałł ggmmiinnęę ŚŚwwiieesszzyynnoo oorraazz ppoowwiiaatt
kkoosszzaalliińńsskkii ww XXVVIIIIII RReeggiioonnaallnnyycchh
SSppoottkkaanniiaacchh ZZeessppoołłóóww AArrttyyssttyycczz--
nnyycchh OOSSPP ww GGiiżżyynniiee.. 

��� – Jesteśmy zadowoleni z występu,
ale wyniki poznamy dopiero pod koniec
roku – oceniają swój występ członkowie

zespołu.  Jarzębiny jako jedyny zespół 
w gminie działa przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świeszynie uświetniając
swoimi występami życie lokalnej spo-
łeczności i uroczystości różnego rodzaju.
Dlatego właśnie śpiewacy co dwa lata
biorą udział w Regionalnych Spotka-
niach Zespołów Artystycznych OSP 
i Festiwal Piosenki Strażackiej. 

Organizatorem spotkania zespo-
łów artystycznych działających przy
OSP był Zarząd Główny we współ-
pracy z Zarządem Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP. Ko-
misja Konkursowa zaplanowała 
w tym roku siedem spotkań elimina-
cyjnych, które odbyły się: w Wiśle,
Ciechocinku, Siemiatyczach, Niebo-

rowie, Polanicy – Zdrój, Giżynie oraz
w Opatowie.

Do udziału w Festiwalu Piosenki
Strażackiej zapraszani są laureaci regio-
nalnych spotkań w kategorii piosenki
strażackiej. Zespól Jarzębiny zaprezen-
tował trzy utwory o tematyce strażackiej
oraz dwa utwory o tematyce ludowej.

Magdalena Borys

Na strażacką nutę 
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WW ssoobboottęę,, 1144 wwrrzzeeśśnniiaa,, 
nnaa ddoożżyynnkkaacchh ppoowwiiaattuu 
kkoosszzaalliińńsskkiieeggoo ggmmiinnaa 
ŚŚwwiieesszzyynnoo bbyyłłaa lliicczznniiee 
rreepprreezzeennttoowwaannaa.. WW BBiieessiiee--
kkiieerrzzuu ddoocceenniioonnoo eeffeekktt
pprraaccyy nnaasszzyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww!! 

BYYŁŁ NNAASSZZ WWÓÓJJTT – Ryszard
Osiowy, zwycięski wieniec 
z dożynek gminnych – przy-
gotowany przez sołectwo Ko-

nikowo, były nasze stoiska – zespołu
Jarzębiny, Agnieszki Krasuskiej ze
swym flagowym produktem, czyli wła-
snym chlebem i smalcem oraz stoisko
Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziem-
niaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą polową poprowadzoną przez  bi-
skupa JE Krzysztofa Zadarko. Wśród
gości byli m.in. poseł Stanisław 
Gawłowski, senator Piotr Zientarski,
wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec Konikowo otrzymało wyróżnienie.
Nagrody dla najlepszych rolników
otrzymali – Damian Wojtkiewicz 
z Konikowa i Marcin Rybarczyk z Du-
nowa. Jako kobieta aktywna gminy
nagrodę odebrała Zofia Truszkowska
ze Świeszyna.

W kolejnym konkursie – na so-
łectwo przyjazne środowisku sołectwo
Dunowo otrzymało wyróżnienie, a so-

łectwo Strzekęcino uplasowało się na
trzeciej pozycji. Agnieszka Krasuska 
za pyzy ziemniaczane z mięsem, tzw.
„bycze jaja” zdobyła I miejsce w kon-
kursie pn. „Tyle smaku w ziemniaku”,
a Magdalena Urbaniak – III miejsce, za
kotlety ziemniaczane z serem i ziołami.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Impreza zakończyła się bardzo cie-
kawym pokazem ognia w wykonaniu
grup Dragon Breath i Incendi oraz za-
bawą taneczną, która zakończyła się
grubo po północy.

Tekst i fotografie:
Jacek Marcinkowski

Laury 
w powiecie
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Jeśli szukasz �nansowania dla swojego projektu lub 
realizujesz projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

Oferujemy:
konsultacje spotkania informacyjne

www.pi.wzp.pl/koszalin Lokalny Punkt Informacyjny
Koszalin, al. Monte Cassino 2

Tel.: 94 31 77 407  | gpi-koszalin@wzp.pl

FFiinnaałłeemm oottwwaarrcciiaa OOrrlliikkaa
22001122 bbyyłł ttuurrnniieejj ppiiłłkkaarrsskkii 
ii ssiiaattkkaarrsskkii oo PPuucchhaarr WWóójjttaa
GGmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo,, 
ww kkttóórryymm wwzziięęłłyy uuddzziiaałł
cczztteerryy ddrruużżyynnyy zz nnaasszzeejj
ggmmiinnyy –– WWiicchheerr MMiieerrzzyymm,,
HHaajjkkaa ZZeeggrrzzee PPoommoorrsskkiiee,,
OOllddbboojjee SSttrraażżaakk ŚŚwwiieesszzyynnoo 
ii OOrrzzeełł ŚŚwwiieesszzyynnoo.. 

RYYWWAALLIIZZAACCJJĘĘ PPIIŁŁKKAARRZZYY
wygrała drużyna Wichru
Mierzym, zaś w turnieju
siatkarskim niepokonaną

była drużyna Orzeł Świeszyno. Dru-
żyny otrzymały okolicznościowe pu-
chary oraz dyplomy. Impreza zako-
ńczyła się około godziny 17. Dopisała
pogoda i mieszkańcy oglądający zma-
gania sportowe. Nie zabrakło spor-
towej rywalizacji w duchu fair play.

Orlik 2012 otwarty dla wszystkich

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO:
��������#����#)(���������!����%#�-���,'��$)( !��������������#)���!�!#$���

W TURNIEJU SIATKARSKI NA PODIUM STANĘLI:
���#)�+�,'��$)( !��������������#)���!�!#$�������������#����#)(�

Orlik dla
wszystkich
��� Radość, że obiekt tego typu 
powstał i działa od początku wrze-
śnia w naszej gminie jest wielka. 
A po frekwencji odwiedzających ten
obiekt przez ostatnie trzy tygodnie
można stwierdzić jak potrzebny był
ten obiekt naszym mieszkańcom!
Gminne boisko ORLIK 2012 zdaje
swe zadanie, przyciąga i będzie przy-
ciągał rzesze nie tylko młodych
mieszkańców naszej gminy.
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��� Zakończyła się przebudowa drogi
ze Świeszyna do Włok.  Przebudowę
wykonała firma STRABAG na dłu-
gości prawie dwóch kilometrów. 
Wartość inwestycji wyniosła 1.474 tys.
zł brutto. Dofinansowanie z woje-

wództwa wyniosło 366.3 tys. zł, a sta-
rostwo koszalińskie dołożyło pół milio-
na złotych. Był to pierwszy etap inwe-
stycji, kolejny – w roku 2014.

Tekst i zdjęcie: 
Lidia Łyczko

Włoki mają drogę 
SSttrraażżaaccyy oocchhoottnniiccyy zz ppoowwiiaattuu kkoosszzaa--
lliińńsskkiieeggoo ii zzaawwooddoowwii zz kkoosszzaalliińńsskkiieejj
kkoommeennddyy ssttaannęęllii ddoo zzaawwooddóóww wwęędd--
kkaarrsskkiicchh.. 

��� IV Zawody w Wędkarstwie Spła-
wikowym Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Koszaliń-
skiego rozegrano nad akwenem poło-
żonym na terenie  Bursztynowego 
Pałacu w Strzekęcinie. 

W zawodach uczestniczyli strażacy
z jednostek OSP gmin powiatu ko-
szalińskiego oraz strażacy reprezentu-
jący Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Koszalinie. Do za-
wodów zgłoszono 11 zespołów OSP,
udział brało 47 druhów. 

Uczestnicy byli oceniani w trzech
kategoriach: indywidualna, druży-
nowa i największa ryba.

Największą rybę złowił Michał 
Kłosiński (OSP Świeszyno). W rywa-
lizacji indywidualnej wygrał Marek
Stanisławski z OSP Gozd, drugie
miejsce – Arnold Potocznik (OSP Po-
lanów), a trzecie – Robert Dobrzyński
z OSP Mierzym. 

Drużynowo bezkonkurencyjni oka-
zali się druhowie z OSP Gozd (10 226 g),
II miejsce – OSP Świeszyno (10 030 g),

III miejsce – OSP Biesiekierz 
(9 450 g). 

Po komisyjnym zważeniu ryby zo-
stały wypuszczone do akwenu wod-
nego, aby w kolejnych zawodach przy-
nosiły jeszcze większe wyniki. 

Przed oficjalnym odczytaniem wy-
ników i wręczeniem pucharów wraz 
z upominkami od sponsorów odczy-
tano Uchwałę Prezydium Zarządu
Głównego ZOSP RP o odznaczeniu
srebrnym medalem Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej druha
Piotra Januszka, a brązowym medalem
Adriannę Angelard, właścicielkę Ho-
telu Bursztynowy Pałac.

Tekst i zdjęcie: 
Krzysztof Kuszczak

Strażacy łowili ryby ORGANIZACJA
�,"�)$2�.*, (�2�0*�30��16���,27�
�����.,2 &8�$)*����!/)��.*,�($�
+/�#�,30���/,-2.1)*01���6�����, 2 -
��������0��*-2�'$)$ �-.���,1"��0�-.�
-+*�2���$ ,*)$(��*- �&$���3%.��($)1
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�0��*-2�'$)$ �
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WW kkoolleejjnneejj rroozzmmoowwiiee 
zz ccyykklluu „„NNaassii SSoołłttyyssii””,, 
oo ttyymm jjaakk ppeełłnnii ffuunnkkccjjęę 
ssoołłttyyssaa oorraazz jjaakkiiee cceellee 
ppoossttaawwiiłł ssoobbiiee ddoo zzrreeaalliizzoo--
wwaanniiaa ooppoowwiiee 
WWAALLDDEEMMAARR 
PPOOTTOONNIIEECC
–– ssoołłttyyss ZZeeggrrzzaa 
PPoommoorrsskkiieeggoo.. 

–– OOdd kkiieeddyy jjeesstt PPaann mmiieesszzkkaańńcceemm
ZZeeggrrzzaa PPoommoorrsskkiieeggoo?? 
CCzzyy zzwwiiąązzaannee ssąą zz ttyymm mmiieejjsscceemm
PPaannaa wwiięęzzyy rrooddzziinnnnee?? 
– W Zegrzu Pomorskim mieszkam

od urodzenia. Moi rodzice przyjechali
na te ziemie w 1958 roku. Mama 
pochodzi z małej wsi pod Kielcami, 
a ojciec to góral.

–– CCoo sspprraawwiiłłoo,, żżee zzoossttaałł ppaann 
ww ZZeeggrrzzuu??
– Tu się urodziłem i wychowałem,

tu chodziłem do szkoły podstawowej,
tu poznałem swoją żonę, która prze-
prowadziła się w te strony w latach
siedemdziesiątych. Nie wyobrażam
sobie życia w mieście, bo panuje tam
za duży hałas. Życie w ciszy i spokoju
jest dla mnie jak eliksir. 

–– DDllaacczzeeggoo zzddeeccyyddoowwaałł ssiięę PPaann
zzoossttaaćć ssoołłttyysseemm ii cczzyymm ddllaa PPaannaa
jjeesstt sspprraawwoowwaanniiee tteejj ffuunnkkccjjii?? 
OOdd kkiieeddyy PPaann sspprraawwuujjee uurrzząądd 
ssoołłttyyssaa??
– Zegrze Pomorskie to typowa wieś

popegeerowska i ma to szczęście, że po
likwidacji PGR-u znaleźli się chętni
do ratowania tego dobytku. Najpierw
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa 
z Katowic, a w chwili obecnej filia
spółki Poldanor – ZEGROL. Dzięki
temu obiekty gospodarcze i ziemia
nie uległy degradacji. Zdecydowana
większość pracowników PGR-u to już
emeryci, ogromna liczba ich dzieci
wyprowadziła się do innych miejsco-
wości i za granicę. Ci, którzy zostali
kochają tę miejscowość i nie skąpią sił,
by ją upiększać. Widać to po wy-

glądzie budynków i obejść. Na
dowód, w zeszłym roku sołectwo 
Zegrze Pomorskie zajęło pierwsze
miejsce w gminie w konkursie na naj-
piękniejsze sołectwo. Postanowiłem
kandydować na sołtysa, by zmienić
oblicze naszej miejscowości, a przede
wszystkim zmienić wizerunek funkcji
sołtysa. Zawsze uważałem, że sołtys
jest przede wszystkim od tego, by lu-
dziom pomagać i reprezentować ich.
Są chwile trudne, ale jedno słowo
„dziękuję” jest dla mnie najlepszą 
rekompensatą. Staram się zawsze 
rozmawiać z ludźmi z uśmiechem na
twarzy i może to powoduje, że nie
spotykam się z odmową pomocy. 
Sołtysem jestem od 2006 roku.

––  CCoo cciieekkaawweeggoo mmoożżnnaa zzoobbaacczzyyćć
ww ssoołłeeccttwwiiee??
– Miejscowości sołectwa są dość

młode, budynki pochodzą  z końca
XIX i początków XX wieku. Najpięk-
niejsze z nich to pałacyk nad jeziorem

Hajka (obecnie ośrodek wczasowy),
zabudowania firmy ZEGROL i prze-
piękny park w Zegrzu odrestaurowany
przez tę firmę. Jesteśmy otoczeni 
lasami, a w najbliższej okolicy znaj-
duje się piękne jezioro Hajka z miej-
scami wypoczynkowymi.

–– JJaaccyy cciieekkaawwii lluuddzziiee:: ttwwóórrccyy 
lluuddoowwii,, ddzziiaałłaacczzee ssppoołłeecczznnii 
lluubb kkuullttuurraallnnii,, mmiieesszzkkaajjąą 
ww ssoołłeeccttwwiiee??
– Ogólnie mógłbym stwierdzić, że

działaczy społecznych mamy bardzo
wielu, twórców ludowych niestety nie
(chyba, że się ukrywają), a działaczami
kulturalnymi są przede wszystkim nasi
nauczyciele, ale ze względu na brak
świetlicy nie mają się gdzie wykazać.
Od wielu lat istnieje u nas młodzie-
żowy zespół ANIMA prowadzony
przez Zofię Bebę-Bednarczyk przy
ogromnej pomocy proboszcza Ks.
Bogdana Gibczyńskiego. Mamy też
klub piłki nożnej HAJKA grający 

w kl. B. Moim, i chyba nie tyko
moim zdaniem, na wyróżnienie 
zasługuje Tadeusz Miąsek, który 
w wieku emerytalnym do dziś bierze
udział w zawodach sportowych na
całym świecie, osiągając naprawdę
wspaniałe wyniki. Szkoda, że nie
mamy programów wspomagających
takich sportowców. 

–– JJaakkiiee ssąą nnaajjwwaażżnniieejjsszzee sspprraawwyy 
ddoo zzaałłaattwwiieenniiaa ww ssoołłeeccttwwiiee??
– Najważniejszą rzeczą jest świetlica.

Ze względu na brak działki wystąpi-
liśmy w poprzednim roku do wójta 
z wnioskiem, aby wsparł nasze starania
w Agencji Nieruchomości Rolnych 
o przekazanie działki położonej w cen-
trum  Zegrza z przeznaczeniem pod
budowę świetlicy. Kolejna inwestycja
to wymiana wodociągów, a następną 
to podłączenie kanalizacji do Niedalina
i dalej do Koszalina. Wymianę hy-
drantów realizujemy w tym roku w ra-
mach Funduszu Sołeckiego.

–– IIlluu mmiieesszzkkaańńccóóww lliicczzyy ssoołłeeccttwwoo 
ii zz jjaakkiicchh mmiieejjssccoowwoośśccii ssiięę sskkłłaaddaa??
JJaakk PPaann oocceenniiaa mmiiggrraaccjjee 
mmiieesszzkkaańńccóóww?? CCzzyy ccoorraazz wwiięęcceejj
oossóóbb wwyyjjeeżżddżżaa zz ssoołłeeccttwwaa cczzyy 
wwiięęcceejj ssiięę ttuu oossiieeddllaa??
– Nasze sołectwo liczy 629 miesz-

kańców, a składa się z miejscowości:
Zegrze Pomorskie, Sieranie, Czaple 
i Zegrzyn. Jako zatwardziały mieszka-
niec wsi negatywnie oceniam migrację
naszych mieszkańców. W tej chwili
mamy już trzy mieszkania do sprze-
daży – dzieci właścicieli nie chcą tu
mieszkać lub mają już własne miesz-
kania. Obecnie budują się dwa domki
na ziemiach kupionych od Agencji
Rolnej. Nasza Gmina nie posiada 
u nas swoich działek, które mogłaby
sprzedać pod zabudowę.

–– SSuukkcceess ii ppoorraażżkkaa kkaaddeennccjjii??!!
– Sukcesem jest wybudowanie

wiaty HAWAJKA, która powstała 
w 2009 roku. Jest to nasza letnia świe-
tlica, w której możemy organizować
spotkania sołeckie, imprezy kultu-
ralno-sportowe i zabawy taneczne. Ko-
lejny przykład to chodnik przez całe
Zegrze, plac zabaw w Zegrzu i Sie-
rani, przystanki w Czaplej i Sierani,
wodociąg do Zegrzyna. Jednak  naj-
większym sukcesem będzie niedo-
puszczenie do budowy chlewni i bio-
gazowni tuż pod naszym nosem. Jeśli
przegramy to będzie największa po-
rażka.

–– JJaakkiiee ssąą PPaannaa ppllaannyy nnaa nnaajjbblliiżżsszzee
llaattaa??
– Chyba będę kandydował w na-

stępnej kadencji, już w tym roku zło-
żyłem wniosek o ułożenie chodnika od
kościoła do posesji nr 1 i chciałbym,
żeby został zrealizowany. Nie wspo-
mniałem wcześniej, że jestem również
radnym w naszej gminie, a postano-
wiłem nim zostać, żeby mieć prawo
głosu w ważnych sprawach dotyczących
mieszkańców. Sołtys może wyrazić
swoją opinię, ale nie ma prawa  głosu.
Będąc sołtysem i radnym jednocześnie
mogę opiniować i głosować uchwały.

Rozmawiała 
Marcelina Marciniak

Wystarczy „dziękuję” 
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MMłłooddzzii ppiiłłkkaarrzzee zz nnaasszzyycchh sszzkkóółł ppoodd--
ssttaawwoowwyycchh rryywwaalliizzoowwaallii ww IIVV TTuurr--
nniieejjuu oo PPuucchhaarr PPrreemmiieerraa TTuusskkaa.. BByyłł
ttoo eettaapp eelliimmiinnaaccjjii ggmmiinnnnyycchh.. 

��� Dopisała pogoda, kibice i emocje 
w poszczególnych meczach. Rywali-
zacja odbywała się w dwóch katego-
riach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. 

W pierwszej grupie zwycięską dru-
żyną zostały „Orły” ze Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu Pomorskim. A w star-
szej kategorii wiekowej nie miała sobie
równych drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej Konikowo. Najlepszymi gra-

czami zostali: Filip Szatkowski (SP Ko-
nikowo) w kategorii młodszej i Prze-
mysław Lampkowski (SP Konikowo)
w kategorii starszej.

Kolejnym etapem rozgrywek będą: 
� eelliimmiinnaaccjjee wwoojjeewwóóddzzkkiiee – od 20

do 25 września; 
� ffiinnaałłyy wwoojjeewwóóddzzkkiiee – od 30 wrze-

śnia do 6 października 
� ffiinnaałł ooggóóllnnooppoollsskkii ww WWaarrsszzaawwiiee 

– od 9 do 12 października.
Gratulujemy zwycięzcom i trzy-

mamy kciuki za dalsze gry naszych ze-
społów!

Jacek Marcinkowski

Walczą 
o puchar premiera WWee wwrrzzeeśśnniiuu ww KKoonniikkoowwiiee ooddbbyyłłyy

ssiięę zzaawwooddyy mmoottooccrroossssoowwee MMii--
ssttrrzzoossttww SSttrreeffyy PPoollsskkii ZZaacchhooddnniieejj.. 
NNiiee zzaawwiiooddłłaa AAnniittaa DDrreewwnniiookk 
zz MMXX--KKoosszzaalliinn..

��� Klub motocrossowy MX–Koszalin
(organizator imprezy) przygotował 
1 września zawody motocrossowe  
– dziesiątą z zaplanowanych 11 rund 
– Mistrzostw Strefy Polski Zachod-
niej. Współorganizatorem spotkania
była Gmina Świeszyna, która ufundo-
wała część statuetek, pamiątkowe 
koszulki dla uczestników zawodów
oraz sfinansowała obsługę medyczną.
Rokrocznie Gmina Świeszyno poprzez
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
włącza się w ochronę imprezy oraz
prawidłowe utrzymanie toru. Zawody
otworzył wójt Gminy Świeszyno – Ry-
szard Osiowy.

W kategorii kobiet udział wzięło 
7 pań. Zwycięstwo w tej kategorii 
odniosła zawodniczka MX Koszalin,
mieszkanka naszej gminy – Anita
„Myszka” Drewniok, startująca z nr
137 na motorze Yamaha yz 125, ubie-
głoroczna Mistrzyni Strefy Polski Za-
chodniej. 

Motocross cieszy się sporym uzna-
niem wśród mieszkańców naszej
gminy. Prezesem klubu  MX-Koszalin
jest Andrzej Krukowski, główny or-
ganizator imprez na torze w Koni-
kowie. Jest również zawodnikiem naj-
bardziej obsadzonej klasy MX2.
Wiceprezesem klubu jest jeżdżący od

40 lat Rajmund Brzeziński – mieszka-
niec naszej gminy. Kolejnym miesz-
kańcem Gminy Świeszyno zaangażo-
wanym i promującym to przedsię-
wzięcie jest Piotr Morawski, reprezen-
tant „mastersów”.

Imprezie towarzyszyła wietrzna, acz
słoneczna pogoda. Zawody zakoń-
czyły się ok. godziny 19. Nagrody
zwycięzcom przekazali: Ryszard
Osiowy – wójt Gminy Świeszyno oraz
Cezary Czenko – przewodniczący
Rady Gminy. Dzięki wielu spon-
sorom oraz pogodzie zawody zako-
ńczyły się z pompą. Lał się szampan 
z podium dla zwycięzców, a tuż pod
koniec dekoracji mistrzów – lunęło
deszczem.

Lidia Łyczko

Zawody z pompą 

RRoozzmmoowwaa 
zz AANNIITTĄĄ 
DDRREEWWNNIIOOKK,, 
zzaawwooddnniicczzkkąą mmoottooccrroossssoowwąą 
zz kklluubbuu MMXX--KKoosszzaalliinn::

–– WWsszzyyssccyy jjeesstteeśśmmyy cciieekkaawwii jjaakk
rroozzppoocczzęęłłaa PPaannii sswwoojjąą pprrzzyyggooddęę 
zzee ssppoorrtteemm??
– Moja przygoda z motocrossem

zaczęła się parę lat temu. Mieszkam
przy torze w Konikowie i dźwięki
stamtąd dochodzące zainteresowały
mnie na tyle, że zaczęłam początkowo
jako widz, z czasem jako fan, a dzięki
chłopakowi i mojej ciekawości już jako
zawodnik. Traktuję to miejsce jako
mój drugi dom.

––  JJaazzddaa mmoottoorreemm wwyymmaaggaa 
ooddwwaaggii.. CCoo sskkłłoonniiłłoo PPaanniiąą 
ddoo ttrreennoowwaanniiaa mmoottooccrroossssuu??
–  Motocross lubię za specyfikę tego

sportu, za adrenalinę, przygody, za to
że nie ma monotonii. Jest to nieko-
ńcząca się historia. Dzięki temu spor-
towi poznałam dużo sympatycznych,
zwariowanych ludzi. Za to właśnie ko-
cham ten sport!

––  KKttoo jjeesstt PPaannii 
ttrreenneerreemm?? 
– Dostaję wskazówki od moich

znajomych z klubu jak i od chłopaka
– Andrzeja. Jest wielu zawodników,
na których warto się wzorować. Myślę,
że na moim poziomie każda osoba je-
żdżąca ode mnie lepiej jest wzorem do
naśladowania.

–– KKttoo jjeesstt zzaatteemm ppaannii iiddoolleemm
ssppoorrttoowwyymm??
– Nie mam jednej ulubionej osobi-

stości sportowej. Dla mnie idolem jest

osoba, która się nie poddaje i wkłada
serce w to co robi, poświęcając się 
w stu procentach swojej pasji.

–– JJaakkiiee wwyyzzwwaanniiaa ssppoorrttoowwee 
ssttaawwiiaa ssoobbiiee PPaannii ww nnaajjbblliiżżsszzyymm
cczzaassiiee??
– Mam nadzieję, że w przyszłym

sezonie stanę w szranki z najlepszymi
zawodniczkami w Mistrzostwach
Polski! W tym sezonie blokowały mnie
trochę odległości. Rundy Mistrzostw
Polski są na terenie całego kraju.
Dzięki wparciu i pomocy firmy
„IMSO KI” i pana Klemensa Imioły
mam nadzieję, że w przyszłym sezonie
będę miała taką możliwość.

–– JJeesstt ppaannii ppiięękknnąą kkoobbiieettąą.. 
CCzzyy ssppoorrtt ttoo ffoorrmmaa ttrreenniinngguu,, 
bbyy uuttrrzzyymmyywwaaćć ddoobbrrąą kkoonnddyyccjjęę 
ffiizzyycczznnąą ii uurrooddęę?? 
– Myślę, że każdy sport jest dobry,

aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną
jak i psychiczną. Motocross jest spe-
cyficznym sportem. Na pewno oprócz
siły fizycznej potrzebna jest wytrwałość
jak i samozaparcie. Potrzeba też czasu,
aby coś osiągnąć. Przez to sukces jest
bardziej satysfakcjonujący. Polecam ja-
kąkolwiek formę treningu, na pewno
wpływa on na nasze samopoczucie,
kondycję fizyczną i oczywiście dobry
wygląd.

–– CCzzyy mmaa PPaannii jjeesszzcczzee 
jjaakkiieeśś iinnnnee zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa 
ppoozzaa ssppoorrtteemm??
– Myślę, że na kolejnym miejscu

jest gotowanie. Bardzo lubię spędzać
czas w kuchni. Tam się wyciszam.
Chociaż czasem lubię zrobić coś eks-
tremalnego nawet do jedzenia…

–– DDzziięękkuujjęę zzaa rroozzmmoowwęę.. 

Rozmawiała: Lidia Łyczko

Adrenalina nawet w kuchni
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