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Świeszyna

Absolutorium udzielone

Absolutorium dla Wójta
Gminy Świeszyno za wykonanie budżetu 2015 r. oraz
zaprzysiężenie nowego radnego - Łukasza Neumanna,
to najważniejsze wydarzenia
czerwcowej sesji Rady Gminy
Świeszyno.

Początek sesji podniosły – wybrany 12 czerwca br., w wyborach uzupełniających Pan
Łukasz Neumann z Niedalina
złożył ślubowanie i został pełnoprawnym radnym Rady Gminy
Świeszyno. Potem, dość sprawnie i przy jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzymującym się
radni zatwierdzili sprawozdanie
finansowe z wykonania budżetu
Gminy Świeszyno za rok 2015.
Absolutorium dla Wójta Gminy Świeszyno „przeszło” przy
dwóch głosach wstrzymujących
się i jednym przeciwnym.
Podjęto uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w
Czersku Koszalińskim i budowę oświetlenia LED w Niekłonicach oraz w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego

Przedstawiciele samorządu podziękowali Wójt Ewie Korczak za dobre wykonanie budżetu za 2015 r.
zadań inwestycyjnych w pasie
drogowym dróg powiatowych.
Dość długa dyskusja wywiązała
się podczas zapytań i interpelacji radnych. Radny Wieńczy-

sław Bebich długo i wyczerpująco odpowiadał na pytania
dotyczące sytuacji klubu GKS
Bałtyk Świeszyno. Dyskutowano także o planach remontów

dróg gminnych oraz o dotacjach
do miejsc w przedszkolach.
Pod koniec sesji przewodniczący rady odczytał pismo Edwarda
Wojtalika, który poinformował,

że zrezygnował ze stanowiska
zastępcy wójta oraz podziękował za współpracę. Następną
sesję zaplanowano na koniec
września.
(sim)

Gmina Świeszyno

Jubilatom gratulujemy...

Alfreda i Henryk Surosz
Kilka ważnych, rodzinnych
jubileuszy miało miejsce w
minionym czasie w gminie
Świeszyno.
Diamentową rocznicę ślubu
obchodzili Państwo Alfreda i
Henryk Surosz, którzy 60 lat
trwają razem w związku małżeńskim.
Ich jubileusz to świadectwo
niepokonanej, niezniszczalnej
i najtwardszej, bo diamentowej

miłości. Dostojni Jubilaci wykorzystali swoje wspólne życie
najpiękniej jak to było możliwe.
Byli razem w zdrowiu i chorobie, razem w dobrej i złej doli.
Złota rocznica ślubu to jubileusz
Państwa Czesławy i Zdzisława
Cebulskich, Ireny i Tadeusza
Leszczyk oraz Bogumiły i Stefana Nowakowskich, którzy
pięćdziesiąt lat trwają razem w
związku małżeńskim. Małżon-

Czesława i Zdzisław Cebulscy
kowie ponad pół wieku temu
ślubowali sobie wierność, szacunek i wzajemne oddanie.
Ich małżeństwo było świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, którzy raz
się pobrawszy, ciągle na nowo
musieli się odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu
i porozumienia, by w końcu
polubić także swoje wady i słabości.
Dostojnym Jubilatom, którzy

Irena i Tadeusz Leszczyk
przeszli długą drogę wspólnego życia, a dziś z dumą mogą
spoglądać na wspólne dokonania, Wójt Gminy Świeszyno
Ewa Korczak i Kierownik USC
Irena Czenko życzyły, aby wzajemna miłość i przyjaźń ciągle
się rozwijały.
Jeszcze raz życzymy wszystkim
Jubilatom długich lat życia oraz
doczekania w zdrowiu i dostatku kolejnych rocznic.
Serdecznie gratulujemy.

Bogumiła i Stefan Nowakowscy

Łukasz Neumann mieszka w
Niedalinie. Radnym został w
wyniku wyborów uzupełniających, które zostały rozpisane
po śmierci radnego Franciszka
Mikszy.
Jest absolwentem koszalińskiego Technikum Elektronicznego oraz inżynierem po „Budownictwie” na Politechnice
Koszalińskiej. Nie pracuje w
wyuczonym zawodzie, bo jest
funkcjonariuszem Państwowej
Straży Pożarnej w Koszalinie.
Jak mówi o sobie - działalnością społeczną zajmuje się od
12 roku życia - to wtedy wstąpił do Ochotniczych Straży Pożarnych w Niedalinie.
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Wydarzenia

Zegrze Pomorskie

Świeszyno

Wicemarszałek obiecał pomoc
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VIII Gminny Dzień Papieski II Gminny Dzień Dziecka

Zespół Śpiewaczy Karpaty
Zespoły ludowe z Gminy
Świeszyno wzięły udział w
Regionalnym Konkursie Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej
w ramach X Letnich Spotkań
z Folklorem, który odbył się
na placu przy kościele p.w.
Ducha Świętego w Koszalinie.
Nasze zespoły zebrały główne
nagrody: I miejsce zajął zespół
śpiewaczy „Jagody”, II miejsce
zespół „Karpaty”.
Męski zespół śpiewaczy KARPATY powstał w sierpniu

2015r. Członkami zespołu jest
ośmiu mężczyzn, z których
trzech jest mieszkańcami Gminy Świeszyno. Kierownikiem
organizacyjnym zespołu jest
pan Paweł Czopik, kierownikiem artystycznym pan Adam
Buszta, instruktor muzyczny,
grający na akordeonie.
Repertuar zespołu stanowią
pieśni i piosenki regionów od
Sudetów po wschodnią i południową Rumunię. W swojej
działalności artystycznej panowie chcą pokazać wspólnotę
tych regionów oraz tradycje

jakie mają wpływ na rozwój
kultury w naszym kraju. Twierdzą, że kultura „karpacka” jest
zakorzeniona w naszej codzienności, nasz kraj jest zamieszkany przez przedstawicieli wywodzących się z wielu narodów,
które charakteryzuje podobieństwo. Chcą pokazać, że więcej
nasz łączy niż dzieli.
Sztandarowym utworem zespołu jest piosenka rumuńska pt.
„Czerwony pas”. Śpiewają też
„Orawę” i wiele innych pięknych utworów. Korzystają ze
śpiewników karpackich.

Informacja nt. kąpielisk w gminie
W roku 2016 na terenie Gminy Świeszyno nie ma zarejestrowanych kąpielisk. Zgodnie z ustawą
Prawo wodne organizator kąpieliska ma obowiązek do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy zgłosić do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy wniosek o założenie kąpieliska.
Do dnia 31 grudnia 2015 roku, do Urzędu Gminy Świeszyno nie wpłynął żaden wniosek o wpis
do ewidencji kąpielisk.
W związku z powyższym nie było podstawy do uchwalania wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Świeszyno w roku 2016.

Na zaproszenie Pani Wójt
w dniu 31.05.2016 r. naszą
Gminę odwiedził Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Pan Jarosław Rzepa, który
uczestniczył również w
spotkaniu przedsesyjnym
radnych Rady Gminy Świeszyno.
Podczas spotkania Pan Marszałek poinformował wszystkich,
że dołoży wszelkich starań aby
nasz wniosek dotyczący przebudowy drogi gminnej w m.
Konikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o przyznanie pomocy na operację typu

„Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energią odnawialną i w
oszczędzanie energii” objętego
programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020,
który znajduje się na 108 pozycji listy rankingowej dostał
szansę na dofinansowanie.
– Czekamy na decyzję dotyczącą możliwość nadkontraktacji
środków. Dzięki niej będziemy
mogli przekazać środki kolejnym samorządom, korzystając

z pierwotnego konkursu – mówi
wicemarszałek województwa
Jarosław Rzepa.
Ponadto Pan Marszałek zachęcał do składania wniosków
o
dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 na budowę sieci
wodno kanalizacyjnej dla obszarów nie wpisanej w aglomerację oraz na budowę targowiska znajdującego się na terenie
Gminy.
Ponadto zaprosił Spółkę Wodną do składania wniosków o
dofinansowanie na wykonanie
urządzeń melioracji wodnych.

Gmina Świeszyno

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego WOPR
601 100 100           722 312 260
Kilka ważniejszych zasad zachowania nad wodą:
Planując wakacje nie zapominajmy o bezpiecznym zachowaniu nad wodą!
- kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych
- stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników
- unikamy kąpieli w wodzie nieznanej i nieoznakowanej
- nie wskakujemy do wody
- unikamy wchodzenia do wody oznakowanej znakami zakazu kąpieli
- pływać powinny tylko osoby o dobrym stanie zdrowia
- nie wolno wchodzić do wody osobom zażywającym leki psychotropowe, antybiotyki i
alkohol
- nie należy wchodzić do wody po zmroku lub podczas słabej widoczności

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.
informuje, że

od 21 tygodnia 2016 roku odbiory odpadów segregowanych (szkło, makulatura, plastik, zielone) z
miejscowości Czersk i Chałupy odbywać się będą w każdy piątek B.
Poniżej dokładne daty odbiorów:
22 lipca, 5 sierpnia, 20 sierpnia, 2 września, 16 września, 30 września, 14 października, 28 października, 12 listopada, 25 listopada, 9 grudnia, 23 grudnia.

Obchody Dnia Papieskiego
rozpoczęły się od złożenia
wiązanek kwiatów pod obeliskiem św. Jana Pawła II.
Kwiaty złożyli: Ewa Korczak,
Wójt Gminy Świeszyno, w asyście zastępcy wójta Edwarda
Wojtalika i skarbnika gminy
Remigiusza
Szymańskiego.
Następnie
uczestniczyliśmy
w mszy świętej celebrowanej
przez księdza Zbigniewa Cieszkowskiego z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, księdza
Bogdana Gibczyńskiego, pro-

boszcza parafii oraz księdza
Zenona Stefańskiego. W trakcie mszy wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego pt.
„Chrzest, wiara i historii zew”,
w wykonaniu zespołu Anima i
Krajowego Bractwa Literackiego z Koszalina. Po mszy, na
placu przy kościele rozpoczął
się festyn prowadzony przez
Iwonę Moszyńską. Na scenie
wystąpiły zespoły: Cecylianki,
Jagody, Chocielanie z Bobolic,
Swaty, męska grupa Karpaty, dziecięcy zespół z Dargini
i dusza Zegrza Pomorskiego,
zespół Anima. W trakcie festynu odbywały się licytacje, z
których dochód przeznaczony
jest na potrzeby parafii. Licytowano m.in. zestaw kubków ze
wszystkich dotychczasowych
Dni Papieskich, tort, oryginalnego anioła, zestaw kieliszków
oraz koszulkę z Biegu Papieskiego Domacyno – Karlino.
Imprezą towarzyszącą była lo-

teria fantowa, na zakończenie
której rozlosowano nagrody:
śpiwory, robot kuchenny oraz
nagrodę główną - rower. W
trakcie imprezy można było
posilić się bigosem przygotowanym przez strażaków z OSP
Niedalino, zasmakować w domowych ciastach upieczonych
przez panie z sołectwa Zegrze
Pomorskie i Niedalino.
Organizatorami VIII Gminnego
Dnia Papieskiego byli: Zespól
Anima z Zegrza Pomorskiego, Urząd Gminy Świeszyno,
MCK e-Eureka – BP w Świeszynie, parafia p.w. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim, Sołectwo Zegrze Pom.,
Sołectwo Niedalino oraz OSP
w Niedalinie.
Pogoda dopisała, humory również, zwycięzcy loterii mogą
być zadowoleni z nagród.
Do zobaczenia w przyszłym
roku!

Koszalin

IV Piknik Charytatywny
„Wspólna zabawa szlachetna sprawa”
Na terenie amfiteatru odbył
się IV Piknik Charytatywny
„Wspólna zabawa szlachetna
sprawa".

Dobrze jest wpisać do telefonu numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100. W razie wypadku
zadzwoń, podając miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych i ich liczbę.
Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dyżurnym!
Więcej informacji nt. bezpieczeństwa nad wodą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie w dziale Porady: www.kmpsp.koszalin.pl

VIII Gminny Dzień Papieski
zorganizowano w Zegrzu
Pomorskim. Patronat honorowy nad uroczystością
objęli: Wójt Gminy Ewa
Korczak, proboszcz parafii
p.w. M.B. Częstochowskiej w
Zegrzu Pomorskim, Bogdan
Gibczyński oraz Zofia Beba
Bednarczyk, instruktor
zespołu Anima.

Spotkanie informacyjne dotyczące opracowania „Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Gminy Świeszyno na lata
2016-2020”
zorganizowano
w Multimedialnym Centrum
Kultury e-Eureka – Biblioteka
Publiczna w Świeszynie.
Marcin Rachuta z firmy
„EKOPLAN
S.C.”,
która
wykonuje PGN dla Gminy
Świeszyno przedstawił istotę
gospodarki niskoemisyjnej w
kontekście ekologicznym, ale

również ekonomicznym. Wyjaśnił czym jest Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, jakie są jego
cele i dlaczego jest on ważnym
dokumentem strategicznym dla
samorządów.
Gmina Świeszyno posiadając uchwalony Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej będzie mogła
ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji związanych z szeroko pojętą gospodarką niskoemisyjną, m.in. z:
- Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świeszyno na lata 20162020” współfinansowane jest
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Piknik był organizowany przez
Fundację Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Koszalinie z okazji
Dnia Dziecka dla wszystkich
podopiecznych z rodzinami oraz
pozostałych zainteresowanych
wspólną akcją niesienia pomocy.
Podobnie jak w ubiegłych latach
można było zapoznać się z pracą
wielu organizacji, firm i instytucji. Gminę Świeszyno reprezentowała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej z Niedalina. W
czasie pikniku można było zapoznać się z pracą strażaka oraz
wyposażeniem wozu ratowni-

czo-gaśniczego marki Mercedes
Benz z 1968 roku, który wzbu-

dzał duże zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

W niedzielne popołudnie plac
przy gimnazjum w Świeszynie wypełnił się najmłodszymi mieszkańcami naszej
gminy, którzy tego dnia mieli
swoje święto - Dzień dziecka!
Z tej to okazji Multimedialne
Centrum Kultury e-Eureka
- Biblioteka Publiczna przygotowało moc atrakcji w ten
pogodny i słoneczny dzień.
A wszystko rozpoczęło się od
występu iluzjonisty Apollina i
wróżki Iwony, którzy czarowali oraz uczyli czarować. Bawili
się zarówno z najmłodszymi,
ale zapraszali do swych zabaw
również dorosłych. Podczas
ponadgodzinnego występu magów wszyscy bawili się znakomicie! Po tych sztuczkach dzieci mogły wziąć udział w wielu
konkursach i zabawach, które
odbywały się na placu. Było
więc przeciąganie liny dzieci, a
także rodziców, układanie wielkich puzzli, biegi na rodzinnych
nartach, sztafety w fartuchach,
konkurencje sportowe na Orliku czy strzelania z łuku do
tarczy. Każdy, kto wziął udział
w konkursach, mógł liczyć na
nagrodę!
W czasie trwania festynu każdy
mógł poczęstować się popcornem i watą cukrową, ufundowaną przez Ewę Korczak, wójta
gminy, każdy otrzymał również
loda, którym częstowała Danuta Polechońska, sołtys Świeszyna. Każdy mógł również
zjeżdżać do woli ze zjeżdżalni
– mniejszej lub większej, które
to atrakcje cieszyły się największą popularnością!
Kolejną atrakcją był pokaz szermierzy trenujących w systemie
Go-Now. Pokaz przygotowała
Koszalińska Sekcja Haribon
reprezentująca filipińskie sztuki
walki, a wśród nich Grzegorz
Redloch, mieszkaniec Strzekęcina. Po pokazie każdy mógł się
zmierzyć w walce, pod okiem

trenerów. Chętnych nie brakowało!
Dość niespodziewanie, niemal
pod koniec imprezy, na placu pojawił się milicyjny star
wraz z wyposażeniem, który
jest własnością Muzeum Milicji, które ma swą siedzibę w
Niekłonicach! Pan milicjant
zaprezentował stroje milicyjne
oraz można było zrobić swoją
kartotekę z odciskami palców
i dłoni. Kolejka do milicyjnego
pojazdu nie miała końca!
Atrakcji było bardzo dużo.
Poza wymienionymi już – było
malowanie buziek, malowanie
kredą po polbruku czy baloniki z logiem świeszyńskiego
hasła: MOJE ŚWIESZYNO! A
wszystko to, dzięki organizato-

rom, za zupełną darmochę!
Nad przebiegiem zabaw pieczę
mieli pracownicy firmy Baltic
Fun. Malowaniem buziek zajęła się Natalia Kliber z Niedalina, sportowymi konkursami
i stroną techniczną zajęli się
pracownicy MCK e-Eureki –
BP. Fundatorem waty cukrowej
i popcornu była wójt gminy
Świeszyno – Ewa Korczak,
lody ufundowała sołtys Świeszyna – Danuta Polechońska.
Podziękowania dla dyrekcji i
pracowników gimnazjum w
Świeszynie, za udostępnienie
placu i pomoc w organizacji
imprezy!

Tekst: Jacek Marcinkowski,
zdjęcia: Jacek Marcinkowski
i Robert Łukawski

Dziękujemy!!!

W dniu 31 maja 2016r. w wyniku uderzenia piorunu uległa spaleniu stodoła p. Janiny i Edwarda Iwańcio. Sołtys, Rada Sołecka
oraz Koło Kobiet Wiejskich przy świetlicy wiejskiej w Konikowie podjęła decyzję o zbiórce finansowej dla pogorzelców.
Zebrana kwota finansowa została przekazana Państwu Iwańcio.
Wójt Gminy Świeszyno włączyła w akcję pomocy pogorzelcom pracowników Urzędu Gminy, zapewniając sprawną pomoc
formalno - organizacyjną związaną z porządkowaniem terenu i pogorzeliska w zakresie usunięcia
drzewa, azbestu i odpadów powstałych podczas
pożaru.
Sołtys, Rada Sołecka, Koło Kobiet Wiejskich
oraz Państwo Iwańcio dziękują wszystkim darczyńcom za pomoc
w tej trudnej sytuacji.
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Pożegnanie ze szkołą

Konikowo
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Stypendia Wójta dla najzdolniejszych

Pożegnanie absolwentów

Troje uczniów ze szkół gminy
Świeszyno otrzymało stypendia Wójta Gminy Świeszyno.
Za bardzo dobre wyniki w nauce
w roku szkolnym 2015/2016
Ewa Korczak - Wójt Gminy

Świeszyno przyznała stypendia: Julii Król – uczennicy
Szkoły Podstawowej im. W.
Szymborskiej w Konikowie,
Piotrowi Łądkowskiemu –
uczeniowi Szkoły Podstawowej

im. W. Szymborskiej w Konikowie oraz Wiktorii Borys –
uczennicy Gimnazjum im. 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej w Świeszynie.
Gratulujemy!

Dunowo

I już po wszystkim… i już składacie pióra i zeszyty...

Dzień Dziecka
w Giezkowie
W Giezkowie, na boisku,
4 czerwca 2016 roku zebrały się dzieci z sołectwa oraz
okolicznych wiosek.
Tego dnia Sołtys Sławomira
Pagels, Rada Sołecka i radna
Monika Majcher zorganizowali
festyn z okazji Dnia Dziecka.
Gościem spotkania była Pani

Ewa Korczak – Wójt Gminy
Świeszyno, która otworzyła
festyn życząc dzieciom udanej zabawy. Pani Wójt rozdała
dzieciom upominki.
W programie było wiele atrakcji, w tym malowanie twarzy,
dużo różnych konkursów, do
udziału w których zaproszono
Panią Wójt.
Wszystkie konkursy cieszyły
się ogromnym zainteresowa-

niem dzieci.
Oprawę muzyczną z radosnymi
dziecięcymi piosenkami przygotował Pan DJ. Tańcom nie
było końca.
Bardzo przyjazna atmosfera,
którą wprowadziły Organizatorki zachęcając dzieci do zabawy swoją energią, dobrym
słowem i uśmiechem sprawiły,
że dzieci tego dnia mile spędziły popołudnie. (r)

Dzień Dziecka
w Niekłonicach
Dzień Dziecka w Niekłonicach
zorganizowany został na zrewitalizowanym boisku. Dnia 04
czerwca br. Pani Sołtys Jolanta
Górczyńska wraz z Radą Sołecką
oraz radną Gminy Świeszyno Panią Wanda Wilk, przy współpracy

Tego dnia z dziećmi była też Wójt
Gminy Świeszyno – Pani Ewa
Korczak, która złożyła dzieciom
życzenia, otworzyła zawody i
dopingowała dzieci w sportowej
rywalizacji. Pani Wójt przekazała
dzieciom słodkie upominki.
W tym szczególnym dniu radość
i uśmiech gościły na twarzach
dzieci.

Świeszyno

Dzień Dziecka
w Szkole Podstawowej
w Konikowie
W środę, 1 czerwca 2016r., w
Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, obchodzony był uroczyście Dzień Dziecka. Najpierw
sportowe konkurencje między
klasami, prowadzone przez Panią Ulę Kasztelan i Pana Bartka
Kuniczuka, zabawy i gry ruchowe dla maluchów, potem piknik
na świeżym powietrzu, a nawet
egzamin na kartę rowerową,
który prowadziła nauczycielka
zajęć technicznych – Pani Ewa
Pawlik.
Słowem – wszystko, czego „dusza zapragnie”! Mogłoby tak
się wydawać! Jednak to dopiero
początek atrakcji. Do ostatniej
chwili uczniowie niczego nie
podejrzewali.
Dopiero, gdy weszli do hali,
przystrojonej niczym przepiękny, bajkowy las, zachwytom
i zdziwieniu nie było końca!
Przy pierwszych akordach
(trochę przerażającej) muzyki,
zobaczyli swoich rodziców, a
potem kolegów i koleżanki,
przebranych w fantastycznie
dobrane stroje, zrozumieli, że
to wyjątkowe przedstawienie
jest właśnie dla nich! „My artyści – międzypokoleniowe koło
teatralne” Szkoły Podstawowej
w Konikowie, przygotowało i
zaprezentowało niesamowitą
sztukę dla dzieci i dorosłych
„Królewna Śnieżka”. Nie była
to jednak zwyczajna, tradycyjna wersja, lecz trochę ironiczna
bajka o dzisiejszych czasach.

radnej Powiatu Koszalińskiego
Pani Iwony Moszyńskiej zorganizowała z tej okazji festyn. Piękny,
słoneczny dzień, muzyka i wiele
atrakcji przyciągnęło dzieci z sołectwa.
Każde dziecko mogło uczestniczyć w wybranych przez siebie
konkursach. Wszyscy otrzymali
nagrody i upominki.

Dzień Dziecka w
„Wiosce Indiańskiej”

22 czerwca 2016r. w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie uczniowie
klasy VI zakończyli swą siedmioletnią edukację i pożegnali
dotychczasowych nauczycieli,
wychowawców, dyrektora szkoły oraz młodszych kolegów i
koleżanki. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Wójt Gminy
Świeszyno – Pani Ewa Korczak,
Kierownik ZOS w Świeszynie Pani Helena Zochniak, Kierownik GOPS - Pani Maria Gontarek, Dyrektor Multimedialnego
Centrum Kultury "E-eureka" Pani Ewa Sabatowicz, Dyrektor
Gimnazjum w Świeszynie - Pani
Joanna Remplewicz, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Komar, Przewodnicząca
Rady Rodziców – Pani Wioletta

Mikołajczyk, Dyrektor SP w
Konikowie - Pani Dorota Nitka
oraz pierwsza wychowawczyni
klasy – Pani Magdalena Irzykowska – Solnica. Ogromnej
radości przysporzyła uczniom
obecność grona pedagogicznego,
pracowników obsługi, rodziców i
całej społeczności uczniowskiej.
Podczas części oficjalnej uczniowie otrzymali Nagrody Wójta
Gminy Świeszyno oraz Dyrektora Szkoły, nagrody książkowe, dyplomy, a także nagrody
pieniężne z Fundacji „Stypendia
Świeszyńskie”. Prymusem Szkoły została uczennica Julia Król.
Gratulacje! Na spotkaniu nie
zapomniano także o Rodzicach,
którym w sposób szczególny
podziękowała za pracę na rzecz
klasy i szkoły Pani Dyrektor –

Dorota Nitka. Radość i uśmiech
gościł na twarzach tegorocznych
Absolwentów, a podczas części
artystycznej niejednej osobie łza
zakręciła się w oku. Uczniowie
podziękowali wszystkim uczącym ich w ciągu całego okresu
edukacyjnego za serce i przekazaną Im wiedzę. Absolwentów
przygotowała wychowawczyni
klasy – Pani Krystyna Tarnowska, oprawę muzyczną – Pani
Barbara Kadela, natomiast dekorację – Pani Marlena Łuczak.
Dziękujemy uczniom i Ich opiekunom za moc wrażeń i składamy
Im gorące życzenia radości, sukcesów i „starych” lub „nowych”
przyjaźni w kolejnym etapie Ich
życia.
Opracowanie: Dorota Tomczyk

Zegrze Pomorskie

Uroczyście w podstawówce

…W środę 22 czerwca pożegnaliśmy naszych Absolwentów. Wybrzmiały uroczyste podziękowania za uśmiech, wsparcie, dobre
słowo. Nie obyło się bez wzruszeń
i łez… jednak pozostało to, czego
nie da się wyrazić słowami…
W przedstawieniu artystycznym
z udziałem klasy szóstej uczniowie przypomnieli o największej
wartości – przyjaźni, która spaja
wszystkie wspomnienia. Dla wielu z nas poezja Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego i Jana Pawła II
zyskała dziś inny wydźwięk.
Swą obecnością zaszczycili nas
wójt gminy Świeszyno, Pani
Ewa Korczak, zastępca wójta,
Pan Edward Wojtalik, skarbnik
gminy, Pan Remigiusz Szymański, kierownik ZOS, Pani Helena
Zochniak, kierownik GOPS, Pani
Maria Gontarek, sołtys Dunowa,
Pani Jadwiga Waśko oraz dy-

rektor Gimnazjum im. 27 WDP
AK w Świeszynie, Pani Joanna
Remplewicz. Towarzyszyli nam
także Pani Dyrektor Małgorzata
Bednarska, wszyscy nauczyciele i
pracownicy szkoły oraz ukochani
Rodzice. Serdecznie dziękujemy
przybyłym Gościom za udział w
tej niecodziennej uroczystości
oraz ciepłe słowa skierowane do
naszych Absolwentów.
Po zakończeniu części artystycznej Absolwenci otrzymali nagrody z rąk Pani Wójt Ewy Korczak, Pani Dyrektor Małgorzaty
Bednarskiej oraz działającej przy
Szkole Podstawowej w Dunowie
Rady Rodziców. Złożyli także
podpisy w szkolnej Księdze Absolwentów, otrzymując z rąk Pani
Dyrektor i Wychowawcy, Pani
Marleny Szuwalskiej, eleganckie
teczki Absolwenta wraz z pamiątkowymi zdjęciami i tablo. Później
były już tylko latające po sali

birety i salwy śmiechu podczas
chwili wspomnień przy słodkim
poczęstunku
przygotowanym
przez Rodziców.
Wójt Gminy Świeszyno osobiście
ufundowała nagrody pieniężne
uczniom klasy piątej Jakubowi
Majcher i Filipowi Mielewczykowi oraz z klasy szóstej Bartoszowi Wójcikowi, którzy uzyskali
bardzo wysokie wyniki w nauce,
a nie zakwalifikowali się do uzyskania stypendium Wójta Gminy
Świeszyno zgodnie z uchwałą
Rady Gminy z 2012 roku.
Drodzy Absolwenci! Życzymy
Wam satysfakcji z dokonanego
wyboru gimnazjum oraz nauczycieli, którzy przekonani, że możecie zrobić więcej niż się spodziewacie, otworzą przed Wami serce.
Dziękujemy za niezapomniane
chwile i… przepraszamy za to, co
złe z naszej strony…
(r)

Przedszkole Gminne w Świeszynie

Zakończenie najstarszej grupy „Motylki”

Każda z postaci zagrana została
wyjątkowo i oryginalnie, a doskonałą grę rodziców i dzieci
uzupełniła porywająca do tańca
muzyka.
Za ten wyjątkowy prezent z
okazji Dnia Dziecka aktorzy
dostali owację na stojąco. Również Wójt Gminy Świeszyno –
Pani Ewa Korczak, która przybyła na uroczystość, ciepłymi
słowami podziękowała aktorom, a dzieciom złożyła serdeczne życzenia i obdarowała
je słodkimi upominkami.
W przedstawieniu wystąpili
rodzice: Wioletta Mikołajczyk,
Kamila Lisowska – Lebioda,
Ewa Cyngiel, Monika Bogacz,

Anna Koperska, Jowita Truszkowska, Marta Włodarzewska,
Tomasz Marko, Henryk Łądkowski oraz uczniowie: Hubert
Lebioda, Karolina Bogacz oraz,
gościnnie, uczeń SP w Zegrzu
Pomorskim – Miłosz. Dekorację przygotowali nauczyciele
SP w Konikowie pod czujnym
okiem Pani Marleny Łuczak.
Aktorom serdecznie dziękujemy za chwile radości, uśmiechu
i zabawy! Mamy nadzieję, że
spełnią obietnicę daną na końcu
baśni i jeszcze nie raz zobaczymy Ich na naszej scenie!
Występ rodziców, rozgrywki sportowe i piknik, nie były
jedynymi atrakcjami. Ucznio-

wie i niektórzy nauczyciele
otrzymali zasłużone dyplomy
w tegorocznej edycji konkursu
„Mam talent”, prowadzonego
przez Panią Basię Kadelę.
Samorząd Uczniowski sprawił
nam także niespodziankę w
postaci lodów i kiermaszu maskotek, który prowadziła Pani
Agnieszka Ustianowska.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzicom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację tego jedynego
dla dzieci dnia w roku.
Opracowanie:
Dorota Tomczyk

W niezwykły sposób
świętowały Dzień Dziecka
przedszkolaki z Przedszkola
Gminnego w Świeszynie.
Z tej okazji wybrały się na wycieczkę do Zieleniewa – „Dziki
Zachód” – „Wioska Indiańska”.
Po pełnym atrakcji terenie
oprowadzał nas kowboj „Chudy”. Odwiedziliśmy zwierzęta
w „Mini zoo” – oglądaliśmy

lamy, szopa pracza, małpki, konie i wiele innych zwierząt.
Dużą atrakcją dla każdego
dziecka była jazda konna oraz
przejażdżka bryczką. Przedszkolaki wesoło bawiły się na
kowbojskiej karuzeli i jeżdżących „beczkach”.
Po całym dniu wrażeń przedszkolaki wróciły do przedszkola. Przeżyte przygody dzieci
zapamiętają na bardzo długo.

Ostatni dzwonek roku szkolnego
2015/2016 w Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim rozbrzmiał 24 czerwca o godzinie
9.15. Na uroczystość przybyli
uczniowie wraz z rodzicami,
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście – władze gminne i
oświatowe oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych firm.
Po krótkim podsumowaniu rocznej pracy przez dyrektor szkoły
Małgorzatę Korus, listy gratulacyjne dla uczniów klasy V –
Aleksandry Brulińskiej, Nikoli
Rembowskiej oraz Miłosza

Lesiuka wręczyła Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak. Ci
sami uczniowie otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły za wysokie
wyniki w nauce oraz osiągnięcia
w konkursach.
Następnie Maria Gontarek, przedstawicielka Fundacji Stypendia
Świeszyńskie wręczyła stypendia uczniom: Aleksandrze Brulińskiej, Nikoli Rembowskiej,
Aleksandrze Sobali, Miłoszowi
Lesiukowi, Martynie Margol,
Kornelowi Ruszczakowi oraz
Nikoli Szczepankiewicz.
Coroczną nagrodę dla najlep-

szego absolwenta, ufundowaną
przez firmę Poldanor S.A., otrzymała z rąk Macieja Ostrowskiego
Aleksandra Sobala.
Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i podziękowań dla
rodziców, nastąpiła krótka, ale
wzruszająca część artystyczna
przygotowana wraz z klasą VI
przez wychowawczynię Ewę
Kocińską. Uczniowie w piękny
sposób pożegnali się ze szkołą i
nauczycielami.
Życzymy wszystkim uczniom
cudownych wakacji! Widzimy
się za dwa miesiące!

Uroczyście zakończyły rok
przedszkolny starszaki, które po
wakacjach idą do szkoły. Dyrektor Elżbieta Krzewiecka powitała wszystkich zgromadzonych
gości w osobie: Ewa Korczak Wójt Gminy Świeszyno, Helena
Zochniak - Kierownik Zespołu
Oświaty Samorządowej w Świe-

szynie oraz rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały występ
muzyczno – ruchowy, recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Po występach dzieci,
Pani Wójt wręczyła każdemu ze
starszaków dyplom ukończenia
przedszkola. Następnie rodzice
w podziękowaniu za opiekę nad

dziećmi przekazali na pamiątkę
dla przedszkola azalie do ogródka przedszkolnego. Upominkom
nie było końca, każde dziecko od
Pani Wójt otrzymało przepiękną
kolorową piłkę z życzeniami wesołych i kolorowych wakacji. Po
wzruszających chwilach wszyscy
udali się na słodki poczęstunek.
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Świeszyno

Dunowo

Przedszkolaki odwiedziły
stadninę

Piłka Nożna

Zegrze Pomorskie

Przedszkolaki z Oddziału
Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej w Dunowie
gościły w Stadninie koni w
Niekłonicach.
Dzieci podczas czterogodzinnego pobytu odwiedziły
mieszkańców Stumilowego
lasu, pomogły Puchatkowi
pozbierać pogubione słoiki

z miodem, odwiedziły Kłapouchego, Sowę, Królika.
Bawiły się na placu zabaw a
w stajni karmiły konie. Maluchy poznały ubiór konia a
nawet mogły przymierzyć
strój do jazdy konnej. Chętne i odważne przedszkolaki
czyściły kucyki. Na jednym
z nich po spałaszowaniu
smacznej grillowanej kieł-

baski miały okazję jechać.
Czas spędzony u Państwa
Malców przepleciony był
zawodami i zabawami sportowymi, które dzieciom
bardzo się podobały. Za
miła zabawę dziękujemy
organizatorom i rodzicom.
/Ewa Szymkowicz/

W dniu 25 maja 2016r. przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w
Świeszynie gościły swoich rodziców w MCK e – Eureka w Świeszynie na wspólnym święcie z
okazji Dnia Mamy i Taty. Pani dyrektor powitała rodziców i zaproszonych gości w osobie: panią Ewę
Korczak Wójt Gminy Świeszyno,
panią Helenę Zochniak Kierownik
ZOS w Świeszynie. Przedszkolaki
przygotowały występ artystyczny,

w którym zaprezentowały wiersze,
piosenki oraz tańce dla rodziców.
Po odśpiewaniu „Sto lat” dzieci
wręczyły rodzicom własnoręcznie
przygotowane upominki: mamy
otrzymały kwiatki w doniczkach,
tatusiowie kolorowe krawaty. Pani
Wójt podziękowała dzieciom za

piękną uroczystość przygotowaną dla rodziców i wręczyła im
piękne niebieskie baloniki. Na
zakończenie uroczystości Pan Andrzej Szubert iluzjonista z Agencji
Artystycznej „PRO – MAGIA”,
zaprosił wszystkich do wspólnych
„czarodziejskich” zabaw.

Bieg Papieski za nami

Konikowo

Kolejny finansowy
sukces sportowców

Piłka Nożna

SP Konikowo Mistrzem Gminy Świeszyno

W miejscowości Zegrze Pomorskie obchodziliśmy Gminny
Dzień Papieski. W ramach tej
imprezy w godzinach przedpołudniowych odbył się Bieg
Papieski o puchar Wójta Gminy
Świeszyno.
Biegi były podzielone na trzy
dystanse
mianowicie: 400 m
dla dzieci z klas I-III, 650 m dla
uczniów IV-VI klas oraz 1300 m
dla gimnazjalistów.
Bieganie rozpoczęliśmy o godzinie 1000 dystansem 400 m dla

najmłodszych uczestników. Zwycięzcą biegu została Natalia Kulas,
która pokonała siedmioro innych
pretendentów do pucharu.
Kolejny bieg 650 m był bardziej
zacięty i wyrównany, jednak pierwszy na mecie pojawił się Grzegorz
Rojek. Najdłuższy dystans wygrał Jakub Borys, który zdeklasował swoich rywali.
Po zakończonych biegach na placu
przy szkole zostały wręczone zwycięzcom puchary.
Opracowanie:
Marcin Magierowski

W ubiegłym tygodniu pierwszy
zespół Wichra Mierzym zakończył
ligowe rozgrywki w grupie drugiej
koszalińskiej Klasy A.
Po rocznej przerwie, drużyna ponownie występowała w ligowych
zmaganiach i znalazła się w grupie
drugiej Klasy A. Jesienią wszystkie
spotkania zespół rozegrał na wyjazdach. W trzynastu meczach Wicher
odniósł cztery wygrane i poniósł
dziewięć porażek, z czego kilka
dość bolesnych. Na swoją korzyść
drużyna rozstrzygnęła pojedynki
z Płomieniem Pobłocie Wielkie
(2:0), Gryfem Dobrowo (1:0),
Derbami Karścino (2:1) oraz Reskiem Karcino (4:2). Skuteczności
brakowało w przegranych spotka-

niach z Husarią Tymień (1:3) oraz
Grotem Gorawino (0:1). Szkoda
także przegranego 5:6 pojedynku
z Huraganem Bierzwnica, gdzie
Wicher schodził na przerwę przy
prowadzeniu 5:2.
Wahania formy były jesienią olbrzymim problemem zespołu.
M.in. po dobrym meczu przeciwko naszpikowanej zawodnikami z
drugiej ligi Kotwicy II Kołobrzeg
(2:6), tydzień później ulegli wysoko Syrenie-Grot Rymań 1:7.
Wiosną Wicher wrócił na swoje
boisko, co znalazło swoje odzwierciedlenie w osiąganych rezultatach.
Po dwóch przegranych walkowerami spotkaniach z Grafem Bukówko
i Płomieniem Pobłocie Wielkie,

GKS Świeszyno

Świeszyno

Szczęśliwa
10-tka

Drużyna GKS Świeszyno w sezonie 2015/2016 rozgrywała mecze w
Klasie Okręgowej KOZPN. Na zakończenie sezonu zajęli 10 miejsce
w tabeli na 15 drużyn rozgrywających. Sezon nie był łatwy, zawodników trapiły kontuzje. Był to sezon
debiutancki, a zawodnicy zdobywali
dopiero doświadczenie, jednak do
końca walczyli o utrzymanie się w
lidze. Dzięki pracy i charakterowi
zespołu drużyna uzyskała ten cel.
Zarząd GKS Świeszyno składa podziękowania zawodnikom, trenerom
i wszystkim osobom, które przyczyniły się do funkcjonowania zespołu.
W przyszłym sezonie celem zespołu będzie walka o zajęcie miejsca w
górnej połowie tabeli.
29 lipca br. rozpoczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Serdecznie zapraszamy osoby chętne
do gry w zespole GKS Świeszyno
o kontakt z prezesem klubu Panem
Krzysztofem Długoszkiem – tel.
667-217-699.

Trzebiatów

Najlepsi na powiatowych
pojechali na wojewódzkie

VI Turniej Piłki Nożej klas I
– III o Puchar Wójta Gminy
Świeszyno i Prezesa KKPN
BAŁTYK rozegrany został
na świeszyńskim Orliku.
Uczestnikami rozgrywek byli
uczniowie klas I – III trzech
świeszyńskich szkół podstawowych. W zmaganiach
sportowych nie przeszkadzały
zawodnikom
niesprzyjające
warunki atmosferyczne. Dzielnie walczyli do końca.

Mistrzem Gminy Świeszyno
została drużyna Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie, II
miejsce zajęła drużyna Szkoły
Podstawowej im. Kpt. Pil. S.
Bartosika, III miejsce zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej
w Dunowie. Mistrzowie, z rąk
włodarza naszej gminy – Pani
Ewy Korczak – Wójta Gminy
Świeszyno oraz Pana Dyrektora KKPN BAŁTYK otrzymali
Puchar, dyplom, piłkę i złote

medale. Pozostałe drużyny zostały uhonorowane medalami,
dyplomami i piłką.
Najlepszym bramkarzem spotkania została Wiktoria Kopertowska ze Szkoły Podstawowej
w Dunowie.
Najlepszym strzelcem Paweł
Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej w Konikowie, najlepszym zawodnikiem Bartosz
Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim.
Nad sprawnym przebiegiem

spotkania czuwali nauczyciele
wychowania fizycznego: Pani
Małgorzata Śmiałkowska ze SP
w Dunowie, Pan Dariusz Szwabo ze SP w Zegrzu Pomorskim
i Pan Bartłomiej Kuniczuk
– Dyrektor Turnieju ze SP w
Konikowie. Mecze sędziował
Pan Piotr Stołowski – animator
sportu.
Dzieci podczas spotkania
otrzymały słodki poczęstunek
i napoje.

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy ,,START” przy
Szkole Podstawowej im. W.
Szymborskiej w Konikowie
otrzymał dofinansowanie w
wysokości 5 tyś. do projektu
pt. ,,Piłkarska reprezentacja
Polski czeka”.
Poprzez realizację projektu
zostaną stworzone warunki do
rozwoju piłki nożnej na terenie wsi Konikowo. Działania,
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Wicher Mierzym - dziesiąty w A - klasie

Dzień Matki w przedszkolu

Dużo Mamie, Tacie Mówić Miałem –
Lecz Gdy Biegłem Zapomniałem.
Więc Mamusiu Nadstaw Uszka I
Zapytaj Się Serduszka
Niech Ci Powie Jego Bicie, Że Ja Kocham Cię Nad Życie!
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które obejmują projekt mają za
zadanie aktywnie wykorzystać
czas wolny mieszkańców Konikowa, poprawić stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży,
propagować styl życia i rozwój
sportu na terenie gminy i zapobiegać zjawiskom patologii.
A co czeka na mieszkańców?
Dowiedzą się już we wrześniu.
Opracowała:
Ewa Pawlik

W niedzielę 12 czerwca 2016 r.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
chłopców i dziewcząt z OSP Świeszyno uczestniczyła w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu CTIF w
Trzebiatowie reprezentując Powiat
Koszaliński. W zawodach startowało 19 drużyn z całgo województwa,
7 drużyn dziewcząt i 12 drużyn
chłopców.

W zawodach udział brali:
Drużyna dziewcząt: Wiktoria Borys,
Marcelina Sobczak, Zuzanna Bilska, Maja Lubke, Martyna strojek,
Oliwia Kliber, Karolina Bogacz,
Martyna cyngiel, Martyna Janeczek, Patrycja Dobrzyńska, Roksana Dobrzyńska.
Drużyna chłopców: Jakub Borys,
Bartłomiej Ławicki, Przemysław
Lampkowski, Jan Sobolewski,

Grzegorz Rojek, Kacper Długoszek, Piotr Sobczak, Kewin Knop,
Adam Sińczewski.
Opiekunowie drużyn: Tomasz Borys
i Sylwester Skowroński.
Podczas zawodów rozegrano dwie
konkurencje: zadanie bojowe oraz
sztafeta. W końcowej klasyfikacji
drużyna dziewcząt z MDP Świeszyno
zdobyła 2 miejsce, natomiast drużyna
chłopców 4 miejsce. Gratulujemy.

Udany występ Żaków
Na boisku Orlik w Świeszynie, odbył się 5 turniej
w ramach rozgrywek Liga
Bałtycka Orlik 2012 – Powiat
Ziemski Koszalin w kategorii
Żak (rocznik 2007 i młodsi).
W zawodach wzięło udział
osiem zespołów. Zespoły grały
systemem „każdy z każdym”.
Należy podkreślić, że zgodnie z
nową unifikacją PZPN w trakcie
zmagań Żaków nie prowadzi się
żadnej punktacji. Symboliczną
kolejność zespołów ustala się
według ilości rozegranych turniejów. Przy równej ilości rozegranych turniejów, stosowana
jest kolejność alfabetyczna.
Niemniej należy odnotować
kolejny udany start naszych
zespołów, które wygrały dwa
mecze, trzy zremisowały i dwa
przegrały. Trener Bartłomiej
Kuniczuk pochwalił wszystkich
zawodników za wielką ambicję
i grę na miarę własnych umiejętności.
Zawody otworzyła Wójt Gminy
Świeszyno Ewa Korczak.
Organizatorzy
zapewnili
wszystkim uczestnikom słodki
poczęstunek, napoje i drobne
upominki od Gminy Świeszyno.
Organizatorem imprezy był
Gminny Klub Sportowy „Świeszyno” we współpracy z animatorami Orlika. Organizatorzy
składają podziękowanie rodzicom którzy bardzo chętnie
zaangażowali się w pomoc w
organizacji turnieju oraz panu
Marcinowi Magierowskiemu
za nieodpłatne sędziowanie meczy, a także panu Szymonowi
Pilipcowi za nieodpłatną opiekę
medyczną podczas spotkania.
Skład naszego
zespołu:
Gut Aleksander, Janik Alan, Janik Roksana, Bochnia Wiktor,
Bogacz Kacper, Michalski Igor,
Sapilak Przemysław, Wojciechowski Karol, Wojciechowski
Bartosz, Bebich Sasza, Piszcz
Jakub, Sobczak Jakub, Cąkała
Konrad, Lebioda Hubert, Włodarzewski Dominik.

jeszcze na boisku w Biesiekierzu
ograli Husarię Tymień 3:1. Nie
licząc dwóch pierwszych wymienionych meczów, odnieśli wiosną
pięć zwycięstw, zanotowali dwa
remisy i ponieśli cztery porażki, w
tym dwie z otwierającymi ligową
tabelę – Jednością-Ikarem Krosino
i Kotwicą II Kołobrzeg.
Przed ostatnim spotkaniem liczyli
się w walce o siódme miejsce w tabeli, jednak po minimalnej porażce
z Reskiem Karcino, zakończyliśmy
sezon 2015/16 na dziesiątej pozycji
z dorobkiem 29 punktów.
W dwudziestu czterech rozegranych meczach (nie licząc wcześniej
wspomnianych spotkań z Grafem i
Płomieniem) strzeliliśmy 43 bram-
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ki. Najlepszym strzelcem naszej
drużyny został autor osiemnastu
trafień – Mateusz Nowocień. Zawodnik naszego zespołu uplasował
się w klasyfikacji najskuteczniejszych na piątej pozycji. Najlepszym
strzelcem ligowych rozgrywek został Paweł Kozieł (Wicher Rąbino)
z dorobkiem 27 bramek.
Pięć goli na swoim koncie zanotował Andrzej Więckowski, a po trzy
– Czarek Brzostko, Kuba Bilski i
śp. Patryk Wiśniewski. Po dwa gole
dołożyli Marek Brzostko i Łukasz
Mudryk, po jednym – Przemek Borys, Rafał Imioła, Emil Imioła, Radek Jagielski, Łukasz Szumiłowski,
Michał Pelc oraz Piotr Kowalczyk.

Niekłonice

Podsumowanie
zawodów jeździeckich

W Niekłonicach odbyły się
Towarzyskie Zawody w
Skokach przez przeszkody zorganizowane przez
Uczniowski Klub Jeździecki
„Karmen”.
Zawodnicy mieli możliwość
startu w pięciu konkursach o
wzrastającym stopniu trudności.
W „Debiutach” zaprezentowało
się 13 par z czego 8 reprezentowało UKJ „Karmen” - w tym
konkursie chodziło o precyzje i
dokładność, a każdy z zawodników został nagrodzony pamiątkowym medalem.
Kolejna klasa mini LL również
był konkursem dokładności,
gdzie sztuka „czystego” przejazdu udała się 25 parom, a o
zwycięstwie decydowało losowanie:
I miejsce – Martyna Strach i
III miejsce - Martyna obie UKJ
Karmen,
II miejsce wylosowała – Aleksandra Nawodzińska – UKJ
Bukowiec Świdwin. Klasę LL
Wydawca
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl
tel.94 316 0144
promocja@swieszyno.pl

wygrała reprezentantka niekłonickiego klubu idealnie trafiając w normę czasu – Konstancja
Świec, natomiast II i III miejsce
zajęła Aleksandra Walczak –
bez przynależności klubowej.
W konkursie klasy LL zawodników dekorowała Pani Ewa
Korczak Wójt Gminy Świeszyno.
W konkursie L dwufazowym
bez zrzutki i najszybciej parkur
pokonali: Jagoda Borowska JKS Tornado Szczecin, Marzena Żydowicz – bez przynależności klubowej oraz Magdalena
Tabiś KJ Derby Budzistowo.
Najwyższym konkursem była
konkurs klasy L1 i tu na podium uplasowali się Gabriela
Rawicz-Kujawska z UKJ Bukowiec Świdwin, Natalia Rudol
i Małgorzata Tomicka (obie bez
przynależności klubowej).
Zawody zostały zorganizowane
dzięki dotacji z Urzędu Gminy
Świeszyno w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie
Świeszyno.
Redakcja i skład:
Obserwator Lokalny
intermedia@xl.wp.pl
tel. 503 145 727

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i
redagowania oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych tekstów.
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Bezpieczna wieś przyjazna dziecku

Wakacje
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Z uwagi na trwające wakacje prosimy mieszkańców naszej gminy o zapoznanie się z z instrukcją przygotowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na temat zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas wakacji.
Więcej: http://swieszyno.pl/strona/bezpieczna-wieś-przyjazna-dziecku

