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Świeszyna

Podziękowali za żniwa

Starostowie dożynek: Jan Dębski i Danuta Chromik przekazują Ewie Korczak - wójt gminy
Świeszyno bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna.

Dożynkową mszę celebrowało trzech księży
z terenu gminy Świeszyno

Pierwsza łopata wbita!
Ruszyła budowa żłobka!

Dożynki to zwieńczenie
trudu i ciężkiej pracy
rolników.

Konikowo

Wizualizacja wnętrza przyszłego żłobka
Po uroczystym podpisaniu umowy na budowę żłobka w Konikowie, nadszedł czas na
rozpoczęcie prac w terenie. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch+” w wysokości 640 000,00 zł.
Czytaj na str. 2

Tegoroczne dożynki rozpoczęła msza święta w kościele
w Niedalinie, którą koncelebrowali księża naszej gminy:
Proboszcz Parafii Zegrze
Pomorskie ksiądz Bogdan
Gibczyński, Proboszcz Parafii Świeszyno ksiądz Dawid Fuławka oraz ksiądz
Zenon Stefański dziękując
wraz z mieszkańcami za dar
tegorocznych plonów.
Po uroczystej mszy korowód dożynkowy poprowadzony przez gospodarza dożynek - wójt gminy
Świeszyno Ewę Korczak,
starostę dożynek Jana Dębskiego, starościnę dożynek
Danutę Chromik, mieszkańców oraz druhów OSP Nie-

dalino udał się na plac nad
rzeką Radew w Niedalinie,
gdzie odbyły się główne
uroczystości dożynkowe.
Pani wójt Ewa Korczak na
wstępie serdecznie przywitała przybyłych na dożynki
rolników i mieszkańców
naszej gminy, radnych gminy, sołtysów oraz gości: wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Henryka Kuriatę,

radną Rady Powiatu Iwonę
Moszyńską oraz wiceprezydenta miasta Koszalina
Wojciecha Kasprzyka.
Swoją obecnością dożynki gminne zaszczycili
senator RP Piotr Zientarski oraz poseł na sejm RP
Stefan Romecki. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął
się od dzielenia chlebem.
Więcej na str. 7
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Konikowo

Wbili pierwszą łopatę...

Wydarzenia
Konikowo
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Niedalino

Granty Posprzątali rzekę
Sołeckie
W lipcu, podczas wizyty
Pana Tomasza Sobieraja –
Wicemarszałka Województwa, w obecności Sołtysa
Sołectwa Konikowo Pana
Stanisława Komara, podpisana została umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą
Świeszyno, w sprawie przyznania Grantu Sołeckiego.

Dokończenie ze str. 1

Koszt całości inwestycji to
3 872 777,13 zł brutto. Wykonawcą jest firma firma
Climatic.
W czwartek, 20 września,
Wójt Gminy Świeszyno
Ewa Korczak, Dyrektor
Handlowy firmy Climatic
Kamil Kowalczyk, Doradca
Kluczowego Klienta Adam
Kaniecki, członkowie zespołu nadzorującego Elżbieta i
Bogdan Trun oraz Andrzej
Kisiel, inżynierowie firmy
Climatic, kierownik oraz
pracownicy Referatu ds.
Inwestycji i Rozwoju Gminy a także Skarbnik Gminy
Świeszyno Remigiusz Szymański wbili symboliczną
„pierwszą łopatę”.

Realizację tej inwestycji
wspiera działanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020. Złożony
wniosek o dotację przewiduje sfinansowanie ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego budowy placu
zabaw, zakupu kompleksowego wyposażenia żłobka
oraz pokrycie kosztów jego
bieżącego funkcjonowania
w okresie dwóch lat.
W przypadku uzyskania
dofinansowania, Gmina nie
poniesie żadnych nakładów
dotyczących
utrzymania
żłobka w okresie pierwszych dwóch lat jego funkcjonowania.

Z inicjatywy Sołtysa oraz
Rady Sołeckiej i mieszkańców Konikowa, przy
merytorycznej
pomocy
Urzędu Gminy, napisany
został projekt pn. „Teren
rekreacyjno-festynowy dla
mieszkańców
sołectwa”.
Zadanie przewiduje utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej, który wykorzystywany
będzie
podczas różnego rodzaju
plenerowych
wydarzeń
kulturalnych czy festynów.
Wartość projektu szacuje
się na kwotę 25.000,00 zł.
Z tego 10.000,00 zł stanowić
będzie Grant Sołecki, natomiast pozostała kwota zabezpieczona została w budżecie
Gminy w ramach środków
Funduszu
Sołeckiego.

Butelki, worki i plastiki
- 18 sierpnia Płetwonurkowie z OSP ORW Klubu
Płetwonurków „Mares”
licznie wkroczyli do rzeki,
aby usunąć pływające
śmieci.

kowego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Największą atrakcją dla
dzieci była możliwość wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych na fantomie.

przypadku
resuscytacji.
Przeprowadzono
również konkurs ekologiczny,
w którym udział mogły
wziąć wszystkie dzieci.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Sprzątanie rzeki Radew
rozpoczęto w Niedalinie. Ale na samym sprzątaniu się nie skończyło.
W momencie oczyszczania cieku wodnego przez
płetwonurków zorganizowano pokaz sprzętu nur-

Na zakończenie pokazu
dzieci otrzymały certyfikaty zaświadczające umiejętność wykonywania podstawowych czynności z
zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję postępowania w

W podziękowaniu za wykonaną pracę, Pani Ewa
Korczak - Wójt Gminy Świeszyno zaprosiła
wszystkich
uczestników
spotkania na poczęstunek.

Giezkowo

Gmina Świeszyno

Nowe oświetlenie... Droga gminna ukończona
Jest już nowe, energooszczędne oświetlenie LED
w Golicy oraz na drodze
łączącej Niedalino
i Węgorki.

Niebawem zakończą się
roboty związane z budową
drugiego i trzeciego etapu
oświetlenia w miejscowości
Chłopska Kępa, a także budową oświetlenia dróg osiedlowych w Niekłonicach.
Gmina Świeszyno złożyła
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie wniosek o
dofinansowanie w formie
umarzalnej pożyczki na realizację tych czterech zadań.
Będą to kolejne inwestycje
związane z poprawą oświetlenia dróg na terenie gminy, realizowane ze środków
WFOŚiGW w Szczecinie.
W latach 2016-2017 dzięki
otrzymanym dofinansowa-

27 sierpnia odebrano przebudowaną już drogę gminną w
miejscowości Giezkowo.

niom, możliwe było wykonanie oświetlenia drogi powiatowej w Niekłonicach,
pierwszego etapu oświetlenia w Chłopskiej Kępie oraz

montażu lamp solarno-hybrydowych w kilku miejscowościach na terenie gminy.

Na drodze przy której mieszka
większość mieszkańców Giezkowa, wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej.
To kolejne zadanie wykonane
ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019, w ramach którego
Gmina Świeszyno corocznie
pozyskuje fundusze na poprawę stanu dróg gminnych.

Rok 2018 obfituje w inwestycje drogowe w naszej gminie. Oprócz drogi gminnej w
Giezkowie, w partnerstwie
z Powiatem Koszalińskim
przebudowywane są drogi
powiatowe na odcinkach Konikowo-Niekłonice oraz Laski
Koszalińskie-Dunowo.
Ponadto dzięki staraniom
Gminy oraz przychylności
władz Województwa Zachodniopomorskiego
remontowana jest także droga wojewódzka nr 168 na odcinku
od skrzyżowania z DW167

do
Zegrza
Pomorskiego.
W przyszłym roku planowane są do realizacji kolejne
zadania w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Ponadto 20 sierpnia złożony
został wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej
w Dunowie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2018
i bardzo liczymy, że już w
najbliższej przyszłości dzięki środkom unijnym inwestycja ta zostanie wykonana.
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Nasze rozmowy:

To były bardzo pracowite cztery lata...
Rozmowa z Ewą Korczak – wójtem gminy Świeszyno.
Mijająca kadencja była
bardzo pracowita, a
jej efekty widać gołym
okiem. Czy dotychczasowe doświadczenia
definiują sprawowanie
urzędu Wójta Gminy
Świeszyno?
Zarówno z mojego dotychczasowego doświadczenia,
jak i głębokiego przekonania wynika, że sprawowanie
tego urzędu to rodzaj społecznej służby, w której najważniejsze jest zachowanie
wrażliwości na ludzkie sprawy. Aby realizować tę misję
ważne jest budowanie więzi
z mieszkańcami i wspólnego poczucia troski o Naszą Małą Ojczyznę. Od lat
jestem związana z lokalną
społecznością. Tu pracuję,
znam większość mieszkańców gminy, dlatego chcę im
służyć najlepiej jak umiem.
-Gdyby miała Pani porównać dzisiejszą gminę
Świeszyno z tą sprzed
czterech lat, to co się
zmieniło?
- Wiele się zmieniło. Jeśli
oceniać to, co widzimy wokół, trzeba powiedzieć, że
gmina bardzo nam wypiękniała. Zrobiliśmy wiele na
rzecz estetyzacji najbliższego otoczenia.
Wiadomo, że od pieniędzy
zależy bardzo dużo. Skutecznie pozyskiwane środki finansowe pozwoliły na
realizację wielu inwestycji, które odmieniły gminę
Świeszyno.
Wykazaliśmy się dużą skutecznością w pomnażaniu
dochodów własnych aplikując o środki Unii Europejskiej z różnych projektów.
Wyliczanie ich zajęłoby
sporo czasu i miejsca.
Poprzestańmy na stwierdzeniu, że w skali minionych
czterech lat do budżetu gminy wpłynęło dodatkowo kilkanaście milionów złotych,
które przeznaczyliśmy na
różne inwestycje.
Między innym prowadzono
inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg
gminnych, rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Zrealizowano także sze-

obywatelską? Co ludzie
w gminie robią sami dla
siebie, w czym władza
ich „tylko” może wesprzeć?
- Mieszkańcy gminy podejmują wiele inicjatyw w różnych sferach życia, a naszą
rolą jest im w tym pomagać.
Za przykład wystarczy przywołać inicjatywy mieszkańców związane z budową
dróg gminnych, oświetlenia
czy też budową sieci wodno-kanalizacyjnych.
Również działalność zespołów ludowych, które uświetniają gminne uroczystości
oraz święcą triumfy w różnych konkursach organizowanych w gminie, powiecie
i nie tylko. Śmiało można
powiedzieć, że Jarzębiny ze
Świeszyna, Jagody z Niedalina, Cecylianki ze Strzekęcina, męski zespół śpiewaczy Karpaty, chór Kamerton
3 - to nasze „zespoły eksportowe”.

reg innych zadań mających
na celu polepszenie warunków życia mieszkańców.
wyremontowaliśmy stacje
uzdatniania wody w Czersku Koszalińskim, przebudowaliśmy część kanalizacji sanitarnej w Świeszynie
(wraz z remontem przepompowni ścieków), zbudowaliśmy m.in. sieć wodociągową w Kurozwęczu. Wiele
miejscowości zyskało nowe
oświetlenie.
Pozyskaliśmy pieniądze na
budowę świetlicy wiejskiej
w Giezkowie, remont wieży kościoła parafialnego w
Świeszynie, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Chałupach oraz
w Niedalinie. Ponadto pozyskano środki na budowę
dróg rowerowych Konikowo – Niekłonice i Niekłonice – Giezkowo. Obecnie
wspólnie ze Starostwem Powiatowym realizujemy przebudowę dróg powiatowych
Konikowo - Niekłonice oraz

Dunowo - Laski Koszalińskie. Dzięki naszym staraniom trwa remont drogi
wojewódzkiej prowadzącej
do Zegrza Pomorskiego.
Przykłady można by mnożyć.
Cieszy też fakt, że składane
przez nas projekty lokowane
są wysoko na listach rankingowych. Np. projekt „Budowa infrastruktury-turystycznej Szlaku Elektrowni
Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku
na terenie Gminy Świeszyno został umieszczony na
I miejscu listy.
Czy ma Pani poczucie,
że ta aktywność inwestycyjna gminy współgra z
potrzebami mieszkańców
i jest przez nich doceniona?
Wszystkie
zrealizowane
przedsięwzięcia już służą
mieszkańcom. W tym zestawie są rzecz jasna takie,
które cieszą bardziej. W
ostatnich latach zrobiliśmy

wiele, by np. ulepszyć instytucje działające na rzecz
miejscowej społeczności.
Najważniejsze jest to, że
planując zadania samorządowe staramy się uwzględniać potrzeby wszystkich
grup mieszkańców. Nie
marginalizujemy
żadnej
grupy wiekowej. Każdej
mamy coś do zaoferowania. Właśnie rozpoczynamy
kolejną inwestycje – budowę żłobka gminnego. To
pierwszy etap wielkiej inwestycji, w wyniku której,
w drugim etapie powstanie
jakże potrzebna dla naszych
maluchów placówka – nowe
gminne przedszkole. Dbamy też o maluchy w wieku
przedszkolnym zapewniając
wszystkim chętnym miejsca w przedszkolu.
Czy w tej przestrzeni
pomysłów i aktywności
wójta oraz jego współpracowników samorządowych jest miejsce
na aktywność oddolną,

Czy Świeszyno jest bezpieczną gminą?
Wiele robimy by była, dzięki czemu statystycznie nie
odbiegamy od średniej krajowej. Posiadamy dobrze
zorganizowane i bardzo
sprawne jednostki OSP,
działające w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa. Corocznie Rada Gminy
uchwala budżet tych jednostek, przeznaczając po kilkaset tysięcy złotych na ich
działalność. Wspomagamy
je na wszelkie sposoby. Między innymi poprzez remonty remiz, zakupy wyposażenia, czy wozów bojowych.
W tej kadencji m.in. OSP
Świeszyno i OSP Strzekęcino, wzbogaciło się o nowe,
zmodernizowane pomieszczenia strażnicy, a OSP Niedalino o nowy, średni samochód ratowniczo–gaśniczy z
doposażeniem dla ochrony
przeciwpożarowej. Kosztował ponad milion złotych.
Na jego zakup pozyskaliśmy
prawie 700 tys. zł z RPO.
W jaki sposób udało się
to wszystko osiągnąć?
Wszystko to, co udało się
osiągnąć przez ostatnie 4 lata

to ogromna zasługa radnych,
sołtysów i mieszkańców naszej gminy, którzy nie boczą
się na urząd tylko chcą angażować się w nasze wspólne sprawy. Nie mówię tego
bez powodu: ostatnie cztery
lata to czas zmagania się z
opozycją w radzie gminy,
która wszelkimi sposobami
starała się przeszkadzać w
tym co robimy. Cztery lata
temu, podejmując się kierowania sprawami społecznymi i gospodarczymi naszej
Gminy wiedziałam, że skuteczność ich realizacji jest
związana z akceptacją, wytyczonych na spotkaniach z
mieszkańcami, kierunków
rozwoju. Chciałabym przypomnieć, że moją pierwszą
decyzją (jako Wójta) było
włączenie oświetlenia na taryfę od zmierzchu do świtu
oraz wstrzymanie realizacji zaplanowanych opłat za
wodę i ścieki w wysokości
17,60 zł i ustanowienie ich
w wysokości 10,62 zł.
Przyjęty w 2014 roku budżet gminy na rok 2015
zakładał deficyt w kwocie
5.006.000,00 zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu
powierzo-nymi mi środkami
i wprowadzonym zmianom
rok 2015 zakończył się saldem dodatnim. W następnych latach konsekwentnie
realizowałam
nakreślone
plany inwestycyjne. Chciałabym podkreślić, że sukces nie byłby możliwy bez
ogromnego zaangażowania
i wsparcia zespołu pracowników, którym pragnę podziękować za aktywność i
współpracę na rzecz realizacji zadań gminy.
W nadchodzących wyborach samorządowych
będzie Pani kandydowała na urząd Wójta. Jakie
są pani priorytety?
- Pragnę kontynuować konsekwentnie i skutecznie
realizowane działania inwestycyjne i prorozwojowe
na rzecz gminy i dobra jej
mieszkańców.
- Dziękujemy za rozmowę.
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Jest tego tyle, że nie jesteśmy

Ostatnie cztery lata to czas inwestycji. Mniejszych czy większych, ale na pewno podnoszących komfort życia mieszkańców gminy Świeszyno. Oto tylko niektóre z nich:

Rok 2015. Gmina Świeszyno, we współpracy z Powiatem Koszalińskim przebudowała i wyremontowała drogę powiatową Koszalin-Niedalino na odcinkach Koszalin-Niekłonice oraz Giezkowo-Dunowo.
Projekt realizował Powiat Koszaliński w porozumieniu i przy udziale finansowym Gminy Świeszyno w
wysokości 1 762 919,24 zł.
Na zdjęciu: Niekłonice - uroczyste otwarcie drogi z udziałem m.in. Wójta Gminy Świeszyno Pani Ewy
Korczak, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana Dańczaka oraz Wicestarosty Koszalińskiego
Pana Dariusza Kalinowskiego.

Rok 2015. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Niedalinie.

Rok 2017. Bardzo ważną inwestycją była rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą
techniczną w Czersku Koszalińskim. W ramach inwestycji rozbudowano budynek stacji uzdatniania
wody, zmodernizowano technologię uzdatniania, zamontowano nowe zbiorniki filtracyjne, pompy głębinowe, wymieniono rurociągi tłoczne i aparaturę pomiarową, zamontowano instalację sprężonego
powietrza, pompę płuczącą, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, zmodernizowano instalację elektryczną i sterowniczą. Zastosowano pełną automatyzację procesów technologicznych oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Koszt inwestycji to 1 152 170,98 zł.

Rok 2017. Gmina Świeszyno: montaż kilkunastu
lamp hybrydowych pozwala
na znaczne oszczędności w
kosztach dostawy prądu do
oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Lampy takie zamontowano
w miejscowościach:
Rok 2016. Świeszyno: dzięki pieniądzom z Funduszu Sołeckiego, miejscowość wzboga- Świeszyno (4 szt.), Chałupy
ciła się o nową siłownię zewnętrzną. Powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu miesz- (6 szt.), Czacz (1szt.)
kańców, którzy nie szczędzili sił przy jej budowie. Siłownia w Dunowie to pierwszy taki i Giezkowo (1 szt.).
obiekt na terenie gminy

Rok 2016:
utwardzenie
i budowa infrastruktury towarzyszącej na
ulicach Truskawkowa, Jagodowa
i Brzoskwiniowa w
Niekłonicach.
Za 1 170 950,01 zł
utwardzono 1,28 km dróg, a realizacja inwestycji możliwa była dzięki uzyskaniu przez
Gminę Świeszyno 50 procentowego dofinansowaniadofinansowania z „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019”.

Rok 2015: Gmina Świeszyno zainwestowała w nowe wiaty przystankowe. Zbudowane w Konikowie (aż 4), Strzekęcinie, Bardzlinie, Jarzycach, Giezkowie, Niekłonicach (2), Chłopskiej Kępie i Dunowie, bardzo pomogły mieszkańcom gminy, w istotny sposób podnosząc komfort ich życia. Kosztowały 46.118,85zł.
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w stanie pokazać wszystkich...

Rok 2018. Konikowo – Niekłonice - na ukończeniu jest przebudowa drogi Konikowo – Niekłonice. Inwestycja realizowana w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim kosztuje 5 832 000,01 zł. (w tym
50% kosztów dotacji). Wzdłuż drogi wykonywana jest też ścieżka
rowerowa, na budowę której Gmina Świeszyno pozyskała dotację
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020. Koszt zadania wynosi 1 574 442,61 zł, przy
dofinansowaniu 936 577,97.
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 26.10.2018 r.

Droga Niekłonice - Konikowo

Rok 2017. Jedną z ważniejszych inwestycji podnoszących jakość życia
mieszkańców gminy Świeszyno była budowa sieci
wodociągowej łączącej
Kępę Świeszyńską – Olszak – Brzeźniki.
W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 1457
mb wraz z przyłączami do
nieruchomości.

Rok 2017. Gmina inwestuje też w infrastrukturę
szkolną i sportową. Szkoła podstawowa w Zegrzu
Pomorskim wzbogaciła się o nowe boisko (koszt inwestycji 120 540,00 zł.), a zawodnicy klubu Wicher Mierzym i ich goście, podczas meczów, mogą
schować się pod nowymi wiatami boiskowymi (koszt
9 780,00 zł).

Rok 2018. Zakończyła się
budowa Szlaku Elektrowni Wodnych przebiegająca
przez Lisowo - Niedalino
– Strzekęcino – Dunowo.
W ramach inwestycji wykonano cztery miejsca odpoczynku: w Zegrzu Pomorskim, Strzekęcinie oraz dwa
w Niedalinie. Każde miejsce
postoju wyposażone zostało
między innymi w drewniane
stoły z ławami, wiaty i stojaki na rowery. Ponadto została zamontowana siłownia
zewnętrzna w Strzekęcinie
oraz oznakowanie całej trasy szlaku.
Najważniejszy element projektu zlokalizowany został
w Niedalinie, bezpośrednio
przy rzece Radew. Na terenie

zostały wybudowane dwie
wiaty oraz dwa wigwamy.
Ponadto został zamontowany pomost pływający, stojaki na rowery oraz siłownia
zewnętrzna. Zagospodarowanie terenu obejmowało
również wyznaczenie miejsca ogniskowego oraz montaż koszy na śmieci.
Całość stanowi piękny teren rekreacyjny, idealny do
organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i
integracyjnych, z którego z
pewnością chętnie korzystali będą zarówno mieszkańcy Gminy jak i przyjezdni.
Gmina Świeszyno wykorzystała naturalny potencjał
regionu rozszerzając tym
samym ofertę turystyczną.

Rok 2017 - 2018. Gmina Świeszyno dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Oprócz inwestowania w szeroko pojętą infrakstrukturę, która zwiększa tę sferą życia (drogi, chodniki, oświetlenie itd.)
świeszyński samorząd wspomaga działające tu Ochotnicze Straże Pożarne, które zawsze mogą liczyć
na dofinansowanie swoich potrzeb. Tylko we wskazany wyżej latach gmina zainwestowała około 1 mln.
zł. Między innymi jednostki OSP wzbogaciły się o nowy wóz bojowy czy w sprzęt do akcji ratunkowych
czy też ratujący życie.
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Parafiada - Festyn Rodzinny w Świeszynie
Kolejna już VI „Parafiada”
– Festyn Rodzinny organizowany przy Parafii Narodzenia NMP w Świeszynie
przez Grupę Entuzjastów,
którym przewodniczy Danuta Polechońska.
Od kilku lat to wydarzenie
niezwykłe. Pozornie to impreza jakich wiele: z występami zespołów ludowych,
dmuchanymi zamkami, gastronomią, loterią, licytacją - a mimo to wyjątkowa.
Od kilku lat organizatorom
przyświeca jeden szlachetny cel – zbiórka środków
finansowych na remont i rewitalizację wieży kościoła
parafialnego w Świeszynie.
Najcenniejszym
walorem tej imprezy są spotkania
i
wielogodzinne
rozmowy mieszkańców naszej gminy, naszej parafii.
Co
wyróżniało
tegoroczną „Parafiadę”?
Przy niewielkich środkach
finansowych, w tym roku
zorganizowano
imprezę
z ogromnym rozmachem.
Dzięki bardzo wielu bezimiennym sponsorom zorganizowano loterię fantową i
licytację wielu przedmiotów.
Atrakcją licytacji był sprawny samochód osobowy Fiat
126p, którego bardzo emocjonująca licytacja rozpoczęła się od kwoty 100 zł.
Ostatecznie cena samochodu osiągnęła kwotę 2400 zł !
Tradycyjnie od kilku lat Wójt
Gminy Świeszyno p. Ewa
Korczak przekazuje czek na
cel „Parafiady”. Podobnie
jak p. Jacek Marcinkowski,
który od 3 lat jest fundatorem roweru jako nagrody

głównej w loterii fantowej.
Pani Wójt poinformowała
również o pozyskaniu środków na remont wieży w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W wyniku działania tut. Urzędu
przyznana
została na ten
cel kwota ponad 320 tys. zł.
Były wspaniałe ciasta, dania z grilla ,kopytka i kluski
śląskie w sosie kurkowym,
pierogi, pstrąg, racuchy, stoiska z biżuterią, wata cukrowa, napoje i słodycze.
Jednostka OSP w Świeszynie,
zabezpieczając imprezę, umożliwiła dzieciom i młodzieży
możliwość poznania wszelkich
tajników wozu strażackiego.
Ucztę duchową wspomagały
nasze lokalne zespoły śpiewacze : „Cecylianki" ze Strzekęcina, „Jagody" z Niedalina,
„Jarzębiny" ze Świeszyna oraz
gościnnie występujący zespół
ludowy „Olszyna” z Żydowa.
Proboszcz świeszyńskiej parafii ks. Dawid Fuławka nie

krył wzruszenia i zadowolenia z atmosfery „Parafiady”.
To była również okazja do
wielu wspaniałych spotkań
i rozmów z parafianami.
Spotkanie zakończyło się
wypuszczeniem setek białoczerwonych balonów, pod-

kreślających również fakt, ze
impreza odbywa w 100- lecie
Odzyskania Niepodległości.
Trwa liczenie dochodu tegorocznej
„Parafiady”
Ale już wiemy na pewno,
że
ubiegłoroczny wynik został pobity.

O atmosferze tego niezwykłego
rodzinno-parafialnego święta niech świadczą wybrane fotografie.
Ażeby zrozumieć fenomen

tego wydarzenia – trzeba po
prostu wziąć w nim udział.
A zatem – do zobaczenia za
rok – na VII „Parafiadzie”.
Opracował: Henryk Łądkowski
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Gminne Dożynki 2018 - Święto Plonów
Dokończenie ze str 1.

Były również podziękowania dla wszystkich tych,
którzy przyczyniają się do
rozwoju i promocji Gminy
Świeszyno.
Wręczono odznaczenia dla
rolników, kobiet aktywnych, a także wyróżnienia
dla sponsorów dożynek: Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie
oraz Gospodarstwa Rolnego
Giezkowo Dawida Abbass.
W trakcie trwania dożynek
czas umilały przybyłym
mieszkańcom i gościom pieśni zespołów ludowych: Jarzębiny, Jagody, Cecylianki
oraz chór Kamerton 3.
Konkurowano w zawodach
strzeleckich oraz wieloboju
dożynkowym, na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
najczystrze sołectwo i najlepszą potrawę z ziemniaka.
W zawodach strzeleckich o
puchar Wójta Gminy Świeszyno zwyciężył Tomasz
Grudziński z Konikowa, II
miejsce zajął Przemysław
Kalisz ze Świeszyna, III
miejsce Łukasz Skowroński z Chałup. Wielobój dożynkowy zwyciężyło sołectwo Niedalino. II miejsce
zajęło sołectwo Świeszyno,
III miejsce Zegrze Pomorskie. Poza licznymi konkursami, można było spróbować
domowej grochówki, bigosu, pieczonej karkówki oraz
wyrobów mięsnych zasponsorowanych przez Gospodarstwo Rolne Giezkowo.
Były lody, wata cukrowa,
zabawki, miody z pasieki
państwa Łukawskich. Każdy
mógł poznać tajniki lepienia
glinianych naczyń i zrobić
sobie portret - karykaturę.
Dzięki staraniom pana
Andrzeja
Michalskiego,
podczas dożynek mozna
było zobaczyć sprzęt wojskowy wystawiony przez
8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy z 3 Dywizjonu
Przeciwlotniczego.
Część oficjalną dożynek
zakończył koncert zespołu „The Postman”, wykonującego utwory The
Beatles. Po koncercie rozpoczęła się wspólna zabawa prowadzona przez DJ.
Serdeczne podziękowania
składamy Sołectwu Nie-

dalino, strażakom OSP
oraz wszystkim zaangażowanym w organizację

Dożynek Gminnych 2018
za bezinteresowną pomoc i poświęcony czas.

Najpiękniejszy, tradycyjny
wieniec dożynkowy:
I miejsce - sołectwo Świeszyno,
II miejsce - sołectwo Niekłonice,
III miejsce - Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka
w Strzekęcinie,
Wyróżnienie - sołectwo Niedalino.

„Najczystsze sołectwo
w Gminie Świeszyno”

1 miejsce - sołectwo Świeszyno,
II miejsce - sołectwo Niedalino,
III miejsce - sołectwo Dunowo ,
Wyróżnienie - sołectwa: Zegrze Pomorskie, Mierzym,
Strzekęcino, Giezkowo, Konikowo, Niekłonice oraz
Kurozwęcz.

Najlepsza potrawa
z ziemniaka „Palce lizać”

1 miejsce - sołectwo Świeszyno,
II miejsce - sołectwo Zegrze Pomorskie,
III miejsce - sołectwo Kurozwęcz,
Wyróżnienie - sołectwa: Niekłonice, Dunowo, Strzekęcino oraz Niedalino.
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Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP

OSP Strzekęcino, OSP
Świeszyno i OSP Niedalino wzbogacą się o nowy
sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego.
Zakup ten pozwoli na wyposażenie jednostek OSP w

nowoczesny sprzęt, który
będzie służył mieszkańcom
naszej Gminy, a także zapewni profesjonalną pomoc
osobom poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu
zdarzeń komunikacyjnych.
Gmina Świeszyno pozy-

skała dofinansowanie w
wysokości 37 261,62 zł co
stanowi 99% całej kwoty
projektu, a 1% wkładu własnego Gminy Świeszyno w
kwocie 376,38 zł na zakup:
zestawów ratownictwa medycznego R1 wraz z wypo-

sażeniem, defibrylatorów
AED oraz sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostek OSP Strzekęcino, OSP
Świeszyno i OSP Niedalino.
Wszystko to w ramach Programu I na realizację zadań
Funduszu Sprawiedliwości,

Priorytetu III B na wyposażenie i urządzania ratownictwa dla Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Projekt
współfinansowa-

no ze środków – Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.

Gmina Świeszyno

Kolejne pieniądze dla świeszyńskiego samorządu
Po ponad czterech miesiącach od złożenia wniosków
o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, doczekaliśmy się rozstrzygnięcia naboru,
a wyniki okazały się rewelacyjne dla naszej gminy!

Samorządy mogły złożyć
maksymalnie trzy wnioski,
po jednym na operacje typu:
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
„Kształtowanie przestrzeni
publicznej” oraz „Ochrona
zabytków i budownictwa
tradycyjnego”.
Mając na uwadze, że był
to zarówno pierwszy jak i
ostatni na tego rodzaju działania nabór w programowaniu 2014-2020, Gmina
Świeszyno postanowiła iść
na całość.
Napisane zostały projekty
na każdy z wymienionych
typów operacji i wszystkie
otrzymają dofinansowanie!
Świetlica
dla Giezkowa
Dzięki temu do Giezkowa
trafi 500 000,00 zł dotacji i
już w przyszłym roku wybudowana zostanie świetlica
wiejska (wraz z m.in. zjazdem z drogi powiatowej,
wielofunkcyjnym boiskiem
ze sztuczną nawierzchnią i
siłownią zewnętrzną), która
powstanie w ramach operacji typu „Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje
kulturalne”.

Między innymi wyremontowana zostanie wieża kościoła w Świeszynie

Teren rekreacyjny
w Chałupach
Projekt w ramach operacji

typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” podzielony został na dwa etapy.
Pierwszy etap obejmuje
stworzenie miejsca rekreacyjnego w Chałupach obok
istniejącego placu zabaw.
Teren zagospodarowany
zostanie dwiema drewnianymi wiatami, miejscem na
ognisko oraz urządzeniami
do ćwiczeń z ładowarkami
USB, dzięki którym za pomocą energii wytwarzanej
siłą własnych mięśni można
będzie naładować np. telefon.
Ponadto wykonane zostanie
boisko do siatkówki plażowej oraz ogrodzenie całego
kompleksu.
Muszla koncertowa
w Niedalinie
W ramach drugiego etapu
wybudowana zostanie muszla koncertowa w Niedalinie
nad rzeką Radew, która bę-

dzie dopełnieniem miejsca
już teraz pięknie zagospodarowanego dzięki środkom
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Dofinansowanie całego projektu wyniesie 416 668,00
zł, w tym 163 994,00 zł na
pierwszy etap i 252 674,00
na etap drugi.
Remont wieży
kościoła w Świeszynie
Trzeci projekt, w ramach
operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
realizowany
będzie przez Gminę w
partnerstwie z Parafią pw.
Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Świeszynie.
332 767,00 zł pozyskanego
dofinansowania
pozwoli
wyremontować będącą w
bardzo złym stanie technicznym wieżę kościoła w
Świeszynie.

W sumie do naszej gminy
na realizację trzech powyższych operacji trafi
1 249 435 zł. Jest to wielki
sukces, biorąc pod uwagę
kryteria naboru, które nie
były dla nas korzystne, a
na które Gmina nie miała
żadnego wpływu, jak również na niewysoką alokację
środków przeznaczonych
do rozdysponowania w naszym województwie.
Niemniej jednak dzięki dużej kreatywności oraz szybkości działania udało się
przygotować dokumentacje
aplikacyjne dla każdego
zadania w taki sposób, że
projekty te zdobyły odpowiednią ilość punktów, co
skutkuje przyznaniem dotacji.
Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli
przekazać kolejne bardzo
dobre informacje w kwestii pozyskania środków na
realizację gminnych inwestycji.
Kilka wniosków w ramach
programów krajowych jak i
unijnych znajduje się obecnie w trakcie oceny.
Ponadto trwają prace nad
przygotowaniem kolejnych
projektów w ramach ogłoszonych już, a także zbliżających się naborów.
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Pożegnali wakacje, rozpoczęli nowy rok szkolny

Rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2018/2019
już za nami. Trzeciego
września uczniowie
z Gminy Świeszyno
przywitali nowy rok
szkolny.

Po wakacyjnej przerwie do
szkół podstawowych powrócili uczniowie, wśród
nich byli również Ci, którzy
w szkolnych ławkach usiądą
po raz pierwszy - dla nich
był to szczególny dzień.

Wśród uczniów byli również uczniowie będący ostatnim rocznikiem gimnazjum.
Dyrektorzy szkół gorąco
powitali wszystkich podopiecznych, którzy przybyli na uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego.		
Nowy rok szkolny to nowe
wyzwania zarówno dla
uczniów, rodziców jak również nauczycieli. Były gorące słowa powitań, motywujących do pracy i nauki.

Z okazji rozpoczynającego
się roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom, by
zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, drogą,
która odkryje w Was wiele
pasji i zainteresowań.

Całemu gronu pedagogicznemu życzymy wielu sukcesów i satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Niech szkoła będzie dla
Was
miejscem
wielu
radości i przyjaźni.

Gmina Świeszyno

Niedalino

Półkolonie na wesoło!

Wakacyjnie...

Szukali skarbów, szyli
maskotki, a także przygotowali przedstawienie - tak
wakacje spędzały dzieci,
podczas turnusów półkoloni w MCK e-Eureka BP.

Dzieci rozpoczęły półkolonie
od zajęć terenowych w Niedalinie. Tam, na terenie rekreacyjnym nad Radwią, zamieniły się w poszukiwaczy
skarbów. Sprzęt oraz mapy
przygotowane przez Pana Andrzeja Michalskiego, zapewniły im fantastyczną przygodę.
Następnie, pod okiem instruktorki dzieci uczyły się
szycia przepięknych maskotek - kotów, słoni oraz lalek,
które które odegrały ważną
rolę kukiełek w w inscenizacjach teatralnych.
Oprócz maskotek, dzieci wykonały również torby,
metodą
filcowania
na mokro oraz larawce.
Była również prelekcja z
udzielania pierwszej pomocy, którą przygotowała
Pani Agnieszka - Ratownik
Medyczny. Po tej intensywnej lekcji, młodzież dowiedziała się wielu przydatnych informacji, na temat
ratownictwa
medycznego.
Nie zabrakło porannych ćwiczeń, rozciągania mięśni i
nauki podstaw tańca. Dzieci

wybrały się też na wycieczkę
rowerową, nad Jezioro Czarne, gdzie czekało na nich
ognisko i kiełbaski.
Dzięki uprzejmości Pana
Przemysława Borysa, dzie-

ci miały również okazję
przejechać się kładem.
Podczas półkolonii pojawił
się również teatr z Krakowa
ze spektaklem PiPi. Była wycieczka do Transgranicznego

Centrum Edukacji w Sarbinowie, wyjazd do Multikina oraz
wizyta na Sportowej Dolinie.
Tak, w cudownych nastrojach,
otrzymując upominki dzieci
pożegnały MCK e-eureka BP.
Były zajęcia plastyczne,
manualne, techniczne wakacje na wesoło spędzały dzieci z Niedalina.
Dzieci wykonywały przyborniki na biurko, witraże
z ulubionymi postaciami z
bajek i laurki dla rodziców.
Chętnie grały w gry stolikowe, rozgrywały mini
mecze piłkarskie, uczyły się tańca na Xbox’ie.
Miłą niespodzianką okazały się zajęcia z szycia i
tworzenia maskotek, gdzie
dzieci, pod okiem pani in-

struktor od szycia, stworzyły przepiękne słonie.
Strzałem w 10-tkę okazały się wycieczki rowerowe
„Zwiedzamy Gminę Świeszyno i Gminę Manowo”.
Wszyscy nauczyli się pracy grupowej w terenie oraz
czytania i rozumienia map
ze szlakami rowerowymi.
Zajęcia wakacyjne w świetlicy wiejskiej zorganizowano wspólnie z filią biblioteczną w Niedalinie.
Udział w zajęciach wzięło ponad 20 dzieci!
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Strzekęcino

15-lecie Koła Wędkarskiego w Niedalinie

Dwudziestu wędkarzy wzięło udział w zawodach zorganizowanych w Strzekęcinie
przy Bursztynowym Pałacu.
Najpierw Pan Damian Krysztofiak - prezes Koła przywitał wszystkich uczestników i
przybyłych gości.		
Później rozpoczęła się zacięta

rywalizacja wędkarska, która
trwała cztery godziny. Komisja
sędziowska zważyła złowione
ryby, które następnie ponownie wpuszczono do wody.
Druga część uroczystości rozpoczęła się w Niedalinie, z okazji 15-lecia
Koła Wędkarskiego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się wędkarska biesiada,
w której wędkarze, wraz z
rodzinami wspominali wydarzenia na przestrzeni 15 lat.
Były rodzinne rozmowy pokoleniowe, podczas których
przytaczano zarówno te zabawne i smutne historie.

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach
otrzymali nagrody
rzeczowe.
Wędkarstwo

OSP Strzekęcino najlepsze w powiecie
W Strzekęcinie, na
łowisku przy hotelu
„Bursztynowy
Pałac”, w zawodach
wędkarskich zmierzyli się strażacy
OSP z całego powiatu koszalińskiego.

Gmina Świeszyno

Pan Sylwester pomagał w Szwecji
Druh i zarazem strażak
PSP, Sylwester Skowroński
udał się z grupą strażaków
z JRG 2 i JRG 1 w Koszalinie 14-dniową akcję
ratunkową do Szwecji.
W tym czasie strażacy byli samowystarczalni zarówno logistycznie (własne namioty i
wyżywienie) oraz medycznie
(ratownicy medyczni).
Większe doświadczenie jednego druha, stanowi o coraz lepszym działaniu całej jednostki.
Działania były wymagające i wyczerpujące, niekiedy zmiany na stanowiskach
gaśniczych trwały kilka lub
kilkanaście ciężkich godzin.
Szwedzkie lasy, w większej
części maja podłoże najczęściej kamieniste.
Na takim terenie drzewa
które się palą czy dopalają najczęściej pękają albo
kładą razem z korzeniami.
Stwarzało to duże niebezpieczeństwo dla samych strażaków.			
Dodatkowo w takich warunkach w niektórych miejscach
warstwa gorącego popiołu
osiągała nawet 50cm grubości, a to wszystko trze-

Za zasługi w rozwoju wędkarstwa
PZW Okręgu Koszalin wręczono medale:
Pani Ewie Korczak – Wójt Gminy Świeszyno
Panu Wacławowi Chrząszcz – jeden z założycieli Koła
oraz były skarbnik.
Najlepsi uczestnicy:
Pan Bogdan Jendrzejczak – I miejsce
Pan Leonard Jarosz – II miejsce
Pan Sławomir Żak – III miejsce.

W ciągu 4 godzin rywalizacji złapali 70
kg ryb.
Indywidualnie zwyciężył Karol Lewkowicz (OSP Strzekęcino) przed Karolem
Wo j c i e c h o w s k i m

(OSP Sierakowo) i
Damianem Krysztofiakiem (OSP Niedalino).
Drużyniowo wygrało OSP Strzekęcino
przed OSP Sierakowo
i OSP Niedalino

Niekłonice

Rodzinne Ogrody Działkowe mają 40 lat!

ba było przelać wodą, żeby
ugasić i nie doprowadzić do
ponownego zapalenia. Żeby
tego było mało to stanowiska wodne, do zasilenia stanowisk gaśniczych oddalone były o kilka kilometrów.

Poświęcenie, pracowitość oraz
heroizm to obraz jaki pozostał
po naszych druhach w Szwecji.
Jesteśmy dumni z naszych
strażaków,
z
Sylwestra
Skowrońskiego i dziękujemy za poświęcenie.

Tegoroczne obchody Dnia Działkowca połączone zostały z uroczystością 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relax” oraz 40-leciem ROD „Zgoda” w Niekłonicach. W uroczystościach, oprócz Działkowców i ich rodzin, udział wzięła Pani Ewa Korczak - Wójt Gminy Świeszyno. Podczas uroczystości Pan Zenon Konieczny - prezes ROD „RELAX” oraz Pan Grzegorz
Gołębiewski - prezes ROD „Zgoda” wręczili wyróżnienia najbardziej zasłużonym działkowcom.
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Mierzym

Turniej GKS Wicher Mierzym

Turniej wygrał zespół Grot Bonin
Zawodnicy Grota Bonin
zwyciężyli w turnieju
imienia Herberta Lubke,
rozegranego na boisku
w Mierzymiu.
Najpierw, za zaangażowanie w rozwój klubu,
uhonorowano Panią Ewę

Korczak - Wójta Gminy
Świeszyno, Pana Michała
Pelc - poprzedniego Prezesa klubu, Pana Stanisława
Chromik - Sołtysa Sołectwa Mierzym, a także jego
żonę Danutę Chromik oraz
Pana Bogdana Dańczak.

W turnieju między innymi udział wzięli juniorzy Wichra Mierzym
W turnieju wzięły udział
cztery drużyny: Wicher
Mierzym, KS Hajka Zegrze
Pomorskie,
Grot
Bonin oraz drużyna Wicher Mierzym Juniorzy.
Rywalizacja była bardzo
wyrównana i przebiegała w przyjaznej atmosfe-

rze, zgodnie z duchem gry.
Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy Grota
Bonin, którzy w finale po
rzutach karnych pokonali Wicher. Trzecie miejsce
zajął zespół Hajki Zegrze
Pomorskie, a czwarte Juniorzy klubu z Mierzymia.

Po wręczeniu pucharów i
nagród ufundowanych przez
Gminę Świeszyno oraz Powiat Koszaliński odbył się
mecz towarzyski obecnej
drużyny GKS Wicher z
byłymi zawodnikami tego
klubu, którzy pokazali, że
w dalszym ciągu są gotowi

Gmina Świeszyno

Pierwszy Półmaraton Bursztynowy
Dla każdej grupy wiekowej przygotowane
zostały biegi podczas
Półmaratonu Bursztynowego - pierwszej takiej
imprezy biegowej w
gminie Świeszyno.

fowała Natalia Kulas
przed Alicją Gałecką i
Hanną Bielińską. Wśród
chłopców pierwszy był Cyprian Weiland, który wyprzedził Marcela Moniaka i Krystiana Jamonta.
Z kolei wśród najmłodszych (kat. 2-6) triumfowali: Maja Stankiewicz
(dziewczynki) i Fabian
Kazimierczak (chłopcy).

Na trasach biegowych
rywalizowali
uczestnicy od 2 do 87 lat!
Ze
wspólnego
startu
wystartowali
zawodnicy i zawodniczki na dystansie 10 km (18 osób)
oraz 21 km (38 osób).
Na tym krótszym, w kategorii kobiet mieliśmy jako
pierwsze na metę wbiegły
Julita Pełechata z Kołobrzegu i Paulina Pietrzyk
z Sianowa. Na trzecim finiszowała Justyna Borys z
pobliskiego Dunowa.
W kategorii mężczyzn
najszybszy okazał się
niekłoniczanin - Tomasz
Bieńkowski, który wyprzedził Jacka Gałeckiego
z Karlina i Mateusza Pietrzyka z Sianowa.
Później, w malowniczym
parku Hotelu „Bursztynowy Pałac” w Strzekę-

W biegu głównym - Półmaratonie Bursztynowym - na
dystansie 21,0975 km jako
pierwsi na metę wbiegli:
w kategorii mężczyzn:
Eugeniusz Grzesik (I
miejsce), Henryk Chudy (IImiejsce) i Norbert
Górny
(III
miejsce).
w kategorii kobiet:
Agnieszka Konkel (I
miejsce), Anna Rzepecka (II miejsce) i Edyta
Józefowicz (III miejsce).

cinie biegi rozpoczęła
młodzież (13-17 lat). Na
starcie biegu na 1200 m
rywalizowały - Amelia i
Wiktoria Sokołowskie.

Zwyciężczynią w swojej
kategorii została Wiktoria.
Kolejna grupa biegowa to
dzieci w kategorii 7-12 lat.
Wśród dziewczynek trium-

Zawodnicy na trasie mieli
4 punkty żywieniowe, dodatkowo, na koniec biegu
każdy otrzymał wodę oraz
okolicznościowy medal z
prawdziwym bursztynem!
Po imprezie na każdego
uczestnika czekał ciepły

do piłkarskiej rywalizacji.
Po zakończeniu zmagań na
wszystkich czekał specjalnie przygotowany tort. Było
także wspólne grillowanie
oraz okazjonalne dyplomy
dla byłych piłkarzy klubu.
Niedalino

Puchar Lata

Nocne zawody wędkarskie
o Puchar Lata 2018
zorganizowane zostały
posiłek, była pyszna zupa nad jeziorem w Niedalinie.
oraz kiełbaska z ogniska.
Wszystko to dzięki go- W tegorocznych zawodach
ścinności
gospodarza udział wzięło 20 wędkamiejsca - Adrianny An- rzy. Po krótkiej odprawie,
gelard z Hotelu Burszty- przedstawieniu regulaminu
nowy Pałac. Z kolei dla zawodów oraz wylosowaniu
najmłodszych były lody stanowisk, wędkarze rozz mobilnego punktu Pra- poczęli zaciętą rywalizację.
cowni Lodów z Koszalina! Uczestnicy zawodów mogli
wędkować na dwie wędki, a
Ostatnim punktem im- zważone ryby w dobrej konprezy było wręczenie dycji powróciły do wody.
nagród. Najlepsi otrzy- Prezes koła wędkarskiego
mali puchary, a także na- w Niedalinie - Pan Damian
grody rzeczowe, a wszyscy Krysztofiak zapoznał wszystuczestnicy z kategorii dzie- kich uczestników zawodów
cięcych - pakiet upominków. z końcowymi wynikami:
1 miejsce: Sławomir Żak
Najstarszym zawodnikiem (2,77 kg)
zawodów był Pan Marian 2 miejsce: Piotr Makowski
Bartnik, lat 87! Ukończył (2,37 kg)
on bieg na 10 km. Brawo! 3 miejsce: Tomasz Zabuski
(1,98 kg)
To była kolejna udana im- Wszyscy zawodnicy biorący
preza biegowa zorganizo- udział w zawodach otrzymawana przez Stowarzysze- li upominki. Nagrodę spenie Sportowo-Kulturalne cjalną za największą złowioOrzeł Świeszyno oraz Klub ną rybę otrzymał Pan Piotr
Sportowy Dziki Koszalin. Makowski (leszcz 700 gr.)
Nagrody w imieniu Pani Wójt
Uczestnicy nazwali ją:
Gminy Świeszyno Ewy KorRodzinnym Piknikiem
czak, wręczył Skarbnik GmiBiegowym.
ny Remigiusz Szymański
Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
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Piłka Nożna

Szakale na świeszyńskim orliku
Reaktywowany na wiosnę
Gminny Klub Sportowy
Świeszyno zyskał nowe
oblicze.
Od kwietnia GKS Szakale
Świeszyno prowadzony
jest przez pana Bartłomieja Kuniczuka, trenera
piłkarskiego i nauczyciela
wychowania-fizycznego w
Szkole Podstawowej
w Konikowie.

Drużyny młodych Szakali mają już za sobą pierwsze turnieje.		
W maju i czerwcu mali zawodnicy grali w Koszalinie
w turnieju Deichmann Minimistrzostwa, w którym każda uczestnicząca drużyna reprezentuje barwy wybranego
kraju.			
Szakale
przywdziali
granatowe
koszul-

ki reprezentując Francję
w kategorii do lat 7.
Od września mali piłkarze

rozpoczynają zbierać nowe
boiskowe doświadczenia.
10. września na zaprosze-

nie UKS Jedynka Sławno
zespół rocznika 2011 zaprezentował swoje umiejętności na turnieju w Sławnie,

gdzie pokazali się z bardzo dobrej strony.
Niebawem
rozpoczną
również zmagania w roz-

Wydawca
Urząd Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
www.świeszyno pl
tel.94 316 0144
promocja@swieszyno.pl

Redakcja i skład:
Obserwator Lokalny
intermedia@xl.wp.pl
tel. 503 145 727

grywkach
Koszalińskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej – w lidze żaków i lidze orlików.
Zajęcia piłkarskie Szakali
odbywają się na świeszyńskim orliku i prowadzone
są przez licencjonowanych
trenerów,
Bartłomieja
Kuniczuka i Piotra Radlińskiego.		
Trenują 3 drużyny z podziałem na kategorie wiekowe:
grupa skrzaty (rocznik 2012 i
młodsi), grupa żaki (rocznik
2010-2011) oraz grupa orlik
(rocznik 2009-2008).
Treningi odbywają się 2
razy w tygodniu w młodszych grupach a orlicy
3 razy tygodniowo.
Grupy są otwarte na nowych zawodników i zapraszają
chętnych
do
wspólnego
trenowania.
		

Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych
tekstów.

