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Dożynki - szacunek
dla rolniczego trudu
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Tęczowa Kraina
już otwarta

Dożynki, z ceremoniałem, obrzędami, konkursami oraz następującą po nich zabawą, to jedno z najważnieszych wydarzeń w
życiu lokalnej społeczności. Tradycje te kultywuje świeszyński
samorząd, bo dożynkowe dziękczynienie za plony to wyraz najwyższego szacunku dla Ziemi, jej Płodów, Chleba i ciężkiej pracy Rolnika.
Relacje z dożynek wewnątrz numeru.

Wakacje
imprez
pełne

Żłobek Gminny
„Tęczowa Kraina”
w Konikowie już otwarty!
Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego JaroWakacje to czas wypoczynku i zabawy.
W czasie letnich miesięcy,
na terenie gminy Świeszyno
miało miejsce wiele imprez
i wydarzeń, które na długo
zostaną zapamiętane przez
ich uczestników
Czytaj
wewnątrz numeru

sław Rzepa, Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz, Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno Bogdan Koryga oraz Dyrektor Żłobka
Gminnego w Konikowie Agnieszka
Pieprzka dokonali 29 sierpnia 2019
r. oficjalnego i uroczystego otwar-

cia jednej z największych gminnych
inwestycji, jaką jest ów żłobek, a
ksiądz Rafał Kowalski z Parafii pw.
Św. Józefa Rzemieślnika dokonał
poświęcenia obiektu.

Czytaj str. 3

Nowy ciężki wóz
i dron dla OSP Świeszyno

Kolejny ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy trafi
do gminy Świeszyno.
O pojazd, z napędem 4x4
i innowacyjnym wyposażeniem do zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze
zmian klimatu, wzbogaci się
Ochotnicza Straż Pożarna
ze Świeszyna.
Jeszcze w lipcu została podpisana stosowna umowa
o dofinansowanie!

Czytaj str. 2
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Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych dostali
na wóz bojowy, drona i na wyposażenie
OSP Świeszyno: nowy wóz i dron

wkład własny OSP, zabezpieczone zostały w budżecie
Gminy.
Trwają już prace związane
z przygotowaniem procedury przetargowej. Dzię-

ki realizacji projektu, być
może jeszcze w tym roku do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszynie trafi nowy
ciężki samochód ratowniczo gaśniczy, który zastąpi

obecnie użytkowanego, już
41-letniego jelcza.
Poza tym jednostka wzbogaci się o drona do monitorowania obszaru zdarzenia
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Niedalino

Z miłości
do tradycji…

Konikowo

Działo się

www.swieszyno.pl
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Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina”
już otwarty!

OSP Niedalino i Strzekęcino
- dofinansowanie na wyposażenie
W koszalińskim biurze
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przedstawiciele jednostek OSP w Strzekęcinie i
Niedalinie podpisali umowy
w ramach programu „Mały
Strażak’’.

16 lipca 2019 roku delegacja Ochotniczej Straży
Pożarnej w Świeszynie w
osobach Prezesa Mariusza
Kowalczyka oraz Skarbnika Sylwestra Skowrońskiego uczestniczyła w
spotkaniu z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem
Geblewiczem.

Podczas spotkania podpisana została umowa o dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego drona. Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
z
napędem 4x4 oraz innowacyjnego
wyposażenia
dla OSP Świeszyno w celu

zapobiegania zagrożeniom
wynikającym ze zmian
klimatu”, napisany przez
Gminę Świeszyno, otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w
kwocie 888 248,30 zł.
Brakujące środki w wysokości 156 749,71 zł stanowiące

Fundusz przekazał jednostkom OSP wsparcie w formie
dotacji (do 90% kosztów
i maksymalnie 20 tysięcy
złotych na jedną jednostkę), które przeznaczone
będą na zakup nowoczesnego wyposażenia.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, na
poprawę bezpieczeństwa i
jeszcze sprawniejsze prowa-

dzenie akcji ratowniczych,
przeznaczył w tym roku w
ramach pierwszej edycji

Programu „Mały Strażak”
300 tysięcy złotych.

Chałupy/Konikowo

Przebudują drogi gminne

W sobotę 24 sierpnia na
terenie rekreacyjnym nad
Radwią odbył się „Zjazd
Kół Gospodyń Wiejskich”
zorganizowany przez
KOWR OT Koszalin oraz
Gminę Świeszyno.
Kolorowe stroje, różnorodność potraw i smaków oraz
zapach swojskiego jedzenia,
który unosił się w powietrzu
najbardziej obrazuje to wy-

jątkowe spotkanie. Z terenu
Gminy Świeszyno swój dorobek kulinarny prezentowały: KGW „Radwianki”,
KGW Giezkowo oraz KGW
„Konikowianki”.
Pośród różnorodnych stanowisk KGW było również
„Polska smakuje” zachęcające do pokochania polskich
produktów i docenienia ich
najwyższej jakości.

Wśród pięknie urządzanych sal, pachnących
jeszcze nowością, wśród
różnobarwnych zabawek
i najnowszego sprzętu,
już od 2 września bawią
się nasi najmłodsi mieszkańcy gminy, dla których
stworzone zostało to
miejsce.

Żłobek był inwestycją niezwykle potrzebną na terenie
naszej gminy.
Dzięki temu, że powstał
świeżo upieczone mamy
otrzymały szansę na rozwój
zawodowy i powrót do pracy, ale dał on również zatrudnienie osobom z naszej
gminy.

Wsparcie w wysokości
2 488 985,00 zł pochodzące
z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone zostanie na przebudowę dróg

gminnych w Konikowie.
Umowę w tej sprawie podpisali 19 września w Delegaturze ZUW w Koszalinie
Wicewojewoda
Zachodniopomorski Pan Marek
Subocz oraz Zastępca Wójta Gminy Świeszyno Pani
Izabela Karlińska-Ćwięka i
Skarbnik Gminy Pani Boże-

na Hok.
W ramach zadania drogi gminne oraz zjazdy do
posesji uzyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej, wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa oraz
oświetlenie. Ponadto wykonane zostaną również przy-

łącza kanalizacji sanitarnej i
przyłącza wodociągowe do
granic nieruchomości prywatnych.
Całość inwestycji szacowana jest na około 5 mln zł, z
czego 50 % kosztów kwalifikowalnych
pochodzić
będzie z dotacji. Obecnie

najmłodszym mieszkańcom
gminy”.
Z wielką radością i satysfakcją możemy powiedzieć,
że żłobek został otwarty i z
niecierpliwością oczekuje
na najważniejsze osoby…
na nasze dzieci.

Gmina Świeszyno

Słuchacze SUTW na Kaszubach…

słuchaczach wywarł Dom Sybiraka przywieziony z Irkucka,
wystawa zdjęć obrazujących
surowe życie zesłańców, rekonstrukcja bunkru TOW „Gryf
Pomorski”, w którym można
było przeżyć „prawdziwy” nalot dzięki specjalnym efektom
akustycznym, czy też dom powstańca z Adampola.

Jak pisał Ralph Waldo Emerson: „Nie podążaj tam gdzie
wiedzie ścieżka. Zamiast tego
pójdź tam gdzie jej niema i
wytycz szlak”.

Gmina Świeszyno otrzymała kolejne dofinansowanie na inwestycję
drogową.

Jak mówi Pani Dyrektor:
„Żłobek na miarę naszych
czasów. Przepiękny i nowoczesny budynek, wyposażony w najnowszy sprzęt i zabawki posiadające wszelkie
atesty i certyfikaty.
Wszystko po to aby zapewnić najlepsze warunki
rozwoju i opieki naszym

trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Już w tym roku
przewidziane są do wykonania roboty przygotowawcze,
natomiast realizacja całego
zadania potrwa do końca
2021 roku.
W ramach Funduszu Dróg

Samorządowych do końca
czerwca przyszłego roku
wykonana zostanie także
przebudowa drogi gminnej
w Chałupach, na realizację
której Gmina pozyskała dofinansowanie we wcześniejszym naborze wniosków, w
wysokości 626 099,38 zł.

Zgodnie z tym mottem słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego wybrali się w
kolejną wycieczkę- tym razem
na Ziemię Kaszubską
Około 10 rano w sobotę 21
września dotarliśmy do Bytowa, gdzie po krótkim spacerze
po rynku głównym udaliśmy
się do Muzeum Zachodniokaszubskiego.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
parteru, na którym znajduje się
stała ekspozycja etnograficzna
poświęcona kulturze materialnej Kaszubów Bytowskich.
Z ostatniej z sześciu sal tej wystawy weszliśmy krętymi ceglanymi schodami na pierwsze
piętro.
Znajdowała się tam ekspozycja
o charakterze historycznym,
nawiązująca do czasów krzy-

Drugiego
dnia
wycieczki
zwiedzanie
rozpoczęliśmy
od XVIII-wiecznego dworku
w Będominie, małej miejscowości położonej nieopodal
Kościerzyny, w którym urodził
się twórca hymnu narodowego
Józef Wybicki. Obecnie mieści
się tam jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego.
żackich oraz panowania Gryfitów na ziemi bytowskiej.
Po opuszczeniu Bytowa udaliśmy się do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, gdzie zobaczyliśmy halę na parowozy,
sale wystawowe, lokomotywy,
wagony, parowozy i urządzenia

torowe na wolnym powietrzu.
Największą atrakcją i najwięcej frajdy naszym słuchaczom
sprawiła jednak przejażdżka
drezyną.
Ostatnim punktem planu wycieczki w sobotę było Centrum
Edukacji i Promocji Regionu w

Szymbarku. Tam trzeba przyznać trafiliśmy na wspaniałą
przewodniczkę Jolę, która w
fantastyczny sposób przybliżyłam nam historię niepowiązanych ze sobą obiektów, z różnych dziedzin.
Spore wrażenie na naszych

Ostatnim punktem wycieczki słuchaczy SUTW Gminy
Świeszyno był skansen we
Wdzydzach, czyli Muzeum –
Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich.
Znajduje się tam ponad 50 bu-

dynków charakterystycznych
dla wiejskiego krajobrazu Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich z okresu od XVII do
XX wieku.
Akurat w tym samym czasie
na terenie skansenu trwał dzień
Ziemniaka, więc to było jedyne
miejsce, które zwiedzaliśmy w
sposób indywidualny.
Każdy z uczestników wycieczki otrzymał mapę całego terenu
i sam mógł zwiedzać wybrane
przez siebie obiekty.
Po obiedzie, który mieliśmy
zorganizowany na terenie skansenu udaliśmy się w drogę powrotną do naszej gminy.
W ten aktywny sposób słuchacze SUTW Gminy Świeszyno
pożegnali wakacje i już z niecierpliwością oczekują inauguracji roku akademickiego,
który będzie miał miejsce 9
października.
Serdecznie zapraszamy, bo „nie
starzeje się ten, kto nie ma na
to czasu”.
Paula Pasek
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Działo się
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Strzekęcino

VII Festyn Parafialny
Już po raz siódmy Grupa
Entuzjastów działająca
przy Parafii pw. NNMP w
Świeszynie, pod kierownictwem Danuty Polechońskiej, zorganizowała
Festyn Parafialny.

Dzięki
zaangażowaniu
wielu sponsorów oraz ludzi
dobrej woli udało się zorganizować imprezę, której
dochody przeznaczone są
na potrzeby kościoła.
Parafiada, bo tak potocznie
nazywa się Festyn
Parafialny, jest wyjątkowym i zarazem
jedynym takim wydarzeniem w naszej
gminie.
Od kilku lat organizatorom przyświecał
jeden bardzo wyjątkowy i szlachetny
cel. Zbiórka środków finansowych na
remont i rewitalizację kościelnej wieży. I właśnie w tym
roku, podczas VII
Festynu Parafialnego, parafianie oraz

mieszkańcy gminy mogli
zwiedzać i podziwiać zakończoną już inwestycję.
Przed wejściem na plac,
na którym odbywała się
impreza, można było zobaczyć wystawę fotograficzną, do której dokumentację
fotograficzną przygotowali
Tomasz Pławczyk oraz
Henryk Łądkowski, natomiast za przygotowanie
wystawy odpowiedzialny
był Krzysztof Kuszczak.
Cel został osiągnięty!!
Również tego roku dzięki

wolontaryjnej pracy można było spróbować pysznego, domowego ciasta,
skwierczących kiełbasek i
karkówki z grilla oraz pierogów ruskich i pierogów
z kaszą gryczaną, które
cieszyły się ogromną popularnością i sprzedały się
w nakładzie około 3 000
sztuk. Tę prawdziwą ucztę
kulinarną
wspomagały
artystycznie nasze zespoły śpiewacze: Jarzębiny,
Jagody, Cecylianki, Chór
Kamerton 3 oraz zespół
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Kuciaki. Nie brakowało również
atrakcji dla najmłodszych mieszkańców i uczestników Parafiady.
Prócz dmuchanych zamków,
stoiska z zabawkami, stoiska
z biżuterią, watą cukrową oraz
popcornem, można było także zwiedzać wóz strażacki pod
okiem strażaków OSP Świeszyno, którzy czuwali również nad
bezpieczeństwem uczestników
imprezy.
W loterii fantowej odbywającej
się podczas tegorocznej Parafiady sprzedano ponad 500 losów…
i warto było wziąć w niej udział.
O tym przekonała
się młodziutka mieszkanka

Strzekęcina – Iza Turczynowicz,
która wygrała 		
nagrodę ufundowaną przez Wójt Gminy Świeszyno Panią Ewę Korczak – rower górski.
Na koniec imprezy, co stało się
już tradycją, zostały wypuszczone balony z helem dla podkreślenia ulotności i kruchości chwil,
ale także ich wyjątkowości.
Warto przypomnieć, że cała
inwestycja opiewała na
kwotę 508 859,94 zł,
z czego dofinansowanie
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020 wynosiło
323 295,00 zł.

Świeszyno

„Rozśpiewane Świeszyno” testowało nowy sprzęt MCK e-Eureka

Działo się

www.swieszyno.pl
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„Ochotnicy dla Niepodległości”

… czyli OSP Strzekęcino
+ Niepodległa + Pomorsko
Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z oo + Gmina
Świeszyno = ,,Koalicja dla
Niepodległej''.
Zwieńczeniem
projektu
,,Ochotnicy dla Niepodległości’’ był „Piknik dla Niepodległej” przy budynku remizy
OSP Strzekęcino. Miał on
charakter aktywnego spędzania czasu na zabawie, śpiewach i rozmowach. Każdy
miał okazję zobaczyć murale
oraz poznać ich wykonawcę
- koszalińskiego artystę Cukina.
W trakcie imprezy (poświę-

conej „Niepodległej”) organizatorzy rozdali 100 flag
narodowych i100 Hymnów
Polski (później wspólnie odśpiewanych).
Goście pikniku mogli też
skorzystać z wielu atrakcji
przygotowanych przez firmę
SVAGO Agencja Eventowa.
Nie zabrakło też pysznego
poczęstunku przygotowanego przez Strażaków z OSP
Strzekęcino.
Projekt zrealizowano dzięki
dofinansowaniu ze środków
Programu
Wieloletniego
Niepodległa na lata 20172022 w ramach Programu
,,Koalicje dla Niepodległej’’

Gmina Świeszyno

Odwiedziny Tońcia i Szczepana
Podobne do lamy, miłe
w dotyku, przyjazne
i wzbudzające sympatię. Tońcio i Szczepan
to imiona Alpak, które
odwiedzały w czasie wakacji świetlicę wiejską
w Dunowie oraz MCK
e-Eureka
w Świeszynie.

W sobotę 3 sierpnia przy
Szkole Podstawowej w
Świeszynie odbyło się
spotkanie
z folkiem pod nazwą
„Rozśpiewane Świeszyno”.
Impreza została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia
pn. „Doposażenie w sprzęt
nagłośnieniowy Multime-

dialnego Centrum Kultury
e-Eureka w Świeszynie” w
ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną
integrację” współfinansowanego przez z Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego na lata 2014-2020.
Organizatorem
spotkania
była Sołtys Sołectwa Świeszyno Pani Danuta Polechońska, Koło Gospodyń
Wiejskich Marysieńki oraz
MCK e-Eureka, natomiast
patronat nad wydarzeniem
objęła Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak.

Na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze z
naszej gminy: „Jarzębiny”,
„Jagody”, „Konikowianki”,
„Cecylianki”,
„Karpaty”,
chór Kamerton oraz zaproszone zespoły z sąsiednich
gmin: „Dobrowianki”, „Popowianki”, „Florianki” orz
zespół „Radość”.

Podczas spotkania Wójt Ewa
Korczak wręczyła nagrody
dla zwycięzców zawodów
strzeleckich zorganizowanych przez Pana Andrzeja
Michalskiego – Inspektora
ds. zarządzania kryzysowego i obronności. Mieszkańcy
naszej Gminy oraz przybyli goście mogli spróbować

smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń
Wiejskich
„Marysieńki,
„Konikowianki” oraz „Dobrowianki”.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, a impreza przebiegła w radosnej
i rozśpiewanej atmosferze.

Wizyty alpak cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Dzieci poprzez dotyk
oswajały się ze zwierzętami i karmiły je ich
ulubionym
przysmakiem – marchewką, oraz
uczestniczyły w zajęciach
alpako - jogi wraz z Panią Anitą opiekunką tych
uroczych zwierząt.
Alpaki to przyjazne i łagodne zwierzęta.
Ich uroczy wygląd sprawia, że przebywanie w

ich otoczeniu bardzo korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka.
Sprawując opiekę nad
alpaką, dziecko uczy się
odpowiedzialności i em-

patii. Głaskanie i przytulanie alpak pomaga
dzieciom rozluźnić się i
otworzyć.
Wspomaga
budowanie
samooceny i pewności

siebie, może pełnić rolę
katalizatora zmian i pomagać w przejściu poprzez stadia rozwojowe.
Terapia z alpakami przynosi bardzo dobre efekty

m.in. wśród osób z nerwicą, zaburzeniami lękowymi i depresją, autyzmem,
ADHD i zespołem Downa.

Alpaka
(Vicugna
pacos) – południowoamerykański, trawożerny
ssak parzystokopytny z
rodziny wielbłądowatych.
Zwierzę udomowione, hodowane dla wełny i mięsa,
przypomina nieco lamę,
ale jest od niej mniejsza
i z budowy ciała bardziej
podobna do owcy.

6

www.swieszyno.pl

Dożynki 2019

Głos Świeszyna Wrzesień 2019 nr 4 (35)

Dożynki Powiatowe w Bobolicach

Tegoroczne Dożynki Powiatowe, które odbyły się 14
września 2019 roku zorganizowane były przez Powiat
Koszaliński i Gminę Bobolice. Miejscem świętowania
rolników i samorządowców
z gmin Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalina
był plac rekreacyjny w Bobolicach. Święto Plonów
tradycyjnie rozpoczęło się
od mszy świętej, która odbyła się w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Bobolicach, a koncelebrował
ją ksiądz biskup Krzysztof
Włodarczyk. Po nabożeństwie, barwny korowód dożynkowy składający się z
gmin Powiatu Koszalińskiego i Miasta Koszalin przemaszerował przez Bobolice
w kierunku placu rekreacyjnego, mieszczącego się przy
Centrum Rekreacji i Sportu

w Bobolicach. Oprawę muzyczną korowodu zapewnił
Zespół „Florianki” z Kłanina. Po przybyciu korowodu
na miejsce, Wicestarosta
Powiatu Koszalińskiego Tomasz Tesmer oraz burmistrz
Bobolic Mieczysława Brzoza przywitali wszystkich
gości oraz rozpoczęli ceremoniał dożynkowy. Na ręce
gospodarzy dożynek chleb
został złożony przez starostów dożynek: Joannę Jurgo
z Kłosa oraz Krzysztofa Kostewicza z Chlebowa.
Tegoroczne obchody dożynkowe bogate były w różnorodne występy artystyczne.
Naszą gminę reprezentował
zespół śpiewaczy Jarzębiny
ze Świeszyna. Zostały również wręczone tytuły honorowe „Kobieta aktywna Powiatu Koszalińskiego”. Z
naszej gminy ten zaszczytny

tytuł otrzymała Ewa Miksza
z Niedalina.
Zwyczajem stał się również konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, w
którym to również wieńce z
naszej gminy brały udział.
Laureatami tegorocznego
konkursu zostały sołectwa:
Gołogóra I miejsce, Krępa II miejsce i Kotłowo III
miejsce. Nagrody specjalne
ufundowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą
w Koszalinie oraz Środkowopomorską Lokalną Grupę Działania w Koszalinie
trafiły do sołectwa Świeszyno oraz Niekłonice.
Z kolei w konkursie na
„Najładniejsze
stoisko”
równorzędnie wygrały: Sołectwo Chociwle, Sołectwo
Wyszebórz oraz wspólna
prezentacja przygotowana
przez Gminę Sianów wraz z

kołami gospodyń wiejskich
z Wierciszewa, Iwięcina i
Węgorzewa Koszalińskiego. Stoisko przygotowane
przez KGW „Kreatywny
Babiniec” z Rosnowa otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w
Koszalinie.
I najsmaczniejszy konkurs
„Kulinarny specjał”, który
podzielony został na trzy
kategorie, w każdej z kategorii wyłonionych zostało
trzech zwycięzców:
W kategorii „Potrawa jarska” zaszczytne I miejsce
zajęło KGW „Marysieńki”
i specjał Pani Celiny Sady
– kluski śląskie w sosie borowikowym, II – wspaniałe miejsce, gołąbki jarskie
autorstwa Pani Ewy Miksza z KGW „Radwianki” z
Niedalina, III miejsce pie-

rogi z pieca z kurkami w
wykonaniu Pani Ewy Rylik
ze Starego Bornego. W kategorii „Potrawa mięsna”:
Koło Gospodyń Wiejskich
„Kreatywni mieszkańcy” z
Wierciszewa za pierś z kurczaka w syropie lipowym na
sałacie kwiatowej I miejsce,
Stowarzyszenie 16-ty Południk z Chłopów za carpaccio z łososia II miejsce, oraz
Sołectwo Krępa za karkówkę w sosie ketchupowym III
miejsce. Z kolei w kategorii
„Ciasto”: Koło Gospodyń
Wiejskich z Chmielna za ciasto Shreka zajęło I miejsce,
Koło Gospodyń Wiejskich
„Ach te baby z Kłanina za
ciasto buraczane II miejsce i
Koło Gospodyń Wiejskich z
Gołogóry za ciasto „Zemsta
teściowej” III miejsce. Została również przyznana nagroda specjalna ufundowana

przez Zachodniopomorską
Izbę Rolniczą w Koszalinie,
którą otrzymało Sołectwo
Chociwle za deser babci.
Tegoroczne stoisko Gminy
Świeszyno stworzone było
przy wspólnym działaniu z
Kołem Gospodyń Wiejskich
„Marysieńki” ze Świeszyna.
Dzięki owocnej współpracy
stanowisko obfitowało w
domowe przysmaki, specjały pochodzące od rolników
oraz indywidualnych osób
z Gminy Świeszyno. Było
przepiękną wizytówką Gminy Świeszyno, z której możemy być dumni.
Dziękujemy wszystkim tym,
dzięki pomocy którym udało
się stworzyć stoisko mocno
związane z gminną kulturą
oraz tradycją.
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Gminne Święto Plonów 2019

Dożynki są nieodłącznym
elementem czasu zbiorów.
Obchody te w każdej rolniczej gminie mają wyjątkowy,
świąteczny charakter.
Dożynki są zwieńczeniem
wielu miesięcy ciężkiej i pełnej wyrzeczeń pracy. Jest to
uświęcony tradycją zwyczaj
dziękowania za wyjątkowy
dar chleba i czas radosnego
świętowania.
Obchody świętowania zakończenia pracy na polu odbyły
się w naszej gminie w sobotę
w Niedalinie.
Tradycyjnie Święto Plonów
rozpoczęła msza święta, której przewodniczył Proboszcz
Parafii Zegrze Pomorskie
ksiądz Bogdan Gibczyński, a
koncelebrował Proboszcz Parafii Świeszyno ksiądz Dawid
Fuławka oraz ksiądz Zenon
Stefański, dziękując wraz z
mieszkańcami za dar tegorocz-

nych plonów.
Po uroczystej mszy i przywitaniu przez prowadzącą, Joannę
Krzyściak przybyłych na dożynki rolników i mieszkańców
naszej gminy, radnych, sołtysów oraz gości: Wójta Gminy
Świeszyno Ewę Korczak, Zastępcę Wójta Izabellę Karlińską-Ćwięka, Skarbnika Gminy
Bożenę Hok, Przewodniczącego Rady Gminy Świeszyno
Bogdana Korygę, Wiceprezydenta Miasta Koszalin Wojciecha Kasprzyka, Radnego Rady
Powiatu Henryka Kuriatę,
rozpoczęto ceremoniał dożynkowy.
Pani Wójt Ewa Korczak wyrażając szacunek do pracy, trudu oraz tradycyjnego systemu
wartości opartego na przywiązaniu do ziemi i szczerej miłości do ojczyzny, przekazała
na ręce Starościny Dożynek
Anny Bodalskiej oraz Starosty
Adama Sadowskiego, a także

sołtysów i Przewodniczącego
Bogdana Korygi, chleb symbolizujący zwieńczenie trudu i
ciężkiej pracy na roli.
Warto również wspomnieć, że
swoją obecnością zaszczycili
nas Poseł na Sejm Stanisław
Gawłowski oraz Senator Piotr
Zientarski.
Po ceremoniale dożynkowym
nadszedł czas na przemówienia oraz ważne podziękowania. Słowa wdzięczności skierowane zostały do wszystkich
osób, które w istotny sposób
przyczynili się do rozwoju naszej gminy.
Dla osób, które oddają swoje
serce dla dobra gminy, dla dobra swojej małej ojczyzny.
Uroczystość Święta Plonów
jest okazją do wyrażenia wielu
słów uznania, słów podziękowań oraz odznaczeń… wśród
których te najważniejsze,

najwyższe rangą od Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana
Ardanowskiego złożone zostały na ręce Anny Bujak, Józefa
Ciućki oraz Michała Iwańcio.
Kobietą Aktywną Gminy
Świeszyno 2019, za całokształt
pracy na rzecz gminy oraz dorobek kulturalny, została Pani
Janina Polechońska.
Wyjątkowe wyróżnienie od
Wójta Gminy Świeszyno Ewy
Korczak otrzymała również
Wanda Jędrzejczyk – sołtys
Sołectwa Kurozwęcz z najdłuższym, piętnastoletnim stażem.
Nie można również pominąć
podziękowań skierowanych do
sponsorów wspierających swoim wkładem finansowym organizację dożynek: Gospodarstwo Rolne Abbas, Pomorsko
Mazurska Hodowla Ziemniaka
Sp. z o.o. , EKO TRANS, OLI
CAR Dariusz Kwiecień, Play

Park, Hako Technology, Szkoła
Tańca Pasja, Restauracja Chill’Point, Gabinet Kosmetyczny
Beata Boniecka, Pizzeria Toscana z Koszalina, Ośrodek
Wypoczynkowy w Gąskach
WIR – Anna i Robert Szott,
Adrian Zmuda Trzebiatowski
oraz Włodzimierz Żurowski.
Dziękujemy również bardzo
serdecznie partnerom za pomoc w organizacji dożynek i
aktywne włączenie się w ich
przygotowanie.
Dziękujemy KGW Giezkowo,
KGW Radwianki oraz Konikowianki za przepyszne specjały
i domowe ciasta.
Dziękujemy Panu M. Rybarczykowi, a także Panu A. Abbas za przekazanie materiałów,
dzięki którym można było
przygotować dekorację sceny,
Sołtysom Gminy Świeszyno
za przekazanie materiałów do
dekoracji, Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym
na terenie Gminy Świeszyno,
Pracownikom Służb Komunalnych Gminy Świeszyno, Straży
Gminnej i Policji oraz wszystkim wystawcom za przyjęcie
zaproszenia na nasze święto.
Część artystyczna Dożynek
Gminnych wzbogacona została
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o występy Szkoły Tańca Pasja
oraz Narodowe Czytanie, podczas którego zaproszeni goście
przeczytali nowelę „Dym” Marii Konopnickiej. Następnie, do
przybycia gwiazdy wieczoru,
sceną „rządziły” nasze gminne
zespoły śpiewacze, z których
możemy być dumni, i które
zawsze są chętne do współpracy: Cecylianki, Konikowianki,
Jarzębiny, Jagody oraz Chór
Kamerton 3.
Podczas uroczystości Święta
Plonów działo się wiele. Równolegle do części artystycznej
toczyło się całe mnóstwo konkursów.
Wśród tych najbardziej wymagających był konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Sołectwa rywalizowały
także w wieloboju dożynkowym i konkursie strzeleckim,
Był też konkurs na najlepszą
potrawę ziemniaczaną.
Tradycją stało się również, że
podczas uroczystości dożynkowych ogłaszane są również
wyniki konkursu „Nasze Czyste Sołectwo” (rozstrzygnięcia
konkursów w tabeli poniżej).
Po zakończonych konkurencjach oraz ogłoszonych wynikach do wspólnej zabawy zaprosił Zespół „Gala”

Rostrzygnięcia konkursów dożynkowych
Najpiękniejszy wieniec
dożynkowy
I - Sołectwo Niedalino,
II - Sołectwo Niekłonice,
III - Sołectwo Świeszyno.
Wielobój dożynkowy
I - Sołectwo Giezkowo,
II - Sołectwo Świeszyno,
III - Sołectwo Niedalino.

Radość zwycięzców - nagrodzonych w konkursie na „Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”

Wójt Ewa Korczak i wiceprezydent Koszalina Wojciech Kasprzyk z
chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna

Konkurs strzelecki
I - Sołectwo Świeszyno,
II - Sołectwo Dunowo,
III - Sołectwo Niedalino.

Na najlepszą potrawę
ziemniaczaną
I - Daria Wójcik z KGW Radwianki za danie o nazwie
„Król ziemniaka”,
II - Kartoszka Konikowska,
III - krem ziemniaczany
KGW Świeszyno.
„Nasze Czyste Sołectwo”
I - Sołectwo Mierzym,
II - Sołectwo Świeszyno,
III - Sołectwo Strzekęcino.
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Wakacje z Biblioteką

... pod tym tytułem
Multimedialne Centrum
Kultury e-Eureka zorganizowało zajęcia dla
dzieci, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Każdy dzień
przynosił ich uczestnikom
wiele niespodzianek.
Podczas wakacji dzieci poznawały zakątki biblioteczne oraz miały możliwość
zapoznania się z pracą bibliotekarza i czym na co
dzień zajmuję się Biblioteka.

Ważnym spotkaniem w
pierwszym tygodniu zajęć
było spotkanie z Panią Katarzyną Wolin – Komendantem Straży Gminnej w
Świeszynie. Pani Katarzyna
przeprowadziła z dziećmi
prelekcje dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji
oraz jak bezpieczne zachowywać się nad wodą. Następnie wszyscy uczestnicy
otrzymali od Pani Komendant odblaski.
W trakcie trwania zajęć
dzieci wykonywały piękne
prace plastyczne wykony-

wane różnorodnymi technikami, wspólnie wykonały
pracę konkursową pt.:”Od
ziarenka, do bochenka”.
Konkurs organizowany był
przez Starostwo powiatowe
w Koszalinie. Dzieci wykonywały również prace manualne a także uczestniczyły
w zajęciach ruchowych tj.
zajęcia taneczne, gimnastyczne. Ogromną radość
sprawiły dzieciom zabawy
na powietrzu oraz organizacja ogniska z kiełbaskami.
Podczas spotkań na świeżym powietrzu dzieci mo-

gły uczestniczyć w zajęciach
zorganizowanych
m.in. przez Pana Andrzeja
Michalskiego na co dzień
zajmującego się Zarządzaniem Kryzysowym w UG w
Świeszynie. Dzieci nauczyły się jak przygotować obozowisko. Każdemu z uczestników zostały przydzielone
zadania tj. stworzenie mapy
obozu, rozbicie namiotu a
także kuchni polowej, rozpalenie ogniska czy przygotowanie pontonów na
wypadek wystąpienia klęski żywiołowej. Na zakoń-
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Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Dunowo: Szkoła Podstawowa

czenie „Dnia obozowicza”,
każdy uczestnik otrzymał
certyfikat.
Kolejny dzień pełen wrażeń
był zorganizowany
przez Szkółkę Ekologiczno -Wędkarską „Okonek”
z Niedalina. Pan Damian i
Pan Michał podczas wizyty
omówili i zaprezentowali
sprzęt wędkarski, opowiedzieli dzieciom o gatunkach
ryba także o sposobie ich
łowienia. Bardzo ważnym
elementem tego spotkania
była prezentacja dotycząca
przyczyn i skutków degra-

dacji wód. Na zakończenie
panowie ogłosili konkurs
plastyczny, który wygrała
Maja, Marek i Michał.
Dodatkowo w trakcie trwania półkolonii dzieci brały
udział w konkurencjach
sportowych odbywających
się na terenie MCK e –Eureka a także na lokalnym orliku, w grach stolikowych,
zajęciach kulinarnych a także zajęciach bibliotecznych.
Dziękujemy
serdecznie
uczestnikom a także instruktorom za pełne niezapomnianych przygód wakacje.

Pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek zabrzmiał o
8.30. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia
pocztu flagowego i wspólne-

go odśpiewania hymnu państwowego, hymnu szkoły.
Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły - Pani Iwona
Moszyńska, która serdecz-

nie powitała po wakacjach
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi. W swoim przemówieniu

Pani Dyrektor nawiązała
także do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
minutą ciszy uczciliśmy bo-

Debata o alkoholowych zagrożeniach

Warsztaty mogły odbyć się
dzięki wsparciu Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Świeszynie, działającej
przy Wójcie Gminy Świeszyno.
Program spotkania w każdej ze szkół miał taki sam
cel: był nastawiony na
opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków,
uświadomienia zagrożenia
wynikającego z korzystania
ze środków psychoaktywnych. Takie działania mają
chronić naszą młodzież
przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i

rozwojem innych ryzykownych zachowań związanych
z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.
Skutkami przeprowadzenia „Debaty” w naszych
placówkach oświatowych
wiązały się również z celami edukacyjnymi opartymi
na uczeniu się stawiania

granic, odmawiania, uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a także
umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
i brania za nie odpowiedzialności.
Program „Debata” utrzymany był w konwencji spotkania - warsztatów, które

trwało trzy godziny dydaktyczne. Opierało się głównie na pracy uczestników,
w jego trakcie wykorzystywane były aktywne metody
prowadzenia zajęć, takie
jak burza mózgów, praca w
małych grupach czy świadectwa trzeźwości. Wraz
z wynikami anonimowej

ankiety, przeprowadzanej
wśród młodzieży, stworzyły
możliwość podjęcia pracy z
błędnymi przekonaniami
normatywnymi, zgodnie z
którymi alkohol jest traktowany jako czynnik wzmacniający wspólnotę.
Odpowiedzi
podawane
przez uczestników „Debaty” były poddawane komentarzowi prowadzącego.
Ten element stanowił okazję do przekazania wiedzy
w formie mini wykładu na
temat różnorodnych konsekwencji picia alkoholu
przez młodych ludzi, w tym
do obalania stereotypów i
mitów związanych z alkoholem.
W tym kontekście, w trakcie trwania Programu, prowadzący podkreślał wagę
trzeźwej zabawy i konieczność ćwiczenia tej umiejętności oraz przekazał wiedzę
na temat konsekwencji pi-

cia alkoholu i jego wpływu
na aktywność seksualną.
Przy tej okazji psycholog
zwrócił uwagę młodzieży
na czynniki utrudniające
osiągnięcie szczęśliwego
życia, czyli błędne przekonania co do kanonów
obowiązujących w grupie,
wczesne
doświadczenia,
obserwacje dorosłych i
niewiarę we własne siły.
Spotkanie bardzo zainteresowało uczniów, którzy
aktywnie i z ciekawością
uczestniczyli w zajęciach!
Program „Debata” jest
rekomendowany
przez
Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz
Ośrodek Rozwoju Edukacji.
(r)

Świeszyno: Szkoła Podstawowa im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

Oprócz uczniów, rodziców
i nauczycieli w rozpoczęciu
roku szkolnego uczestniczyli goście - Dyrektor Zespołu
Oświaty Samorządowej w
Świeszynie - pani Beata Banaś-Dziobek oraz Główna

Księgowa Zespołu Oświaty
Samorządowej w Świeszynie- pani Grażyna GiełdaStachowicz. Po przywitaniu
wszystkich zebranych, pani
dyrektor Joanna Remplewicz,
przedstawiła nauczycieli oraz

pracowników szkoły. Był też
apel o 80 rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej oraz odczytanie listu Wójt Gminy
Świeszyno- pani Ewy Korczak list do uczniów, rodziców i nauczycieli.

haterów – obrońców naszego kraju, którzy odważyli
się zbrojnie przeciwstawić
niemieckiemu i sowieckieW Szkole Podstawowej im.
Wisławy Szymborskiej w
Konikowie na uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego
zgromadzili się uczniowie,
nauczyciele i rodzice.
Obecnością zaszczyciła także Zastępca Wójta Gminy
Świeszyno Pani Izabella
Karlińska – Ćwięka.
Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru
Szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz okolicznościowym przemówieniem nawiązującym do 80.
rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
Minutą ciszy uczczono bohaterów – obrońców Rze-

Konikowo: Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

Gmina Świeszyno

We wszystkich szkołach
podstawowych gminy
Świeszyno zorganizowano
warsztaty profilaktyczne „Debata”, przeprowadzone przez psychologa
z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

www.swieszyno.pl
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mu najeźdźcy w pierwszych
dniach września, a także
później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na
wszystkich frontach II wojny światowej.
Po tym wystąpieniu słowa
do uczniów, nauczycieli i
rodziców skierowała Pani
Wójt Ewa Korczak, która
życzyła uczniom w bieżącym roku szkolnym samych
celujących ocen, nawiązywania relacji koleżeńskich,
rodzicom radości i dumy ze
swoich dzieci, a gronu pedagogicznemu owocnej pracy.
Po apelu, uczniowie udali
się do klas na spotkania organizacyjne z wychowawcami.
czypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie
przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach
września, a także później: w
konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich
frontach II wojny światowej.
Następnie głos zabrała Pani
Izabella Karlińska – Ćwięka, która odczytała list
Wójta Gminy – Pani Ewy
Korczak, skierowany do
wszystkich zgromadzonych.
Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

Zegrze Pomorskie: Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika

Dyrektor Małgorzata Korus
przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości,
nauczycieli, pracowników
szkoły i oczywiście uczniów
wraz z rodzicami oraz życzyła uczniom samych sukcesów

w nauce, rodzicom- satysfakcji z dzieci, a nauczycielom
owocnej pracy.
W imieniu Pani Wójt Ewy
Korczak
życzenia
dla
uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i pracow-

ników szkoły przekazała
Dyrektor Zespołu Oświaty
Samorządowej w Świeszynie
Pani Beata Banaś- Dziobek.

W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.
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Niedalino

wędkarski świat

Pierwszy rok „Okonka”

Zajęcia szkółki rozpoczęły
się od pasowania naszych
młodych adeptów na wędkarzy przez Prezesa Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Tomasza
Plewę, Dyrektora Okręgu
Sławomira Połomskiego,
Wójta Gminy Świeszyno Ewę
Korczak oraz Prezesa Koła w
Niedalinie Damiana Krysztofiaka.
Dzieci otrzymały pamiątkowe
„okonki” oraz słodki upominek.
Następnie podopieczni szkółki
rozpoczęli szkolenie.
Młodzi, przyszli wędkarze poznawali przyczyny i skutki degradacji naszego środowiska,
przygotowywali własne zestawy wędkarskie oraz komponowali zanęty pod okiem naszych

instruktorów.
Ostatnim etapem było sprawdzenie wykonanych zanęt i
zestawów, więc nasze okonki
przystąpiły do łowienia i tutaj postępy było widać gołym
okiem, ponieważ złowionych
ryb nie brakowało.
Po takim przygotowaniu młodych adeptów, można było
wprowadzić nieco praktyki.
Kolejne zajęcia szkółki ekologiczno-wędkarskiej „Okonek”
odbyły się na łowisku Wyspa w
Rosnowie.
Tu „Okonki” miały okazję obserwować zawody wędkarskie
seniorów z naszego Koła w
Niedalinie, uczyły się w jaki
sposób rozgrywane są prawdziwe zawody wędkarskie, jaki
obowiązuje w nich regulamin
oraz zasady Fair Play.

Po tej obserwacji to już same
„Okonki” przejęły inicjatywę
przygotowały własną zanętę,
zestawy i ruszyły do łowienia.
Ostatnie zajęcia ostatnie w tym
sezonie zawody Szkółki Ekologiczno - Wędkarskiej "Okonek" tym razem nad jeziorem
przy Bursztynowym Pałacu w
Strzekęcinie.
Tam 25 naszych Okonków walczyło o Puchar Starosty Powiatu Koszalińskiego.
Młodsi adepci do lat 10 okazali
się pilniejszymi uczniami niż ci
do lat 16 bo to oni zdominowali
czołówkę tych zawodów:
1. Krzysztof Zieliński (9 lat)
2. Gabriela Laskowska (9)
3. Marcel Pyczek (8)
Na zakończenie zajęć, gośćmi
specjalnymi byli nurkowie z
klubu płetwonurków Mares,
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Z życia kół...
„Radew" w Niedalino

Koło PZW nr 53 „Radew” Niedalino - nocne łowy.
Był to bardzo dobry sezon dla skich dla członków oraz zawoKoła. Liczba członków koła dy rodzinne m.in. z 13 na 14
którzy omówili specyfikę swo- wzrosła do 140 wędkarzy!
lipca zorganizowano kolejne,
jej pracy oraz przeprowadzili Podczas sezonu wiele się dzia- II feederowo – gruntowe nocszkolenie z udzielania pierw- ło. Organizowane były akcje ne zawody wędkarskie, które
szej pomocy.
sprzątania brzegów jeziora w odbyły się nad jeziorem w NieNiedalinie (koło jest jego opie- dalinie.
kunem). Poza tym Koło brało W zawodach wzięło udział 16
czynny wdział w zarybieniach par i złowiono łącznie 55 kg
okolicznych rzek i jezior. Do ryb. Kolejnymi zawodami był
trzech wzrosła ilość czynnych Wędkarski Puchar Lata w Kole
strażników Straży Rybackiej Wędkarskim ''Radew", który
kontrolujących nasze wody.
powędrował do Bogdana JenDziałacze Koła zostali również drzejczaka z Kurozwęcza!!! W
opiekunami jeziora przy Bursz- zawodach wędkarskich o Putynowym Pałacu gdzie wspól- char Lata wystartowało 19 zanie z Okręgiem PZW Koszalin wodników, którzy w tym roku
będą prowadzić zarybianie oraz rywalizowali nad jeziorem Rodbać o jezioro. Zorganizowane snowskim.
było wiele zawodów wędkar-

Koło PZW nr 71 w Strzekęcinie

Strzekęcino

Poniżej lustra wody Jeziora Hajka w Niedalinie, na
terenie obiektu rekreacyjnego Eko-Las, z widokiem na
majestatyczną elektrownie
wodną, odbył się piękny
jubileusz 40–lecia Koła PZW
nr 71 w Strzekęcinie.

Polskiego Związku Wędkarskiego docenił działalność Koła
przyznając Złotą Odznakę.
Również indywidualnie wielu
kolegów z Koła otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki, a
także medale za zasługi w rozwoju wędkarstwa”. I dziękował
mówiąc, iż „funkcjonowanie
Koła PZW w Strzekęcinie w
dużej mierze możliwe jest dzięki życzliwości i hojności: Gminy Świeszyno, Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka

w Strzekęcinie oraz właścicieli
Hotelu Bursztynowy Pałac w
Strzekęcinie”.
Następnie głos zabrała Pani
Wójt podsumowując działalność oraz współpracę Koła z
samorządem, przekazując jednocześnie list gratulacyjny i
okolicznościowy obraz z grawerem. Po przemówieniach odbyło się wręczenie odznaczeń i
zamknięcie części oficjalnej,
której w humorystyczny sposób
dokonał Pan Józef Rutkowski,

zapraszając do udziału w dalszej części uroczystości.
Zebrani goście i przyjaciele
Koła mogli rozkoszować się
pysznym, wędzonym pstrągiem
i innymi smakołykami przygotowanymi przez członków
Koła i jednocześnie cieszyć
się wspaniałą pogodą i czasem
spędzonym z bliskimi. Na najmłodszych czekało wiele konkurencji sportowych i drobnych
upominków przygotowanych
przez przyjaciół Koła.
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sport

Wśród piętnastu zawodników
najlepszy okazał się Marian
Czajkowski zdobywając I miejsce. II miejsce zajął Henryk
Rozmarynowski, a III przypadło Andrzejowi Rybarczykowi.
Kolejne zawody to:
11 sierpnia odbyły się zawody
o największą rybę, którą złowił
Marek Chutnik, a 15 września
odbyły się zawody o „Puchar
byłych Prezesów Koła PZW w
Strzekęcinie”, który otrzymał
Dariusz Kozłowski.
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Skrzaty po raz pierwszy Puchar dla seniorów Wichra

Najmłodsi piłkarze rywalizowali w Bobolicach, w Turniej
Skrzatów U6 (rocznik 2013 i
młodsi).
Na boisku miejscowej Olimpii,
grali z okazji Dni Piłkarza, w
ramach VIII Bobolickiego Festiwalu Piłkarskiego. Zawody
patronatem objął Polski Związek Piłki Nożnej Grassroots
„Piłka dla wszystkich”.
W zawodach wzięły udział
zespoły: GKS Szakale I Świeszyno, KS Victoria I Sianów,

AP Zryw Kretomino, GKS
Szakale II Świeszyno, KS Victoria II Sianów oraz gospodarze
UKS Olimpia I Bobolice i UKS
Olimpia II Bobolice.
Zabawa była przednia, a dzieci
bawiły się świetnie. Chociaż dla
większości był to pierwszy start
w tego typu zawodach, to należy podkreślić wielką wolę walki i ogromne zaangażowanie.
Na wysokości zadania stanęli
kibice w większości najbliżsi
młodych adeptów piłki nożnej,
którzy gromkimi oklaskami na-

gradzali każde nie tylko udane
zagranie.
Zgodnie z unifikacją PZPN
w tej kategorii wiekowej nie
była prowadzona punktacja, a
wygrali wszyscy którzy wzięli
udział w zawodach.
Oprócz meczy piłkarskich organizatorzy przygotowali wiele
dodatkowych atrakcji. Podczas uroczystego zakończenia
imprezy wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody i upominki.

W tegorocznej edycji
zawodów udział wzięło 42 zawodników reprezentujących
11 jednostek oraz drużyna
reprezentująca KM PSP
w Koszalinie.

Sezon wędkarski z wolna dobiega końca. Członkowie Koła
PZW nr 71 w Strzekęcinie
mieli równie pracowity sezon,
począwszy od organizacji zawodów jak również pięknego
jubileuszu 40 – lecia Koła.
7 lipca odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
Świeszyno. Wędkarskie zmagania miały miejsce na Kanale
w Rosnowie. Podczas zawodów
obecna była Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak, o puchar
której walczyli zawodnicy.

www.swieszyno.pl

Piłka Nożna

10 sierpnia odbyła się kolejna
edycja turnieju im. Herberta
Lubke organizowanego przez
GLKS Wicher Mierzym.

Piłka Nożna

Hajka - ze
zmiennym
szczęściem

X zawody OSP Powiatu Koszalińskiego
w wędkarstwie spławikowym

Koło PZW nr 71 – Koło z historią

Obecny prezes Henryk Sobczyk otworzył uroczystość
serdecznie witając przybyłych
gości, wśród których zobaczyć
można było Wójt Gminy Świeszyno Ewę Korczak, Radnego
Powiatu Koszalińskiego Henryka Kuriatę oraz Prezesa OSP
Strzekęcino Pawła Nowaka,
a także przybyłych członków
Koła, tworzących tę wyjątkową
wspólnotę wędkarską, jak również ich rodziny i przyjaciół.
W trakcie uroczystości swoją obecnością zaszczycił nas
również Dyrektor KOWR Pan
Krzysztof Nieckarz.
Historię Koła oraz jego funkcjonowanie na przestrzeni lat
przybliżył wszystkim zebranym gościom były prezes Pan
Marian Czajkowski.
W swoim wystąpieniu poinformował, że: „Zarząd Główny
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Łącznie w ciągu 4 godzin
rywalizacji złapano 100,5 kg
ryb.
Klasyfikacja indywidualna wyglądała w następujący sposób:
I miejsce "Puchar Bursztynowego Pałacu" - Karol Lewkowicz OSP Strzekęcino - wynik
8700 pkt.
II miejsce "Puchar Starosty
Koszalińskiego Mariana Hermanowicza" - Damian Krysztofiak OSP Niedalino - wynik
6315 pkt.

W zawodach wzięły udział
cztery drużyny, a rywalizacja
była przyjacielska i przebiegła
zgodnie z zasadami fair-play.
Dziękujemy za przybycie Przewodniczącemu Rady Gminy
Świeszyno panu Bogdanowi
Korydze, który wręczył puchary drużynom uczestniczącym w
turnieju.
Ponadto najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został
golkiper All-Stars Sebastian
Kacprzak, natomiast Radosław
Ochnio zdobył statuetkę MWP
całego turnieju!
Cieszymy się, że wydarzenie
to kolejny raz cieszyło się tak
dużym zainteresowaniem oraz

było okazją do spotkania z zawodnikami, którzy przed laty
reprezentowali Wicher.
Za wsparcie finansowe oraz organizacyjne turnieju dziękujemy Pani Wójt Gminy Świeszyno Ewie Korczak, Powiatowi
Koszalińskiemu, Bursztynowemu Pałacowi, Michałowi Pelcowi oraz Karolowi Lewkowiczowi i Leszkowi Lewkowiczowi.
Do zobaczenia za rok!
Tabela końcowa:
Wicher Seniorzy – 7 pkt
Grot Bonin
– 6 pkt
Wicher Juniorzy – 3 pkt
Wicher All - Stars – 1 pkt.
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Wicher wystartował w A-klasie
Klub Sportowy Hajka
Zegrze Pomorskie rozpoczęła rozgrywki grupa 8 A - klasa Szczecin.

III miejsce "Puchar OSP
Strzekęcino" - Paweł Kisiel
OSP Niedalino - wynik 5360
pkt.
Puchar Wójta Gminy Świe-

Klasyfikacja drużynowa

I miejsce „Puchar Prezesa ZP ZOSP RP w Koszalinie Romana
Budynka - OSP Niedalino - wynik 15565 pkt.
II - „Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie Mirosława Pendera - OSP Stare Bielice- wynik 13305 pkt.
II - „Puchar Prezesa OSP Strzekęcino Macieja Gmerka” - OSP
Strzekęcino- wynik 11725 pkt.
Miejsca naszych drużyn:
V - OSP Mierzym - wynik 9050 pkt
XIII - OSP Świeszyno - wynik 1800 pkt.

szyno Ewy Korczak za na
Największą Rybę otrzymał
Michał Oleksy OSP Wyszewo
- Karp 43 cm.
Organizatorzy zawodów czyli
Jednostka OSP w Strzekęcinie
serdecznie dziękują Hotelowi
Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie za udostępnienie łowiska
oraz przygotowanie cateringu,
a także Gminie Świeszyno i
Powiatowi Koszalińskiemu za
ufundowanie pamiątkowych
koszulek oraz pucharów dla
uczestników.

Początek sezonu to pełne
zaangażowanie się zawodników oraz przygotowanie
formy po wakacyjnej przerwie do dalszych wyzwań,
a także zaklimatyzowanie
się nowych zawodników.
Po 4 kolejkach ligowych,
na koncie Klubu Sportowego Hajka Zegrze Pomorskie widnieją 2 mecze
przegrane oraz 2 wygrane.
Zawodnicy z każdym tygodniem coraz ambitniej
trenują i angażują się z całego serca w drużynę.
Przed klubem jeszcze
dużo pracy, aby zająć jak
najwyższe miejsce w tabeli na koniec rundy jesiennej.

Rozpoczął się kolejny sezon
piłkarskich zmagań. GLKS
Wicher Mierzym po zdobyciu mistrzostwa w Klasie
B rywalizuje obecnie w zachodniopomorskiej A-klasie,
grupie 8.
Zespół został również zgłoszony
do Pucharu Polski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Celem postawionym sobie
na ten sezon jest oczywiście wywalczenie kolejnego awansu.
Niestety na początku trwających
rozgrywek nasza drużyna nie
spisuje się najlepiej. Po 5 kolej-

kach Wicher Mierzym zajmuje
11 miejsce z dorobkiem 5 punktów. Bilans meczów to dwie
porażki, dwa remisy oraz jedno
zwycięstwo. Nie jest to satysfakcjonująca pozycja dla kibiców
jak i samych zawodników.
Nieco lepiej poszło drużynie w
Pucharze Polski. Niestety pechowo odpadliśmy w 3 rundzie
z zespołem Sławy Sławno po
serii rzutów karnych. Początkiem sezonu Wicher Mierzym
nie zachwycił, ale nasz zespół
nie powiedział ostatniego słowa
i pokaże na co go stać.
Rafał Imioła – Prezes
GLKS Wicher Mierzym
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MX Koszalin, a kobiety,
czyli damska odsłona motocrossu
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IX Zawody
„Biec by Pomóc 2019”

Motocross najczęściej kojarzy
się z ciężką pracą, treningami,
pięknymi maszynami oraz z
wysiłkiem fizycznym. Większość osób uważa, że jest to
tylko męski sport.

Na terenach ogrodów
Hortulus w Dobrzycy
odbyły się IX Zawody
Ochotniczych Straży
Pożarnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy
„Biec by pomóc” 2019.

Tutaj Was zaskoczę, jestem kobietą i też uwielbiam motocross.
Ale zacznijmy od początku.
Moja przygoda zaczęła się dość
niewinnie. Zupełnie przypadkiem trafiłam na tor MX Koszalin, znajdujący się w Konikowie.
Mimo że zaczynałam od zera, na
chwilę obecną jestem zawodniczką MX Koszalin, mam swój własny motocykl, startuję w wielu
zawodach. Mam swojego trenera, bez którego nie dałabym rady
zrobić tego, co do tej pory osiągnęłam, a przede wszystkim, z
czego jestem najbardziej dumna,
daję radę pośród tylu mężczyzn,
co naprawdę nie jest łatwe.
Wiele osób pyta mnie jak to jest
być nie rzadko jedyną dziewczyną na treningu bądź zawodach.
Szczerze?
Na początku czułam się dziwnie, ale z treningu na trening, z
zawodów na zawody nie było to
dla mnie zaskakujące, że jestem
jedyna.
Ten sport naprawdę wymaga,
szczególnie od dziewczyn, dużej
siły i wytrwałości. Tutaj nie ma
miejsca na łzy i poddawanie się
po przegranej.
Trzeba walczyć, żeby iść do przodu, trenować, żeby stawać się
lepszym zawodnikiem, a przede
wszystkim należy patrzeć na lepszych od siebie i podpatrywać
co robią w danych sytuacjach na
torze, jakiej techniki jazdy używają. Będąc na zawodach, mój
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znajomy zadał mi jedno pytanie,
które do tej pory siedzi mi w głowie. Mianowicie, czy mężczyźni
patrzą na kobiety jakoś inaczej
jeśli chodzi o ten sport tzn. czy
dla kobiet jest jakaś specjalna
ulga i mają łatwiej w porównaniu
do panów.
Zastanawiałam się nad tym i po
rozmowach z moimi kolegami z
klubu stwierdzam, że nie mamy
żadnej taryfy ulgowej.
Faktem jest, że na zawodach,
są specjalne klasy, gdzie ścigają
się same dziewczyny, niestety
nie jest tak zawsze, jeśli jest nas
mało to startujemy w klasie mężczyzn.
Mimo że dajemy radę, to panowie zawsze chętnie pomagają
ściągnąć motocykl z busa, czy
podpowiadają jak jeździć lepiej,
ale nigdy nie jest tak, że specjalnie jadą wolniej, aby któraś z nas
mogła wygrać.
Cieszę się, że jesteśmy traktowane na równi, ponieważ dzięki
temu mam motywację, żeby się
ścigać i nie odpuszczam walki o
podium.
Nie jestem jedyną dziewczyną w
Polsce startującą w motocrossie,
jest wiele wspaniałych i utalentowanych zawodniczek. Mam
nadzieję, że kiedyś uda mi się

Celem organizacji zawodów
jest doskonalenie umiejętności ratowniczych strażaków
ochotników z powiatu koszalińskiego, utrwalenie wiedzy
i umiejętności praktycznych
oraz kształtowanie postawy
etycznej i odpowiedzialności

za jakość udzielanej pomocy.
Zawody wymagały udzielenia pomocy medycznej
poszkodowanym w sposób
jak najbardziej efektywny i
zgodny z przyjętymi procedurami ratowniczymi.
Do rywalizacji przystąpiło
10 drużyn, które brały udział
w konkurencjach takich jak
upadek z wysokości, wypadek komunikacyjny i podtopienie.
Wielkie gratulacje dla OSP w
Strzekęcinie, której reprezentacja zajęła II miejsce!
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dojść tam gdzie one. Ten sport
mimo tego, że nie raz połamałam
paznokcie przy wywrotce, mimo
to, że zawsze po treningu jestem
cała mokra i mam rozczochrane
włosy, jest naprawdę cudowny.
Uczy przede wszystkim pokory,
cierpliwości, wytrwałości oraz
walki o lepszą wersję siebie.
Dlaczego chciałabym bardzo
serdecznie zaprosić wszystkich
mieszkańców Gminy Świeszyno
i nie tylko, 20 października na
tor MX Koszalin znajdujący się

w Konikowie, na Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pomorza Zachodniego Cross Country.
Tego dnia będzie można zobaczyć wielu wspaniałych zawodników, ale również zawodniczek,
w tym mnie. Poczuć niezapomniane emocje i wejść w ten
klimat zawodów, jaki panuje u
nas na torze. Zapowiada się duża
dawka emocji i wrażeń związanych z wyścigiem.
Zapraszam serdecznie

Trampkarze rozpoczęli rozgrywki

Aleksandra Sowa
MX Koszalin.

Letni obóz w Darłowie
Najpierw wystartowali
w Bobolicach, w pierwszym turnieju rozgrywany
w ramach Ligi Trampkarza.
Nasz zespół zagrał w grupie
starszej (rocznik 2005/2006)
Na początku lipca nasi zawodnicy wybrali się na obóz piłkarski do Darłowa. Rozwijali tam swoje zdolności sportowe, odbywając dwie jednostki treningowe dziennie. Oczywiście nie zabrakło również niesportowych atrakcji takich jak rejs statkiem oraz wizyta w Parku Wodnym "Jan" w Darłówku.
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i spisał się bardzo dobrze,
choć przeciwnicy byli o trzy
lata starsi.
Z meczu na mecz grał coraz
szybciej z większą determinacją i wolą walki.
I za to chłopakom należą się
wielkie brawa.
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych
tekstów.

