
We wtorek 1 września uczniowie 
z całej Polski tłumnie udali się 
w szkolne mury. 
Placówki oświatowe działające na 
terenie Gminy Świeszyno są w pełni 
gotowe na przywitanie swoich pod-
opiecznych. 
W trosce o bezpieczeństwo przed-
szkolaków, uczniów, nauczycieli oraz 
całego personelu szkolnego i przed-
szkolnego, Gmina zapewniła darmowe 
maseczki wielokrotnego użytku oraz 
pozyskała z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej środki do dezynfekcji rąk, 
dozowniki oraz środki odkażające, 
które trafiły już do wszystkich świe-
szyńskich placówek oświatowych. 
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W uroczystym, oficjalnym 
przekazaniu udział wzięli: 
mieszkańcy sołectwa oraz 
Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak, Przewodni-
czący Rady Gminy Świe-
szyno Bogdan Koryga, 

Kierownik Referatu ds. 
Inwestycji i Budownictwa 
Wioleta Ryndziewicz, Kie-
rownik Referatu ds. Roz-
woju, Promocji i Spraw 
Społecznych Marek Brzost-
ko oraz Sołtys Giezkowa 

Giezkowo ma nową świetlicę

Mieszkańcy Sołectwa Giezkowo już mogą się 
cieszyć nową świetlicą wiejską. Długo ocze-
kiwany obiekt, w ostatnim dniu lipca, został 
przekazany do użytkowania.

Angelika Gawrońska wraz 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich Giezkowo.
- Cieszę się, że ten obiekt 
użyteczności publicznej, 
niezwykle istotny dla roz-
woju społeczności Sołectwa 
Giezkowo już jest dostępny 
dla mieszkańców Gmi-
ny Świeszyno i służy jako 
miejsce spotkań – mówi 

Ewa Korczak - wójt gminy 
Świeszyno. 
    
Świetlica wiejska w Giezko-
wie powstała dzięki dofinan-
sowaniu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach zadania 
„Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”. 

Od kilku miesięcy pande-
mia koronawirusa utrudnia 
nam życie. 
Zmusiła do zmiany planów 
i wprowadzenia nowych 
zasad w życiu każdego, 
bez względu na wiek, pracę 
i status społeczny.  
Także świeszyński samo-
rząd musiał skorygować 
swoje plany, ale nie ozna-
cza to, że zaniechaliśmy 
zadań ważnych dla naszej 
społeczności.
Nadal realizujemy zapla-
nowane inwestycje oraz 
organizujemy uroczystości 
kulturalne (w miarę możli-
wości). 
Szczególną uwagę chciała-
bym zwrócić na działanie 
związane walką z korona-
wirusem. 
Cieszę się, że potrafiliśmy 
zjednoczyć się i wspólnie 

wystąpić przeciwko korona-
wirusowi! 
I to w sytuacji, gdy „normal-
ność” w Polsce i na całym 
świecie stanęła pod znakiem 
zapytania. 
To wtedy wolontariusze, 
mieszkańcy miast i wsi, 
przedstawiciele kół gospo-
dyń wiejskich z całego kra-
ju zaczęli wspierać walkę 
z epidemią koronawirusa.  
Jak można się było spodzie-
wać, bierna nie pozostała też 
społeczność Naszej Gminy, 
a szczególnie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich dzia-
łających na terenie gminy 
Świeszyno, które również 
bez chwili zastanowienia 
ruszyły do „boju”. 
Nie można też zapomnieć 
o pracownikach Urzędu 
Gminy oraz jednostek or-
ganizacyjnych: szkół pod-
stawowych, przedszko-
la, żłobka, GOPS, MCK 
e-Eureka BP w Świeszynie, 
a także innych zaangażowa-
nych mieszkancach Gminy.
Im wszystkim serdecznie 
dziękuję!

Ewa Korczak, 
Wójt Gminy 
Świeszyno

O działaniach podejmowanych 
na terenie gminy Świeszyno, 

w związku z epidemią koronowirusa 
- czytaj na str. 8

#wspieramy
#niepoddajemysie

Gmina Świeszyno

Uczniowie 
poszli do szkół

Więcej na str. 4

Inwestycje mają 
się dobrze

Czytaj na str.  2
O festynach organizowanych na terenie gminy 
Świeszyno - czytaj wewnątrz numeru

Życie kulturalne 
wraca
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Chałupy

Otwarcie drogi gminnej

9 września Wójt Gminy 
Świeszyno Ewa Korczak, 
Kierownik Referatu ds. In-
westycji i Budownictwa Wio-
leta Ryndziewicz, Kierownik 
Referatu ds. Rozwoju, Pro-
mocji i Spraw Społecznych 
Marek Brzostko, Sołtys So-
łectwa Świeszyno Danuta 
Polechońska oraz przedsta-
wiciele inicjatywy składają-
cej się z mieszkańców miej-
scowości Chałupy, dokonali 
oficjalnego otwarcia nowej, 
gminnej drogi w Chałupach. 

Projekt ten pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej w miej-
scowości Chałupy, Gmina 
Świeszyno” jest inwestycją, 
która polegała na utwardze-
niu kostką betonową drogi 
o długości 480 mb, wraz 
z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej oraz oświetlenia 
ulicznego. Koszt zadania 
wyniósł 1 246 198,75 zł, przy 
dofinansowaniu z Funduszu 
Dróg Samorządowych wyno-
szącym 623 099,00 zł.

We wtorek 22 września 
2020 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Świeszyno Pani 
Wójt Ewa Korczak przy 
kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Pani Bożeny Hok 
podpisała z Przedsię-
biorstwem Budownictwa 
Ogólnego i Usług Inwesty-
cyjnych Piotr Flens z Ko-
szalina umowę na budowę 
hali sportowej 
w Świeszynie. 

Obiekt oddany zostanie 
do użytku w terminie do 
28 października 2022 r. 
a koszt inwestycji wyniesie 
10 280 000,00 zł.  
Zadanie pn. „Budowa hali 
sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Świeszynie 
– Stworzenie bazy lokalo-
wej na potrzeby działalno-
ści organizacji sportowych 
i mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji” realizowa-
ne będzie przy ogromnym 
wsparciu środków ze-
wnętrznych.   
Aż 3 999 999,98 zł stanowi 
dofinansowanie otrzymane 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. Kwota 2 150 
400,00 zł pochodzić będzie 
z Funduszu Rozwoju Kul-

tury Fizycznej w ramach 
Programu Sportowa Polska. 
Ponadto 1 296 390,00 zł sta-
nowi wsparcie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.
W najbliższym czasie złożo-
ny zostanie również kolejny 
wniosek o dofinansowa-
nie, aby jeszcze zmniejszyć 
wkład finansowy Gminy 
Świeszyno lub nawet za-
mknąć finansowanie całko-
wicie środkami pozabudże-
towymi. 
W ramach inwestycji po-
wstanie nowoczesna, pełno-
wymiarowa hala sportowa 
wraz z trybunami oraz za-
pleczem sanitarno-szatnio-
wym, salą konferencyjną, 
siłownią i salą fitness. Bu-
dynek wyposażony zostanie 
w instalację fotowoltaiczną. 
Ponadto wykonany zosta-
nie m.in. remont istniejącej 
szkolnej sali gimnastycznej 
wraz z wymianą oświetle-
nia, wybudowany zostanie 
plac zabaw z bezpieczną na-
wierzchnią, przebudowany 
zostanie wjazd oraz wyko-
nane będą drogi dojazdowe 
i chodniki.
Budowa nowoczesnej 
i funkcjonalnej hali sporto-
wej w Świeszynie jest in-
westycją bardzo potrzebną 

i długo wyczekiwaną.  
Z przeznaczeniem nie tylko 
do użytku szkolnego, ale 
także akademii i stowarzy-
szeń sportowych działają-

cych na terenie gminy, a tak-
że wszystkich miłośników 
sportu, fitness czy siłowni. 
Wczorajsze podpisanie umo-
wy z wykonawcą jest także 

wielkim sukcesem Gmi-
ny Świeszyno i kolejnym 
przedsięwzięciem realizo-
wanym dzięki aktywnemu 
i skutecznemu pozyskiwaniu 

zewnętrznych źródeł finan-
sowania, bez czego realiza-
cja wielu gminnych inwe-
stycji nie byłaby możliwa. 

W poniedziałek 
21 września 2020 r. Pani 
Wójt Ewa Korczak oraz 
Skarbnik Gminy Pani 
Bożena Hok w imieniu 
Gminy Świeszyno podpisały 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczeci-
nie reprezentowanym przez 
Zastępcę Prezesa Zarządu 
Pana Roberta Stępnia 
umowę o dofinansowanie 
zadania pn. "Usuwanie wy-
robów zawierających azbest 
z terenu Gminy Świeszyno 
w 2020 r."

Celem realizacji zadania 
jest bezpieczne usunięcie 
azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z obszaru 
gminy Świeszyno, poprzez 
wsparcie finansowe i mery-
toryczne mieszkańców Gmi-
ny w usunięciu stosowanych 
przez wiele lat wyrobów za-
wierających azbest. 

Dofinansowanie przed-
sięwzięcia ze środków 
WFOŚiGW w Szczecinie 
wyniesie do 70% kosztów 
kwalifikowanych zadania, 
pozostała kwota poniesiona 
zostanie z budżetu gminy. 

W rezultacie przeprowadzo-
nego zadania zmniejszona 
zostanie ilość zalegających 
na terenie Gminy materia-
łów zawierających azbest 
oraz ograniczone zostanie 
ich negatywne oddziaływa-

nie na środowisko i zdro-
wie człowieka. Usuniętych 
i unieszkodliwionych zo-
stanie 26,925 Mg wyrobów 
zawierających azbest z 14 
posesji leżących na terenie 
Gminy Świeszyno.

Gmina Świeszyno

Usuną azbest z terenu gminy

         Świeszyno

Sportowa hala coraz bliżej
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Podczas czerwcowej sesji 
Rady Gminy Świeszyno 
podsumowano poprzedni rok 
budżetowy samorządu. 

Najważniejsze podejmowane 
decyzje dotyczyły udzielenia 
Wójtowi Gminy Świeszyno 
wotum zaufania oraz udzielenia 
absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu Gminy Świeszyno 
za 2019 rok. 
Po zapoznaniu się z Raportem 
o Stanie Gminy za rok 2019, 
Radni jednogłośnie udzielili 
Wójtowi Gminy Świeszyno Pani 
Ewie Korczak wotum zaufania. 
Udzielenie wotum zaufania ma 
na celu udowodnienie poparcia 
społecznego dla prowadzo-
nych działań przez włodarza. 
Również jednogłośnie, piętna-
stoma głosami udzielone zo-
stało Pani Wójt absolutorium. 
Gratulacje oraz podziękowa-

nie za dobrą i owocną 
współpracę złożyli Pani 
Wójt Przewodniczący  
Rady  Gminy  Pan  Bog-
dan  Koryga oraz Sołtysi 
naszej gminy. Natomiast 
w imieniu wszystkich 
pracowników urzędu 
Zastępca Wójta Pani 
Izabella Karlińska – 
Ćwięka wraz z Panią 
Bożeną Hok – Skarbni-
kiem Gminy Świeszyno 
i kierownikami refe-
ratów Urzędu Gminy 
Świeszyno złożyli na ręce pani 
Wójt kwiaty oraz serdeczne 
podziękowania i gratulacje. 

Podczas sesji odbyło się rów-
nież uroczyste zamknięcie Fun-
dacji Stypendia Świeszyńskie, 
która działała na terenie Gminy 
Świeszyno od 2008 roku.  

Historię Fundacji przybliżył 
wszystkim zebranym Józef 
Rutkowski, który wraz z Pa-
nią Marią Gontarek Dyrektor 
GOPS w Świeszynie podzięko-
wali wszystkim, którzy wspie-
rali funkcjonowanie Fundacji 
i przyczynili się jej długolet-
niego funkcjonowania.  

Świeszyno

Jednogłośne absolutorium

Aż 1 195 022 zł dotacji po-
zyskała gmina Świeszyno na 
realizację projektu „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sieranie”. 

Dofinansowanie będzie po-
chodziło z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
 Odpowiednią umowę, 
w czerwcu, w Urzędzie Gminy 
Świeszyno podpisali: Wicemar-
szałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Tomasz Sobie-

raj oraz Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak wraz ze Skarb-
nikiem Gminy Bożeną Hok. 
Dotacja stanowi 63,63 % 
kosztów kwalifikowalnych 
inwestycji, która będzie po-
legała na budowie sieci ka-
nalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami, budowie dwóch 
przepompowni ścieków oraz 
kanalizacji tłocznej do Zegrza 
Pomorskiego i włączenie do 
nowej oczyszczalni ścieków. 
Zadanie realizowane będzie 
w latach 2021-2022. 

Sieranie

Za pieniądze 
z PROW zbudują 
kanalizację

Ochotnicza Straż Pożarna 
ze Strzekęcina będzie miała 
kamerę termowizyjną oraz 
urządzenie do wykrywania 
nieszczelności w instalacji 
gazowej. 

Ich zakup będzie możliwy, 
bo strażacy otrzymali dofi-
nansowanie projektu „Do-
posażenie jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu koszaliń-
skiego w sprzęt niezbędny do 
usuwania skutków powodzi, 
nawałnic i katastrof budowla-
nych'' z kilku źródeł.  
Całkowity koszt zaku-
pu w/w urządzeń wy-
niesie 20 603,75 zł.  
OSP Strzekęcino otrzymało 
dotacje z kilku źródeł: 8 tys. 
zł z Fundacji PGNiG im. Igna-
cego Łukasiewicza, 10 tyś zł 
ze Starostwa Powiatowego 
w Koszalinie oraz 2 603, 75 zł z 
budżetu gminy Świeszyno. 
Dzięki dofinansowaniu zwięk-
szy się bezpieczeństwo miej-
scowości oraz całej gminy.

Strzekęcino

Kolejne 
sukcesy 
OSP!

W Urzędzie Gminy Świeszyno 
zawarte zostały umowy o dofi-
nansowanie w ramach konkursu 
Marszałka Województwa pn. 
„Granty Sołeckie 2020”. 

Wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Pan Tomasz 
Sobieraj, Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak wraz ze Skarbni-
kiem Gminy Panią Bożeną Hok oraz 
Sołtysi: Pani Danuta Polechońska 
z   Sołectwa Świeszyno, 
Pan Eugeniusz Wiśniewski 
z Sołectwa Mierzym i Pan Le-
szek Lewkowicz z Sołectwa 
Strzekęcino podpisali umowy, 
które zapewniają każdemu z so-
łectw dotacje po 10 000,00 zł.
Dzięki grantom oraz środ-
kom zabezpieczonym 
w funduszach sołeckich, już 
niebawem na placach zabaw 
w tych miejscowościach po-
jawią się nowe urządzenia.
Wielkie gratulacje

Gmina Świeszyno

Granty Sołeckie dla Świeszyna, Mierzyma i Strzekęcina

W Urzędzie Gminy Świeszyno 
Pani Wójt Ewa Korczak oraz 
Pan Zenek Bednarek podpisali 
umowę na budowę łącznika 
w Szkole Podstawowej w Koni-
kowie.

Zadanie polega na rozbiórce ist-
niejącego łącznika między szkołą 

i halą sportową, budowie nowego 
łącznika wraz z trzema nowymi 
klasami lekcyjnymi oraz remoncie 
oddziału przedszkolnego.  
Firma "PRIMA" Zenek Bedna-
rek, która wybrana została na 
podstawie przetargu nieograni-
czonego, zrealizuje całość za-
dania do końca lipca 2021 roku.

Konikowo

Szkolna inwestycja
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Jest to piękna, coroczna 
akcja organizowana przez 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, której zada-
niem jest upowszechnianie 
najwybitniejszych dzieł 
polskiej literatury. 

Została zainicjowana 
w 2012 roku wspólnym 
czytaniem "Pana Tade-
usza" Adama Mickiewi-
cza. Lekturą tegorocznego 
wydarzenia była "Ballady-
na" - dramat Juliusza Sło-
wackiego, wybitne dzieło 
polskiego romantyzmu.

 W piątek 4 września  
o godzinie 12:00 w szkołach 
podstawowych w Koniko-
wie, Zegrzu Pomorskim, 
Świeszynie i Dunowie odby-
ły się spotkania poświęcone 
"Balladynie". Wśród pięknej 
scenografii zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Świeszy-
no Ewa Korczak, Zastępca 
Wójta Gminy Świeszyno 
Izabella Karlińska-Ćwię-
ka, Przewodniczący Rady 
Gminy Świeszyno Bogdan 
Koryga, Dyrektor MCK 
e-Eureka – BP w Świe-
szynie Marek Brzostko, 

 Dunowo/Konikowo/Świeszyno/Zegrze Pomorskie

Narodowe Czytanie już za nami!

Wszystko co pierwsze 
i ważne przeżywa się 
najgłębiej w wieku dzieciń-
stwa. Wszelkie wydarzenia 
są niezwykłe i zapadają 
długo w pamięci, nie tylko 
dzieciom ale również ich 
rodzicom. 

Pożegnaniom, zakończeniom 
pewnego etapu w życiu z re-
guły towarzyszą niezwykle 
silne emocje. Choć dzień 
ten miał wyglądać zupełnie 
inaczej, Pani Dyrektor wraz 
z personelem żłobka stanęła 
na wysokości zadania, aby to 
wyjątkowe pożegnanie rocz-
nika 2019/2020 takim pozo-
stało.
„Żłobkowy etap” dobiegł 
końca. Ze wzruszeniem, ale 
i poczuciem dumy Wójt Gmi-
ny Świeszyno Ewa Korczak, 
Dyrektor Żłobka Agnieszka 
Pieprzka, panie opiekunki 
oraz personel żłobka żegna-
ły naszych tegorocznych ab-

Konikowo

„Tęczowa kraina” pożegnała 
pierwszych absolwentów

solwentów. Tym ważniejsze 
było to rozstanie gdyż, był 
to pierwszy rocznik opusz-
czający mury Żłobka Gmin-
nego „Tęczowa Kraina” w 
Konikowie. Nie zabrakło 
wzruszających przemówień, 
podziękowań 
i dyplomów oraz prezentów 

dla małych absolwentów, 
którzy dumnie i samodzielnie 
dokonywali ich odbioru. I na 
sam koniec uroczystości, aby 
rozstaniu towarzyszyły ko-
lorowe wspomnienia, dzieci 
wraz z rodzicami wypuściły 
w niebo kolorowe balony. 
 Życzymy dzieciom samych 

dobrych dni, wspaniałych 
i mądrych wychowawców, 
miłych kolegów i koleżanek 
oraz wiele, wiele radości, 
a także powodzenia w przed-
szkolnej edukacji. Mamy 
nadzieję, że w nowym 
środowisku spotkają się 
z życzliwością i wsparciem.

dokończenie ze str. 1
Pandemia koronawirusa od 
niemal pół roku krzyżuje 
plany związane z edukacją, 
ale nadszedł w końcu czas na 
pierwszy dzwonek w nowym 
roku szkolnym. 
  
Również pod względem tech-
nicznym placówki są gotowe, 
by rozpocząć nowy rok szkol-
ny. W Przedszkolu Gminnym 
w Świeszynie miał miejsce 
remont, który obejmował nie 
tylko tradycyjne malowanie 
ścian, ale także wymianę wy-
kładziny podłogowej na nową 

wykładzinę PCV. 
W Szkole Podstawowej w Świe-
szynie odświeżona i pomalowa-
na została część sal lekcyjnych, 
a w pozostałych szkołach doko-
nano drobnych poprawek ma-
larskich. Efekt końcowy prac 
prezentuje się naprawdę dobrze! 
Pomimo tego, że powroty do 
„normalności” trwają już od 
jakiegoś czasu, musimy pamię-
tać o tym, że wirus nadal jest 
wśród nas obecny. Dostosujmy 
się więc do wszystkich wymo-
gów i dbajmy o siebie nawza-
jem. To będzie nowy – inny rok 
szkolny.

Gmina Świeszyno

Rok 2020/2021 będzie inny

a także nauczyciele i ucznio-
wie, zaprezentowali zgro-
madzonym słuchaczom 
różne fragmenty dramatu. 
Każda interpretacja była 
wyjątkowa, pełna niesamo-
witości i czaru! 

Mamy nadzieję, że nasza 
gminna odsłona Narodowe-
go Czytania stanie się dla 
wszystkich uczestników in-
spiracją do sięgnięcia po ca-
łość wyjątkowej lektury.
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17 września Urzędzie Gmi-
ny Świeszyno miała miej-
sce niecodzienna, bardzo 
wyjątkowa uroczystość, 
podczas której Wójt Gminy 
Świeszyno Ewa Korczak 

wraz z Wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy Świeszy-
no Bogdanem Dańczakiem 
oraz Zastępcą Wójta Gminy 
Świeszyno Izabellą Karliń-
ską-Cwięką wręczyli akt 

nadania awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
Serdecznie gratulujemy 
nauczycielom: Marzenie 
Piejko z Przedszkola Gmin-

nego w Świeszynie, Urszuli 
Kasztelan ze Szkoły Podsta-
wowej im. Wisławy Szym-
borskiej w Konikowie, Ewie 
Kosikowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Dunowie w 

imieniu której akt odebrała 
Dyrektor szkoły Iwona Mo-
szyńska oraz ks. Bogdanowi 
Gibczyńskiemu ze Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu Po-
morskim w imieniu, którego 

akt odebrała Dyrektor szko-
ły Małgorzata Korus. 
Życzymy wielu sukcesów 
w życiu zawodowym oraz 
prywatnym.  

Gmina Świeszyno

Przybyło nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami

Wrześniowa Sesja Rady 
Gminy Świeszyno została 
połączona z uroczystością 
zakończenia pracy zawodo-
wej Pani Marii Gontarek – 
Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Świeszynie oraz zakończe-
nia pracy społecznej Pana 
Leszka Lewkowicza na 
rzecz sołectwa Strzekęcino.

Podczas uroczystości Pani 
Wójt Ewa Korczak, Prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny Świeszyno oraz soł-
tysi wręczyli upominki 

i kwiaty, a Pani Wójt wraz 
z Przewodniczącym Rady 
w swoich przemówieniach 
podziękowali za włożony 
trud, okazane serce i pracę 
na rzecz świeszyńskiej spo-
łeczności odchodzącym na 
zasłużoną emeryturę.  

Pani Maria Gontarek prak-
tycznie całą swoją karierę 
zawodową poświęciła pracy 
na rzecz Gminy Świeszy-
no.  Ponad 42 lata temu 
podjęła pracę w Urzędzie 
Gminy Świeszyno, gdzie 
pracowała do roku 1990 na 

różnych stanowiskach, po-
cząwszy od referenta rolnego, 
przez starszego referenta ds. 
zatrudnienia i opieki społecz-
nej, inspektora aż po kierow-
nika referatu zdrowia, opieki 
społecznej i kultury.  
Następnie przez 17 lat pełniła 
funkcję Kierownika GOPS, 
a przez ostatnie 3 lata piasto-
wała stanowisko Dyrektora.    
Przez szereg tych lat Pani 
Dyrektor była wielokrot-
nie doceniana i nagradza-
na za swoją obowiązko-
wość i sumienną pracę.  
Także w dniu zakończenia 

swojej kariery zawodowej 
Pani Maria Gontarek otrzy-
mała z rąk Pani Wójt pre-
stiżową nagrodę, którą jest 
Świeszyński Platan. Ta nie-
powtarzalna płaskorzeźba 
trafia tylko do rąk tych, którzy 
szczególnie zapisali się w hi-
storii Gminy Świeszyno.  

Również Pan Leszek Lew-
kowicz na przestrzeni po-
nad 15 lat mocno wpisał się 
w historię sołectwa Strzekę-
cino oraz  Gminy Świeszyno. 
Swoją postawą potrafił rozbu-
dzić aktywność lokalnej spo-

Świeszyno

Pożegnanie pełne wzruszeń. 
Były łzy, kwiaty i miłe słowa…

W dniu 16 września 2020 roku podczas zebrania wiejskie-
go mieszkańcy Sołectwa Strzekęcino zdecydowali o wyborze 
nowego Sołtysa, którym został Pan Piotr Fir, przejmując obo-
wiązki od dotychczasowego Sołtysa Pana Leszka Lewkowicza. 
Panu Piotrowi gratulujemy wyboru i życzymy dużo życzliwości oraz 
wytrwałości w wypełnianiu tej odpowiedzialnej, społecznej funkcji.

Strzekęcino

Jest nowy sołtys

łeczności oraz zmotywować 
mieszkańców do włączania 
się w sprawy sołectwa.  
Przez te wszystkie lata nie 
brakowało mu charyzmy, 
oddania i zapału. Swoim za-
chowaniem zdobył to, co 
najcenniejsze, a jednocześnie 
najtrudniejsze do pozyskania 
– zaufanie mieszkańców.  
Jeszcze raz dziękujemy 

za wieloletnią, owocną 
współpracę, wiedzę, czas 
i odważne decyzje mające 
na celu dobro Gminy.  

Składamy najserdeczniejsze 
życzenia, zdrowia, pomyśl-
ności, ciekawych pomysłów 
w rozwijaniu zainteresować 
i satysfakcji na przełomie ko-
lejnego etapu życia.  
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Od 1 września do 30 listo-
pada tego roku, na terenie 
całego kraju odbywa się 
największe rolnicze badanie 
statystyczne - Powszechny 
Spis Rolny 2020. Realizowa-
ne jest  raz na 10 lat i obej-
muje wszystkie gospodarstwa 
rolne. 

Dlaczego prowadzi się 
spisy powszechne ?
Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa członkow-
skie Unia Europejska. Wynika 
on również z rekomendacji 
instytucji międzynarodowych 
(FAO). W Polsce podstawą 
prawną spisu jest ustawa z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. 
Wyniki spisu rolnego są najpeł-
niejszym źródłem informacji, 
które pozwala dokładnie zo-
brazować stan  polskiego rol-
nictwa. Pozyskane dane służą 
władzom lokalnym i central-
nym do podejmowania trafnych 
decyzji dotyczących wspierania 
rozwoju tej ważnej dziedziny 
gospodarki. 

Kogo dotyczy spis rolny 
?
Spis rolny zostanie prowadzo-
ny w gospodarstwach rolnych 
osób fizycznych (gospodar-
stwach indywidualnych), osób 
prawnych, jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowo-
ści prawnej.

Czy udział w spisie jest 
obowiązkowy ?
Tak, osoby prowadzące gospo-
darstwa rolne mają ustawowy 
obowiązek udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi na 
pytania zawarte w formularzu 
spisowym. 

Jak Rolnicy mogą się 
spisać ?
Przewidziane są trzy sposoby - 
samopis internetowy, wywiad 
telefoniczny lub bezpośrednio 
w trakcie rozmowy z rachmi-
strzem spisowym. Czyli rolnicy 
będą musieli udzielić informa-
cji o gospodarstwie rolnym po-
przez samodzielne wypełnienie 
formularza, który będzie do-
stępny na tej stronie interneto-
wej https://spisrolny.gov.pl/ lub 
też dzwoniąc na infolinię spiso-
wą pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw 
rolnych, którzy nie spiszą się 
samodzielnie skontaktują się 
rachmistrzowie spisowi - te-
lefonicznie, w celu przepro-
wadzenia spisu w wywiadzie 
telefonicznym lub osobiście - 
w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie bezpośrednim 
w miejscu dogodnym dla użyt-

       Powszechny Spis Rolny 2020. To zdarza się raz na 10 lat!

 „Spiszmy się, jak na rolników przystało”

kownika gospodarstwa rolnego. 

A co jeżeli jesienią sy-
tuacja pandemiczna nie 
pozwoli na bezpośrednie 
wizyty rachmistrzów 
w gospodarstwach rol-
nych?
Na taką ewentualność przygo-
towane są różne rozwiązania 
organizacyjne, które umożli-
wią przeprowadzenie spisu. 
Dlatego też najwygodniejszą, 
najbezpieczniejszą i jednocze-
śnie obowiązkową metodą jest 
samospis internetowy. 

A jeżeli Rolnik nie ma 
w domu sprzętu z dostę-
pem do Internetu ? 

W gminnych biurach spiso-
wych (czyli Urzędzie Gminy) 
zapewniany jest bezpłatny do-
stęp do pomieszczeń wyposa-
żonych w sprzęt komputerowy 
w celu dokonania samospisu.
Od 1 września dzwoniąc na in-
folinię spisową (pod numerem 
22 279 99 99) będzie również 
możliwość spisania się przez 
telefon.

Jakie informacje zbiera-
ne są w spisie rolnym ?
W spisie rolnym będą zbierane 
dane, dotyczące m.in.: osoby 
kierującej gospodarstwem rol-
nym, położenia gospodarstwa 
na obszarach o ogranicze-
niach naturalnych, osobowo-

ści prawnej, typu własności 
użytków rolnych, produkcji 
ekologicznej, rodzaju użytko-
wanych gruntów, powierzchni 
zasiewów według upraw, po-
wierzchni nawadnianej, zu-
życia nawozów mineralnych 
i organicznych, pogłowia zwie-
rząt gospodarskich według 
grup wiekowo-użytkowych, 
rodzaju budynków gospodar-
skich, a także wkładu pracy 
w gospodarstwo rolne użyt-
kownika i członków jego go-
spodarstwa domowego oraz 
pracowników najemnych.
Jednak należy pamiętać, że nie 
wszystkie pytania dotyczyć 
będą każdego gospodarstwa 
rolnego. Liczba pytań zależy 

od typu i zakresu prowadzonej 
działalności rolniczej. 

Czy dane Rolników będą 
bezpieczne?
Dane zebrane w spisie podle-
gają tajemnicy statystycznej, 
to znaczy, że nie będą one 
udostępniane w formie danych 
jednostkowych (dotyczących 
konkretnego gospodarstwa 
rolnego) żadnej instytucji spo-
za statystyki publicznej i będą 
służyły wyłącznie do tworze-
nia zbiorczych zestawień oraz 
analiz.

Skąd Rolnicy mają wie-
dzieć o spisie?
Przewiduje się, że przed roz-

poczęciem spisu do wszyst-
kich gospodarstw rolnych trafi 
list Prezesa GUS informujący 
o tym obowiązku. Spis promo-
wany jest także na poziomie 
ogólnopolskim, regionalnym 
i lokalnym poprzez media 
tradycyjne (radio, telewizję, 
prasę) oraz Internet (strony 
internetowe, media społeczno-
ściowe, serwisy informacyjne). 
Kampania informacyjna prze-
biega pod hasłem „Spiszmy się, 
jak na rolników przystało”.  
Najważniejsze informacje 
o PSR 2020 zamieszczone są 
na stronie internetowej https://
spisrolny.gov.pl/.  Można także 
dzwonić na specjalną infolinię 
spisową (nr tel. 22 279 99 99).



Na początku marca, kiedy 
to „normalność” w Polsce 
i na całym świecie stanęła 
pod znakiem zapytania, 
wolontariusze, mieszkańcy 
miast i wsi, przedstawicie-
le kół gospodyń wiejskich 
z całego kraju zaczęli 
wspierać walkę z epidemią 
koronawirusa. 

Jak można się było spodzie-
wać, bierne nie pozostały 
panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich działających na terenie 
gminy Świeszyno i również 

bez chwili zastanowienia ru-
szyły do boju. 
W obliczu wyzwania, jakie 
postawiła pandemia koro-
nawirusa, najpopularniejszą 
inicjatywą było oczywiście 
szycie maseczek, fartuchów 
ochronnych czy dostarcza-
nie posiłków personelowi 
medycznemu Szpitala Wo-
jewódzkiego w Koszalinie. 
Maseczki ochronne trafia-
ją nie tylko do medyków, 
ale także do potrzebują-
cych mieszkańców gminy, 
głównie ludzi starszych 

Gmina Świeszyno

Wspólnie przeciwko koronawirusowi!

O 8 maszyn do szycia 
wzbogaciło się Koło Go-
spodyń Wiejskich „Mary-
sieńki” ze Świeszyna. 

W maju, przedstawicielki 
zarządu koła: Danuta Pole-
chońska i Celina Sady pod-
pisały z Koszalińską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego, 
umowę na realizację zada-
nia „Mikrodotacje, lokalne 
przedsięwzięcia FIO w wo-

jewództwie zachodniopo-
morskim 2020”. 
Projekt współfinansowany 
jest przez Narodowy In-
stytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich na lata 
2014 – 2020. 
Koło otrzymało 5 tys. zł 
dotacji, za którą zakupiono 
w/w maszyny do szycia. 

Świeszyno
Projekt „Szyte na miarę”

i samotnych. Koła, które 
zdecydowały się na tego 
typu pomoc, zaczynały pra-
ce z materiałów pozyskiwa-
nych z własnych środków. 
Stopniowo do akcji dołączali 
się lokalni sponsorzy, oferu-
jąc fundusze lub dostarcza-
jąc tkaniny, nici czy gumki.

Wielkie wyrazy uznania na-
leżą się członkiniom KGW 
„Marysieńki” ze Świeszy-
na, KGW Konikowo, KGW 
„Radwianki” z Niedalina, 
KGW Niekłonice oraz KGW 
Giezkowo, które wyszły na-
przeciw trudnościom i nie-
dogodnościom towarzyszą-
cym nowej sytuacji.

Należy zaznaczyć, że KGW 
Marysieńki pozyskały do-
finansowanie i realizują 
projekt „Szyte na miarę”, 
zakładający zakup 8 maszyn 
do szycia i przeprowadze-
nie warsztatów z szycia dla 
mieszkańców gminy. Zakup 

nowych maszyn wspomoże 
również przyszłe tego typu 
akcje. I choć obostrzenia 
są obecnie w stanie rozluź-
niania, musimy pamiętać, 
że zagrożenie nie minęło. 
Ono na chwilę złagodniało, 
a przyszłość jest nieznana.

Warto pamiętać także o pra-
cownikach Urzędu Gminy 
oraz jednostek organizacyj-
nych: szkół podstawowych, 
przedszkola, żłobka, GOPS. 
Wszystkie te osoby, nierzad-
ko wraz z rodzinami, również 
włączyły się do akcji szycia 
maseczek ochronnych, wy-
korzystując materiał, któ-
rego przygotowywaniem 
zajmowali się pracownicy 
MCK e-Eureka BP. 

Jest to wspaniały gest, który 
pokazał jak ogromne potra-
fią być serca oraz chęć nie-
sienia pomocy i wsparcia 
w tak trudnych dla nas 
wszystkich chwilach. Bu-

dująca jest bezinteresowna 
gotowość do poświęceń, 
umiejętność jednoczenia  
się w ciężkich chwilach 
i wykazywanie prawdzi-
wie obywatelskiej postawy. 
Pięknie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyłączyli się 
do akcji!

KGW Marysieńki ze Świeszyna

KGW Giezkowo

KGW Konikowo

KGW Niekłonice

KGW Radwianki z Niedalina
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„Urządzenia jak marzenia” 
- pod takim hasłem Koło 
Gospodyń Wiejskich „Mary-
sieńki” ze Świeszyna  zachę-
cało mieszkańców gminy do 
wzięcia udziału w prezentacji 
sprzętu kuchennego, który 
został zakupiony w ramach 
projektu "Rewitalizacja 
Szansą na Aktywną Integra-
cję" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020.

W trakcie wydarzenia członkinie 
KGW „Marysieńki” prezento-
wały nowe urządzenia częstując 
przybyłych gości, wśród któ-
rych nie zabrakło Wójta Gminy 
Świeszyno Ewy Korczak, Za-
stępcy Wójta Izabelli Karliń-
skiej-Ćwięki, Skarbnika Gminy 
Bożeny Hok, Dyrektora MCK 
e-Eureka BP w Świeszynie 
Marka Brzostko, członkiń KGW 
z Niedalina, Konikowa oraz Giez-
kowa, ale również mieszkańców 
gminy, przepysznymi smakoły-
kami, które przygotowane zosta-
ły przy pomocy nowego sprzętu. 
Podczas trwania kulinarnego 
wydarzenia, odbywały się różne 
konkursy, w których uczestniczy-
ły przedstawicielki KGW z tere-
nu gminy. Nad całością czuwała 
Monika Piotrowska, która dbała 
o oprawę muzyczną i podkrę-
cała jakże gorącą atmosferę 
tego przepięknego, sobotniego 
popołudnia. Atrakcji nie brako-
wało również dla miłośników 

Świeszyno

Smakołyki z nowych urządzeń

strzelectwa. Dzięki Andrzejowi 
Michalskiemu, przeprowadzo-
ne zostały zawody strzeleckie, 
które dostarczyły wiele emocji. 
Najcelniejszym okiem wyka-
zał się Artur Dudzik, który za-
jął I miejsce, za nim uplasował 
się Kacper Bogacz, który za-
jął II miejsce, z kolei ostatnie 
miejsce na podium przypadło 
dla Stanisława Bartulewicza. 

W imieniu KGW „Marysieńki” 
pragniemy serdecznie podzię-
kować lokalnemu animatorowi 
KARR Andrzejowi Łysiakowi 
za ogromne wsparcie, dobre 
słowo oraz pomoc w realizacji 
tego projektu. Stowarzyszeniu 
RONIN dzięki któremu koło 
pozyskało sprzęt na swoją dzia-
łalność, między innymi: paraso-
le, stoły z ławkami, przepiękny 
i niezwykle funkcjonalny sprzęt 

kuchenny! Wszystkie te rze-
czy są niezbędne do działania 
i rozwijania się Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Marysieńki”. 

Dziękujemy MCK e-Eureka BP 

w Świeszynie za wsparcie w or-
ganizacji imprezy, Monice Pio-
trowskiej za oprawę artystyczną 
oraz KGW „Radwainki” z Nie-
dalina, KGW Konikowo oraz 
KGW Giezkowo za wspania-

łe, pełne uśmiechu i aktywne 
uczestnictwo w imprezie. Nie 
można nie wspomnieć o dru-
hach OSP Świeszyno, dzięki 
którym wszystko zostało dopię-
te na ostatni guzik. 

Dzięki realizacji tego projek-
tu KGW „Marysieńki” będzie 
mogło być jeszcze bardziej ak-
tywne w życiu naszej lokalnej 
społeczności. 

… to hasło przewodnie 
eventu zorganizowanego 
przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Radwianki” 
z Niedalina. 

Spotkanie było częścią pro-
jektu pn. „Rewitalizacja 
szansą na aktywną integra-
cję” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Re-

gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014-2020. 

Głównym celem tego 

przedsięwzięcia była inte-
gracja mieszkańców oraz 
spędzenie czasu w ciekawy  
i wartościowy sposób. 
Dla dzieci odbył się kon-
kurs, podczas którego 

przygotowywały zdrowe 
potrawy. 
Nie tylko dzieci, ale rów-
nież dorośli z wielkim 
zaangażowaniem uczest-
niczyli w warsztatach, któ-

rych tematem były potrawy 
z ziemniaka. 
Popisowym daniem oka-
zały się przepyszne pączki 
ziemniaczane. 

         Niedalino

Kulinarnie i wypoczynkowo z kołem
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Letnie Kino Plenerowe

Działo się

W słoneczne sobotnie popo-
łudnie 29 sierpnia 2020 r. na 
terenie Szkoły Podstawowej 
w Świeszynie odbył się Festyn 
Rodzinny z okazji zakończe-
nia lata. 

Organizatorem festynu 
było MCK „e-Eureka” - BP 
w  Świeszynie  przy 
współpracy z GKRPA 
w Świeszynie oraz Urzędem 
Gminy, natomiast patronat 
nad wydarzeniem objęła Pani 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak. Fantastyczna pogoda 
i świetne humory towarzyszyły 
przybyłym na festyn gościom.  
    
A pojawiły się na nim całe ro-
dziny!    
Największym zaintereso-
waniem wśród dzieci cie-
szyły się oczywiście kolo-
rowe dmuchańce oraz lody. 

Prawdziwą furorę zrobił Pi-
rat Edward, który zapraszał 
do wspólnej zabawy nie tyl-
ko dzieci, ale także doro-
słych. Towarzystwa dotrzy-
mali również strażacy z OSP 
w Świeszynie, którzy chętnie 
prezentowali swój wóz oraz zor-
ganizowali zabawy dla dzieci.  
O poprowadzenie całej imprezy 
oraz o świetną oprawę muzyczną 
zadbała Pani Monika Piotrowska, 
która porywała do tańca przyby-
łych, zwłaszcza najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.  
Przybyli goście chętnie kosz-
towali potraw przygotowa-
nych przez KGW „Mary-
sieńki” ze Świeszyna oraz 
pysznych ciast przygotowa-
nych przez KGW „Dunowskie 
Dziewczyny” z Dunowa.  
Był to debiut nowopowstałego 
Koła, ale jakże udany!   
Niemałym zainteresowaniem 

cieszyła się fotobudka, do któ-
rej tłumnie udawały się całe 
rodziny oraz namiot profilak-
tyczny z konkursami.   
Organizatorzy zadbali także 
o konkursy, w których udział 
brały dzieci oraz dorośli.  
Do dzieci skierowany został 
konkurs plastyczny, pt. „Wiem, 
że zdrowo żyję”, a dorośli 
sprawdzali swoją wiedzę wy-
pełniając testy ze znajomo-
ści Gminy Świeszyno.  
Najlepszym uczestnikom 
konkursów Wójt Gmi-
ny Świeszyno Pani Ewa 
Korczak i Dyrektor MCK 
„e-Eureka” – BP w Świe-
szynie Marek Brzostko wrę-
czyli piękne nagrody.   
Panie reprezentujące KRUS 
w Koszalinie także dołożyły 
swoją cegiełkę i zainicjowa-
ły konkurs, w którym do wy-
grania były świetne nagrody. 

Dziś śmiało możemy po-
wiedzieć, że festyn wypadł 
bardzo, bardzo dobrze.  
Najlepszym tego potwierdze-
niem były uśmiechy od ucha 
do ucha towarzyszące wszyst-
kim do końca imprezy.  
To bardzo budujące i mo-
bilizujące do dalszej pra-
cy na rzecz integracji świe-
szyńskiej społeczności.  
Wszystkim przybyłym ser-
decznie dziękujemy za ak-
tywny udział i do zobacze-
nia następnym razem! 
Za pomoc w organizacji festy-
nu serdecznie dziękujemy nie-
zawodnym jak zawsze druhom 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świeszynie, Sołtysowi So-
łectwa Świeszyno Pani Danucie 
Polechońskiej oraz Pani Joannie 
Remplewicz – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Świeszynie.  

Świeszyno

Festynem Lato zakończyli

Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że tegoroczne Święto 
Plonów było inne niz zwykle.

W niedzielę 13 września w koście-
le pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Świeszynie oraz 

20 września w kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Zegrzu 
Pomorskim odbyły się msze świę-
te dziękczynne jako podziękowa-
nie dla rolników, działkowców 
i pszczelarzy za tegoroczne plony. 
Podczas mszy Wójt Gminy Świe-

szyno Pani Ewa Korczak oraz 
Sołtysi sołectw składali na ręce 
księży proboszczów chleb dożyn-
kowy – symbol najpiękniejszego 
zwyczaju polskiej wsi.
Choć w tym roku z powodu epi-
demii nie odbył się tradycyjny 

korowód i uroczystości dożynko-
we, rolniczy trud należy docenić 
i uszanować. Kapłani podczas 
kazań dziękowali wszystkim rol-
nikom, właścicielom pól upraw-
nych za trud pracy włożony 
w tegoroczne zbiory. 

Świeszyno

Podziękowali za tegoroczne plony



Sport / Kultura
Świeszyno: Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna

Letnie Warsztaty i Kino w plenerze

Letnie Plenerowe Warsztaty
Wiele działo się w  Multime-
dialnym Centrum Kultury 
e-Eureka - Biblioteka Publicz-
na w Świeszynie.

W sierpniu odbyły się tu Letnie 

Plenerowe Warsztaty, które 
cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. 
W trakcie zajęć dzieci stworzyły 
piękne prace manualno - plastycz-
ne wykonywane różnorodnymi 

technikami, zorganizowany zo-
stał plener malarski a także zrobi-
ły  własną Fotobudkę. Ogromną 
radość sprawiła  dzieciom nasza 
niespodzianka czyli „Wielka ba-
lonowa bitwa wodna”. 

Dodatkowo w trakcie warsztatów 
dzieci brały udział w konkuren-
cjach sportowych, grach stoli-
kowych, zabawach ruchowych, 
muzykalnych a także w zajęciach 
bibliotecznych. 

Także w sierpniu, w amfiteatrze 
Multimedialnego Centrum Kul-
tury e-Eureka – Biblioteka Pu-
bliczna w Świeszynie odbyły się 
trzy seanse filmowe.  
W kinie można było obejrzeć 

projekcje pięknego i wzruszają-
cego filmu familijnego „O psie, 
który wrócił do domu”, film akcji 
„Człowiek w ogniu” oraz  film 
familijny „Mia i Biały Lew”. 

Letnie Kino Plenerowe

W sobotę 19 września 
Klub Sportowy Hajka Ze-
grze Pomorskie dzięki do-
finansowaniu z Programu 
Społecznik zorganizował 
piknik sportowy, podczas 
którego szerzona była 
wiedza z zakresu zdrowia 
fizycznego i aktywności 
fizycznej, połączona z inte-
gracją rodzin i alternatyw-
nymi formami spędzenia 
wolnego czasu. 

Podczas wielu konkurencji 
sprtowych odbył się także 

fantastyczny pokaz siło-
wy Karola Kołaszewskiego 
z Kołasz Team, który pod-
nosił następująco belkę 
o wadze 100 kg, 
a następnie 125kg. 
Stowarzyszenie przeprowa-
dziło również rywalizację w 
przeciąganiu liny dzieci vs. 
rodzice oraz wyciskanie cię-
żarków w 3 kategoriach.  
Oprócz tego uczestnicy pik-
niku mogli się przekonać, 
że zumba to również duży 
wysiłek fizyczny! Grzegorz 
Trafny - instruktor zumby, 

wprowadził uczestników 
w świat tańca latino po-
kazując podstawowe kro-
ki. Pląsów nie było końca. 
Dodatkowo wszyscy ze-
brani mogli spróbować 
przepysznych ciast, które 
upiekły dziewczęta z Klubu 
Sportowego Hajka Zegrze 
Pomorskie, posmakować 
gorących racuchów oraz 
grochówki przygotowanej 
przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Rosnowie 
"Kreatywny Babiniec", na-
cieszyć podniebienie pysz-

ną watą cukrową i popcor-
nem Rady Osiedla Bonin. 
Dzięki wsparciu Powiatu 
Koszalińskiego  oraz Po-
radni Dietetycznej Avocado 
Klaudii Rudnickiej uczestni-
cy wydarzenia mieli okazję 
zbadać skład swojego ciała, 
dowiedzieć się co zrobić aby 
pozbyć się nadmiernej wody 
w organizmie oraz skonsul-
tować swoje aktualne żywie-
nie. 
Jako organizatorzy serdecz-
nie dziękujemy strażakom 
z OSP Niedalino, którzy czu-

wali nad bezpieczeństwem, 
służyli pomocą oraz uczest-
niczyli we wspólnej zabawie.
Dziękujemy za przyjęcie za-
proszenia i przybycie  Wójt 
Gminy Świeszyno Pani Ewie 
Korczak oraz Przewodniczą-
cemu Rady Gminy Świeszy-
no Panu Bogdanowi Koryg-
dze. Dziękujemy za cudowne 
słowa, które uświadomiły 
nas, że oprócz grania w piłkę 
możemy robić coś więcej! 
To wsparcie jest dla Klubu 
Sportowego Hajka Zegrze 
Pomorskie bardzo cenne.

Dziękujemy wszystkim 
osobom, które tego dnia 
wspomogli nas swoją obec-
nością, pomocą przy orga-
nizacji oraz sponsoringiem, 
m.in. Sołtysowi Sołectwa 
Zegrze Pomorskie Panu 
Waldemarowi Potońcowi, 
Panu Władysławowi Kudli-
kowi, Radzie Osiedla Ro-
snowo, Dyrektorowi MCK 
e-Eureka BP w Świeszynie 
Panu Markowi Brzostko, 
rodzinom oraz sympa-
tykom naszych piłkarzy. 

 autor: Ks Hajka zegrze Pomorskie

Piknik Sportowy w Zegrzu Pomorskim
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Plenerowe zajęcia odbyły się 
tym razem w biegu Górnej 
Radwi, gdzie na miejscu cze-
kali na podopiecznych szkół-
ki wędkarze z Towarzystwa 
Miłośników Rzeki Radew. 

Budowali oni tam tarliska dla 
ryb reofilnych (prądolubnych). 
Młodzi wędkarze nie tylko ob-
serwowali sposób budowy tych 
tarlisk, ale również brali w tym 
czynny udział, pomagając w ten 
sposób naturze stworzyć do-

godne warunki dla rozrodu ryb. 
Po solidnej dawce praktycznej 
wiedzy, odbyła się integracja 
dzieci przy ognisku. Spotkanie 
to wzbogacone zostało rów-
nież wykładem oraz pokazem 
z wędkarstwa muchowego, 

który wzbudził prawdziwy po-
dziw i zainteresowanie wśród 
najmłodszych, jak i opiekunów. 
Zajęcia zakończyły się wspól-
nym połowem ryb nad Jezio-
rem Cetuńskim.

22 sierpnia 2020 r. odbyła się 
XVI Okręgowa Olimpiada 
w Sportach Wędkarskich 
Okręgu PZW w Koszalinie, 
którą zorganizowała Szkółka 
Ekologiczno-Wędkarska 
„Okonek” z Niedalina, na 
zlecenie Rady ds. Młodzieży. 

W zawodach wzięli udział 
młodzi wędkarze z Polanowa, 
Rosnowa, Świdwina oraz Nie-
dalina.
Pierwszą konkurencją było 
łowienie ryb na Jeziorze Nie-
dalińskim. Mimo kapryśnej 
pogodny młodzież wytrwale 
walczyła o zajęcie wysokich 
lokat, tych indywidualnych jak 
i drużynowych. 
Następnie po zakończeniu węd-
kowania uczestnicy przemieści-
li się na teren rekreacyjny nad 

Rzeką Radew, gdzie przystą-
pili do kolejnych konkurencji 
tj. rzuty do Tarczy Arenberga, 
testu z wiedzy ekologiczno-
wędkarskiej oraz testu spraw-
nościowego. 
Konkurencje odbywały się 
w trzech kategoriach wieko-
wych: do lat 12, 13-14, 15-16.
Zawodnicy, którzy zajęli miej-
sca 1-3 w poszczególnych 
konkurencjach i kategoriach 
wiekowych otrzymali pamiąt-
kowe puchary, które ufundo-
wała Rada ds. Młodzieży oraz 
Gmina Świeszyno.

Dzięki wsparciu i współpra-
cy z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Koszalin możliwe było jeszcze 
dodatkowe nagrodzenie wszyst-
kich uczestników w wędki. 

Ponadto puchar Dyrektora 
KOWR Pana Krzysztofa Niec-
karza trafił do rąk Marcela Kuli 
za największą złowioną rybę 
Olimpiady.

Dziękujemy bardzo Panu Grze-
gorzowi Leszczowi za przygo-
towanie pakietów startowych 
wraz z poczęstunkiem dla 
uczestników.
Wyrazy wdzięczności kieru-
jemy również w stronę opie-
kunów i rodziców młodzieży, 
dzięki którym młodzi wędkarze 
mieli możliwość spotkać się 
na XVI Okręgowej Olimpia-
dzie w Sportach Wędkarskich.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i do zobaczenia za rok.

Już po raz 11 Jednostka 
OSP w Strzekęcinie zorga-
nizowała zawody Jednostek 
OSP Powiatu Koszalińskie-
go w wędkarstwie spławi-
kowym. 

W zmaganiach wzięło udział  
34 zawodników reprezen-
tujących 10 jednostek oraz 
drużyna reprezentująca KM 
PSP w Koszalinie. Łącznie 
w ciągu 4 godzin rywalizacji 

złapano ponad 175 kg ryb.
Puchar Wójta Gminy Świe-
szyno Ewy Korczak za Naj-
większą Rybę  zdobył Rafał  
Prusik z Rosnowa. Był to wę-
gorz o długości 60 cm 

Organizatorzy dziękują Hotelo-
wi Bursztynowy Pałac w Strze-
kęcinie za udostępnienie łowi-
ska oraz fundatorom pucharów.

W niedzielę 12 lipca odbyły 
się zorganizowane przez Koło 
PZW nr 71 w Strzekęcinie 
pierwsze zawody o Puchar 
Wójta Gminy Świeszyno.

Zawody odbywały się nad Je-
ziorem Rosnowskim na „Ło-
wisku”. 

Członkowie Koła od godziny 
7:00 do 11:00 rywalizowali 
o złowione kilogramy. 
Puchar Wójta Gminy Świe-
szyno otrzymał Pan Da-
riusz Kozłowski, który 
uzyskał wynik 3,220 kg. 
Kolejne miejsca zajęli: Edward 
Gawroński - 2,390 kg, Jarosław 

Rychel - 1,830 kg, Marcin Pie-
trzak - 1,680 kg oraz Mieczy-
sław Turczynowicz z wynikiem 
1,340 kg. 
Nad całością przebiegu i pra-
widłowością zawodów czuwał 
Prezes Koła Pan Henryk Sob-
czyk. 

Olimpiada WędkarskaStrzekęcino

Walczyli o Puchar Wójta

Zawody były realizacją zadania publicznego finansowanego z budżetu Gminy pn. „Popularyzacja 
przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, koło w Strzekęcinie sportu wędkarskiego 
w formie lokalnych imprez i zawodów wędkarskich”.

O Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy Świeszyno 
- Bogdana Korygi walczyli 
wędkarze koła PZW nr 53 
w Niedalinie. 

Pierwsze, nocne zawody w tym 
roku odbyły się w nocy z 8/9 
sierpnia nad Jeziorem w Nieda-

linie. Ciepła, letnia noc sprzy-
jała połowom, podczas którym 
zmagało się aż 27 zawodników. 

Klasyfikacja końcowa wyglą-
dała następująco: 
1. Łukasz Dywelski  - 8.720 kg
2. Adam Alfs  - 6.100 kg
3. Artur Barszczewski  - 5.610 Kg

4. Michał Kołakowski  - 4.810 kg
5. Emil Siemaszko  - 4.430 kg
6. Radosław Jacuła  - 3.510 Kg
7. Jan Bonczkowski  - 3.330 kg
8. Jarosław Jaszczyszyn - 3.140 kg
9. Krystian Paduch  - 2.870 kg
10. Grzegorz Smagieł  - 2.770 kg

Gratulujemy wyników!!

Strzekęcino

Sprawdzili wędkar-
skie umiejętności

Wyjazdowe zajęcia Szkółki Ekologiczno-
Wędkarskiej Okonek

Niedalino

... i o Puchar Przewodniczącego RG
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Rozgrywki przebiegły 
zgodnie z duchem gry 
i w przyjaznej atmosferze. 

Najlepszym bramkarzem 
został wybrany Czesław 
Kwiatkowski z OSP, a naj-
lepszym zawodnikiem tur-
nieju Piotr Pasek z All Stars.
Podczas turnieju przeprowa-
dzony został również kon-
kurs strzelecki, który zorga-

nizował Andrzej Michalski 
- Inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego i obrony cy-
wilnej UG Świeszyno.
Najlepszym strzelcem zo-
stała Malwina Kamińska, 
drugie miejsce zajął Woj-
ciech Grobelski, a trzecie 
Wojciech Niziński. Wielkie 
gratulacje!
Bardzo dziękujemy za 
przybycie zaproszonym 

gościom: Zastępcy Wójta 
Gminy Świeszyno Izabelli 
Karlińskiej-Ćwięka, Prze-
wodniczącemu Rady Gmi-
ny Świeszyno Bogdanowi 
Korydze, który wręczył pu-
chary uczestnikom turnieju 
oraz Radnemu Rady Gminy 
Świeszyno Wieńczysławowi 
Bebichowi. 

  Za pomoc w organizacji 
bardzo dziękujemy:

* Gminie Świeszyno
* Powiatowi Koszalińskiemu
* sołtysowi sołectwa Mierzym eugeniuszowi wiśniew-
skiemu
* sołtysowi sołectwa Świeszyno danucie Polechoń-
skiej
* sołtysowi sołectwa Giezkowo angelice Gawrońskiej

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 
uczestnictwo w turnieju i zapraszamy za rok!

Wyniki nie były 
najważniejsze, 

a klasyfikacja była 
następująca:

1. wicher Mierzym - 9 pkt
2. Hako technology sp. 
z o.o,       - 4 pkt
3. wicher all stars - 2 pkt
4. strażacy osP Gminy 
Świeszyno            - 1 pkt

        Piłka Nożna

Za nami kolejna edycja turnieju im. Herberta Lubke!

Wakacje z reguły kojarzą 
się z beztroskim czasem 
i długimi dniami bez obo-
wiązków. Okres letni był 
jednak dla naszych Szakali 
bardzo pracowity i już od 
samego początku lata opie-
kunowie klubu intensywnie 
organizowali czas swoim 
podopiecznym. 

Na przełomie czerwca i lipca 
oraz w sierpniu zorganizowa-
ne zostały dwa turnusy obo-
zów sportowych, które odbyły 
się w Darłowie. Program obo-
zu mocno koncentrował się na 
aktywności fizycznej, trenin-
gach, sparingach, ale również 
na regeneracji i poznawaniu 
atrakcji turystycznych regio-
nu. Oba turnusy cieszyły się 

Klub jeździecki z Gmi-
ny Świeszyno - KOKO 
Brzeźniki zajął II miejsce 
w rankingu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki doty-
czącym współzawodnic-
twa sportowego dzieci 
i młodzieży za 2019 rok, 
we wszystkich dyscypli-
nach jeździeckich. 

Jest to kolejny i jakże zna-
czący sukces dla najmłod-
szego klubu jeździeckie-
go w gminie. Serdecznie 
gratulujemy wspaniałym 
zawodnikom, ale również 

trenerce Pani Katarzynie 
Kokowskiej, która dzięki 
swojemu doświadczeniu 
oraz niezwykłym umiejęt-
nościom może wprowadzać 
i nauczać młodych adeptów 
tak pięknego sportu jakim 
jest jeździectwo.

Wyniki współzawodnictwa 
w sporcie młodzieżowym 
w 2019 roku w różnych 
kategoriach, w tym rów-
nież w jeździectwie można 
zobaczyć na stronie http://
sport-mlodziezowy.pl/in-
dex.php/aktualne-wyniki

Jeździectwo

Koko Brzeźniki 
w krajowej czołówce

Piłka Nożna

GKS Szakale Świeszyno pracowicie jak zawsze

ogromną ilością chętnych. 
Pomiędzy obozami odby-
wało się towarzyskie granie 
z miedzy innymi z AP Bałtyk 
2011 Koszalin, czy drużyną 
Gwardii Koszalin 2011. 
 Bardzo istotnym wydarze-
niem w kalendarzu GKL 
Szakale Świeszyno okazał 
się być  inauguracyjny turniej 
w ramach rozgrywek dzie-
ci Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej 
w Szczecinie „Pierwsza 
piłka” w kategorii Żak U8 
- grupa 9 i 10, którego orga-
nizatorem był GKS Szakale 
Świeszyno i który odbył się  

5 września 2020 r. na boisku 
GLKS Wicher Mierzym. 
W zawodach rozgrywanych 
na 4 boiskach rywalizowa-
ło 10 zespołów (5 z gru-
py 9 i 5 z grupy 10):  
Olimpia Bobolice, Szaka-
le Świeszyno I i II, Zryw 
Kretomino I i II, AP Bałtyk 
Koszalin III i IV, Victoria 
Sianów I i II oraz Bajgiel 
Będzino. Nie dojechał ze-
spół AP Mielno I i II oraz 
SKS Wybrzeże Biesiekierz. 
Zgodnie z regulaminem 
w rozgrywkach „Pierw-
sza Piłka” nie jest prowa-
dzona punktacja, a liczy 

się udział i dobra zabawa.
Wakacje minęły szybko, roz-
począł się nowy rok szkolny, 
nieco różniący się od po-
przednich, ale podopieczni 
GKS Szakale Świeszyno nie 
zwalniają tempa. 

W sobotę 12 września na or-
liku w Świeszynie najstar-
sza grupa zagrała sparing 
z rówieśnikami z Brazilian 
Soccer Schools, korzystając 
z ostatnich chwil pełnych let-
nich promieni słońca przed 
powrotem na treningi w hali 
sportowej, na które serdecz-
nie zapraszamy.


