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Zmagania i trud rolniczej pracy były 
tematem kazania podczas mszy 
świętej rozpoczynającej uroczysto-
ści dożynkowe w gminie Świeszyno. 
Miały one miejsce 5 września 2015 r. 
w Niedalinie.

      Mszę świętą sprawowali ksiądz Bogdan Gib-
czyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki 
Bożej Częstochowskiej z Zegrza Pomorskiego,  
ks. Tadeusz Kanthlak, proboszcz parafii św. Józefa 
Rzemieślnika z Koszalina oraz ks. Zenon Stefań-
ski. 
    Starostami dożynek byli: Janina Pondo i Da-
riusz Kaszczyc. Przekazali oni chleby wypieczone 
z tegorocznych zbiorów Wójtowi Gminy Świeszy-
no pani Ewie Korczak. Pani Wójt podzieliła się 
chlebem sprawiedliwie, przekazując go wspólnie 
ze starostami wszystkim sołtysom, dzieląc się z 
mieszkańcami i gośćmi uroczystości. Dożynki za-
szczycił swoją obecnością senator RP Piotr Zien-
tarski. 
     Wójt Gminy serdecznie powitała wszystkich 
rolników, działkowców, mieszkańców i gości. 
Złożyła podziękowania za trud pracy rolnikom, 
ludziom pracy, którzy zbierają żniwo. 
    Szczególne podziękowania za pomoc w organi-
zacji dożynek gminnych w bieżącym roku, wspar-
cie wielu gminnych inicjatyw, pani Wójt skiero-
wała do prezesa Pomorsko – Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka Sp. z o.o., pana Franciszka Klima, któ-
remu wręczyła z tej okazji statuetkę Platana Świe-
szyńskiego. 
    Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszy Wie-
niec Dożynkowy był punktem kulminacyjnym gali 
dożynkowej. Pięknie prezentowały się wszystkie 
wieńce przygotowane przez sołectwa. Znakomi-
ty kunszt, elegancja i wykwintność cechowały 
wszystkie dzieła. Jednak tylko jeden może repre-
zentować gminę na dożynkach powiatowych w 
Koszalinie. Komisja w składzie Anita Wietrzycka, 
Barbara Podolak i Lidia Łyczko wskazały do wy-
różnienia wieńce z sołectwa Dunowo, przyznając 
mu I miejsce, z sołectwa Niedalino – II miejsce i 
z sołectwa Niekłonice – III miejsce (sołectwo Nie-
kłonice przygotowało w br. dwa wieńce, jeden na 
dożynki gminne, drugi na dożynki prezydenckie). 
Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia.
     Dożynki, to także okazja, by wykazać się kunsz-
tem kulinarnym. Dlatego na imprezie nie zabrakło 
lokalnych frykasów, m.in. racuchów, ciast, plac-
ków przygotowanych przez chętne sołectwa. W 
konkursie na Najlepsze pierogi do walki stanęło 7 
sołectw. Najlepsze pierogi w gminie przygotowało 
sołectwo Świeszyno, kolejne miejsce zajęło sołec-
two Kurozwęcz, a po nim sołectwo Dunowo.
    Wójt gminy zadbała, by podczas biesiady dożyn-
kowej wszyscy mieszkańcy mogli częstować się 
wyrobami wędliniarskimi, domowym smalcem, 
pysznym gulaszem z żołądków, flaczkami, bigo-

Chleb sprawiedliwie podzielony 
- Dożynki Gminne 2015

sem. Wspólne świętowanie, biesiada, przepełnione 
były przyjazną atmosferą.
Nie zabrakło również atmosfery rywalizacji. W 
wieloboju dożynkowym zmagały się  3 - osobowe 
drużyny sołeckie (kobieta, mężczyzna, dziecko). 
Najlepsza w biegu w workach, rzucie gumiakiem, 
wbijaniu gwoździ w kołek, slalomie z jajkiem, tur-
laniu oponą, wyścigu na taczce, okazała się druży-
na z Giezkowa. II miejsce zajęły wspólnie drużyny 
z Niedalina i Kurozwęcza.
Puchar prezesa PMHZ sp. zo.o. w meczu siatkar-

skim zdobyli Urzędnicy, pokonując Rolników 3:1.
Wójt Gminy Świeszyno wyróżniła również oko-
licznościową statuetką - państwa Małgorzatę i 
Jerzego oraz Barbarę Grynia za pomoc niesioną 
sołectwu Niedalino.
Tradycyjnie oprawę muzyczną uroczystości przy-
gotowały zespoły śpiewacze z gminy: „Cecylian-
ki” ze Strzekęcina, „Jagody” z Niedalina, „Jarzębi-
ny” ze Świeszyna. Gościem specjalnym programu 
był „MANIL” – gwiazda disco polo.
Podczas dożynek obejrzeć można było wystawę 

prac konkursowych pn. „Moje drzewo genealo-
giczne” zorganizowaną w ramach wspólnego 
projektu realizowanego przez MCK e-EUREKA 
wspólnie z Archiwum Państwowym. 
Organizatorem dożynek była Wójt Gminy Świe-
szyno, Multimedialne Centrum Kultury e-E-
UREKA Biblioteka Publiczna, Sołectwo Niedali-
no. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym w pomoc i przygotowa-
nie dożynek gminnych.                       Opr. Lidia Łyczko

O dożynkach także na str 2

Tak ze zwycięstwa w konkursie na wieniec dożynkowy cieszyła się sołtys DunowaZgodnie z tradycją, Wójt Gminy podzieliła się chlebem z mieszkańcami

Slalom z jajkiem - element wieloboju dożynkowego Poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy



Świeszyno
O dofinansowaniu dla firm

3 lipca 2015 roku w MCK e-
Eureka Biblioteka Publiczna 
w Świeszynie odbyło się spo-
tkanie informacyjne poświę-
cone możliwości pozyskania 
dotacji unijnych w okresie 
finansowania 2014-2020. 
Zgromadzeni przedsiębiorcy z 
terenu gminy Świeszyno otrzy-
mali informacje o dodatkowych 
źródłach dofinansowania inwe-
stycji. Od miesiąca września 
br. chętni będą mogli starać 

się dofinansowanie do nowych 
technologii, projektów badaw-
czo-rozwojowych, tworzenia 
nowych miejsc pracy, wsparcia 
kooperacji oraz zwiększenia 
dostępu do usług instytucji oto-
czenia biznesu. Gospodarzem 
spotkania była pani Ewa Kor-
czak Wójt Gminy Świeszyno. 
Spotkanie prowadził pan To-
masz Hołowaty – specjalista w 
zakresie pozyskiwania fundu-
szy unijnych.
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Od 8 lipca 2015r. Gmina Świeszyno została 
członkiem - założycielem Stowarzyszenia 
Środkowopomorska Grupa Działania. 

Dobiega końca realizacja 
kilku inwestycji ważnych dla 
gminy Świeszyno. 

     Już został zakończony I etap 
budowy sieci wodociagowej 
pomiędzy miejscowościami 
Konikowo i Niekłonice wraz 
z wykonaniem przewiertu pod 
torami kolejowymi. Trwają 
jeszcze prace wzdłuż drogi po-
wiatowej w Niekłonicach. In-
westycja, której koszt wynosi 
344 400,00 zł finansowana jest 
w całości z budżetu gminy.  
    Także dobiega końca prze-
budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych na terenie 
miejscowości Świeszyno-Kępa 
Świeszyńska-Olszak. Na ro-
boty wykonywane na odcinku 
1 kilometra (przy szerokości 4 
m) gmina Świeszyno otrzymała 
113 621,85 zł dofinansowania 
z Województwa Zachodniopo-
morskiego. Koszt całego zada-

nia wynosi 806.284,88 zł.   
Kończą się też prace przy re-
moncie drogi powiatowej na 
odcinkach Koszalin-Niekłonice 
oraz Giezkowo-Dunowo. Są 
one wykonywane w ramach Na-
rodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Zadanie to 
gmina Świeszyno współfinan-
suje w 25 procentach kosztów 
kwalifikowalnych i niekwali-
fikowalnych, do kwoty 1 762 
919,24 zł.
     Z kolei 12 sierpnia 2015r. zo-
stała podpisana umowa między 
Gminą Świeszyno a Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie na dofinansowa-
nie usunięcia oraz zutylizowa-
niu pokryć dachowych zawiera-
jących azbest z 17 budynków na 
terenie gminy. Gmina otrzymała 
dotację w wysokości 47 227,95 
zł, tj. 100% kosztów kwalifiko-
walnych inwestycji.         (r)

Gmina Świeszyno

Inwestycje na ukończeniu

17 lipca 2015r. Wójt Gminy 
Świeszyno Ewa Korczak oraz 
Krzysztof Hamułka prezes 
Klubu Sportowego „Dziki Ko-
szalin” odwiedzili chorą Igę i 
Jej rodzinę. Blisko ośmioletnia 
Iga od urodzenia choruje na 
mózgowe porażenie dziecię-
ce i lekooporną padaczkę, jest 
dzieckiem leżącym. Obecnie 
zakwalifikowana została do 
pionierskich badań medycz-
nych z użyciem komórek ma-
cierzystych. Leczenie polega na 
podaniu do organizmu dziecka 
komórek pobranych od obcego 
dawcy z tzw. Galarety  Wartho-
na znajdującej się w sznurze 
pępowinowym. Mają one zdol-
ność samoodnowy, dzielenia 
się oraz różnicowania. Komór-
ki macierzyste stanowią począt-
kowy etap wszystkich komórek 
organizmu człowieka – na 
przykład komórek krwi, tkanki 
nerwowej oraz kostnej.
Dziewczynka przeszła już 5 
wszczepów drogą dożylną. 
Przed nią następne pięć zabie-
gów, ale tym razem wprost do 
rdzenia kręgowego. 
Nowatorska metoda badawcza 
jest w opracowaniu, stąd nie 
jest refundowana z NFZ.  

Pomagajmy sobie 
wzajemnie - pomóżmy Idze

Wiele dzieci i osób dorosłych z 
naszego otoczenia boryka się z 
ciężkimi chorobami, niejedno-
krotnie ze swoimi problemami 
pozostają sami. 
Serdecznie apelujemy do na-
szych mieszkańców o włącze-
nie się do akcji pomocy Idze. 

Więcej informacji oraz wszel-
kie aktualności o Idze znajdują 
się na specjalnie utworzonej 
stronie internetowej https://
www.facebook.com/pages/
Pomoc-Dla - Ig i -Karpowi -
cz/764639856917846?pnre-
f=story.

Gmina Świeszyno – członkiem nowego Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie ŚGD jest part-
nerstwem trójsektorowym, 
w skład którego wchodzą pod-
mioty sektora publicznego, 
społecznego, gospodarczego 
oraz mieszkańcy obszaru przy-
gotowywanej Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Stowarzyszenie jest 
jedną z Lokalnych Grup Dzia-
łania na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przy-
gotowującą się do realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Głównymi celami stowarzy-
szenia są wspieranie rozwoju 
gospodarczego obszaru objęte-
go LSR, podejmowanie działań 
mających na celu rozwój obsza-
rów wiejskich na terenie działa-
nia LGD.
      Uchwałą Zarządu SŚGD 
w poczet członków zwyczaj-
nych z terenu Gminy Świe-
szyno zostali przyjęci: Iga 
Kulwicz, reprezentująca miesz-
kańców, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Świeszynie (sektor 
społeczny) oraz Zakład Ogól-
nobudowlany Krzysztof Gołda 
(sektor gospodarczy). 
      Więcej informacji na temat sto-
warzyszenia znajduje się na stronie 
internetowej: http://stowarzysze-
niesgd.pl/           
                            Opracowanie:Lidia Łyczko

dokończenie ze str 1

Dożynki były także okazją do  
wręczenia odznak honorowych 
„Zasłużony dla rolnictwa”, które 
na wniosek wójta naszej gminy 
przyznało Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi osobom:
Ewie Chutnik
Krystynie Skowrońskiej
Stanisławowi Chromikowi
Arkadiuszowi Rysiowi
Andrzejowi Turskiemu
Adamowi Wilkowi.
Pamiątkowymi statuetkami uho-
norowano tych, którzy wnieśli  
wkład w rozwój rolnictwa. Są 
to:
Anna i Tomasz Kwintowie
Teresa i Edward Siateccy
Maria Zmudzińska
Wioletta i Dariusz Marczyko-
wie
Daria i Rafał Wójcikowie
Anna i Janusz Bujakowie
Krystyna i Janusz Kowalczy-
kowie
Janina i Edward Iwańcio
Jolanta i Mohammed Abbas
Statuetki i tytuł Kobiety Ak-
tywnej Gminy Świeszyno roku 
2015 otrzymały Ewa Miksza 
oraz Jadwiga Szymanowska.
Wyróżnione zostały też so-
łectwa, które wzięły udział 
w konkursie pn. Nasze czyste 
sołectwo. Komisja I miejsce 
przyznała sołectwom Dunowo, 
Giezkowo, Konikowo, Kuro-
zwęcz, Strzekęcino, Świeszyno, 
Zegrze Pomorskie a drugie miej-
sce sołectwu Mierzym.      Lidia Łyczko

Chleb sprawiedliwie podzielony...

Powyżej: nagrodzeni statuetkami za 
wkład w rozwój rolnictwa

Po prawej: zdobywczynie tytułu 
Kobiety Aktywnej Gminy Świeszyno 
roku 2015

Poniżej: przedstawiciele sołectw bio-
rących udział w konkursie pn. Nasze 
czyste sołectwo   



W lipcu kilka par mał-
żeńskich obchodziło złotą 
rocznicę ślubu. 

9 i 10 lipca jubileusz święto-
wali Państwo: Jadwiga i Bo-
gusław Janczakowie, Halina i 
Adolf Wawrzyniakowie oraz 
Stanisława i Jan Kolankowie, 

którzy pięćdziesiąt lat trwają 
razem w związku małżeńskim. 
Małżonkowie ponad pół wieku 
temu ślubowali sobie wierność, 
szacunek i wzajemne oddanie. 
Dostojni Jubilaci wykorzystali 
swoje wspólne życie najpięk-
niej jak to było możliwe. Byli 
razem w zdrowiu i chorobie, 

razem w dobrej i złej doli.
Diamentowa rocznica ślubu to 
jubileusz Państwa Stanisławy 
i Stanisława Wandas, którzy 
60 lat trwają razem w związku 
małżeńskim. Ich jubileusz to 
świadectwo niepokonanej, nie-
zniszczalnej i najtwardszej, bo 
diamentowej miłości.

16 i 17 lipca 2015 roku kolejne 
pary małżeńskie zostały odzna-
czone Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Jubileusz 
świętowali Państwo: Wanda i 
Józef Ciućka, Helena i Zenon 
Cieślik, Katarzyna i Władysław 
Lange.
Te małżeństwa były świado-

mym i dobrowolnym wybo-
rem dwojga ludzi, którzy raz 
się pobrawszy, ciągle na nowo 
musieli się odkrywać, prze-
praszać, szukać kompromisu 
i porozumienia, by w końcu 
polubić także swoje wady i sła-
bości.
Dostojnym Jubilatom, którzy 

przeszli długą drogę wspólne-
go życia, a dziś z dumą mogą 
spoglądać na wspólne doko-
nania, Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak i Kierownik USC 
Irena Czenko życzyły, aby wza-
jemna miłości i przyjaźń ciągle 
się rozwijały. Serdecznie gratu-
lujemy.  (r)

Świeszyno

Złote i Diamentowe Jubileusze 

Podczas wakacji, w wydzielonych pomieszczeniach Gimnazjum 
w Świeszynie urządzono biuro Zespołu Oświaty Samorządowej. 
Od 1 września 2015r. Zespołem kieruje pani Helena Zochniak. 
ZOS pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 
Numer telefonu: 094 31 08 475.

Świeszyno

Zespół Oświaty Samorządowej 
w nowej siedzibie 1 września 2015 roku, na za-

proszenie Prezydenta Koszalina 
Piotra Jedlińskiego, Dowódcy 
Garnizonu Koszalin płk dypl. 
Andrzeja Mentla i Przewodni-
czącego Rady Kombatantów i 
Osób Represjonowanych An-
toniego Burzyńskiego, zastęp-
ca wójta Gminy Świeszyno 
Edward Wojtalik uczestniczył 

w obchodach 76. Rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Pod 
pomnikiem Martyrologii Naro-
du Polskiego  na cmentarzu ko-
munalnym w Koszalinie odbył 
się apel pamięci bohaterów. W 
imieniu Wójta Gminy Świeszy-
no i mieszkańców - pan Edward 
Wojtalik złożył pod pomnikiem 
wiązankę kwiatów.

Koszalin

76. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Taniej w komunikacji miejskiej 
Dobra wiadomość dla miesz-
kańców gminy Świeszyno: 
Rada Miejska w Koszalinie 
ustaliła nowe opłaty za prze-
jazdy środkami komunikacji 
miejskiej w Koszalinie. 

    Zmiana polega między in-
nymi na tym, że na trasie Ko-

szalin - Niekłonice - Koszalin 
obowiązywać będzie taryfa 
opłat jak na liniach w grani-
cach administracyjnych miasta 
Koszalina. 
     W praktyce oznacza to, że 
zostaną obniżone ceny: biletu 
jednorazowego normalnego z 
4 zł do 2,90 zł, a biletu jedno-

razowego ulgowego z 2 zł do 
1,24 zł.
      Nowe ceny biletów obowią-
zują od 1 września 2015 roku.     
     Uchwała niebawem zosta-
nie opublikowana w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Komunikat o 
świadczeniach rodzinnych

 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świeszynie Niedalino 
Nr 29A informuje, że osoby 
ubiegające się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy rozpoczynający się w dniu 
1 listopada 2015r., które złożą 
wniosek wraz z dokumentami 
do 30 września, ustalenie prawa 
do świadczeń i wypłata świad-
czeń za m-c listopad nastąpi do 
dnia 30 listopada 2015r. 
W przypadku osób, które zło-
żą wniosek o świadczenia ro-
dzinne wraz z dokumentami na 
nowy okres zasiłkowy w okre-
sie od 01 października do dnia 
30 listopada, ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczenia przysłu-
gująca za m-c listopad nastąpi 
do dnia 31 grudnia 2015r.
   Osoby, które otrzymały de-
cyzje warunkowe, zobowiąza-
ne są do dostarczenia w ter-
minie do 10 września 2015r. 
zaświadczeń ze szkoły osób 
kontynuujących naukę w szko-
łach ponadgimnazjalnych i 
osób, które ukończyły 18 rok 
życia. 
   Wnioski o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego oraz o 
świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy są przyjmo-
wane od 01 sierpnia 2015r.
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Kup „swój” lokal komunalny
Informujemy, że Najemcy 
mogą nabyć zajmowany 
przez siebie lokal mieszkalny 
wchodzący w skład mieszka-
niowego zasobu komunalnego 
gminy Świeszyno.

Sprzedaż odbywa się na 
zasadach określonych w 
Uchwale Rady Gminy  
w Świeszynie Nr XL/206/2006 
z dnia 27 kwietnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia zasad sprzeda-
ży lokali stanowiących własność 
Gminy Świeszyno oraz  Uchwale  
Nr L/281/10 z dnia 10 listo-
pada 2010 roku i Uchwa-
le Nr XXV/217/12 z dnia  
28 grudnia 2012 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XL/206/2006 
Rady Gminy Świeszyno z dnia 
27 kwietnia 2006 roku w spra-
wie ustalenia zasad sprzedaż lo-
kali mieszkalnych stanowiących 
własność Gminy Świeszyno. 
Przy sprzedaży stosuje się boni-
fikaty zgodnie z Uchwałą Rady 
Gminy Świeszyno Nr VI/34/11 
z dnia 31 marca 2011 roku w 
sprawie określenia warunków 
udzielenia bonifikat przy sprze-
daży lokali i budynków miesz-
kalnych. Wójt został upoważ-
niony do udzielania bonifikat od 
ceny nieruchomości nabywane-
go lokalu mieszkalnego wraz z 
pomieszczeniami przynależny-
mi i udziałem w nieruchomo-
ści wspólnej przy sprzedaży na 
rzecz najemcy. 
Bonifikata nie może przekroczyć 
70% wartości nieruchomości 
ustalonej na podstawie operatu 
szacunkowego dla lokali miesz-
kalnych położonych w budyn-
kach wybudowanych po 1970 
roku oraz istniejących przed tą 

datą w których dokonano moder-
nizacji, nadbudowy lub przebu-
dowy.
Bonifikata nie może przekroczyć 
95% wartości nieruchomości 
ustalonej na podstawie operatu 
szacunkowego dla lokali miesz-
kalnych położonych w budyn-
kach wybudowanych do 1970 
roku i poniemieckich.
Warunkiem przystąpienia do 
kompletowania dokumentów nie-
zbędnych do podpisania umowy 
notarialnej przez gminę jest Pań-
stwa wniosek. 
Jednocześnie informuje najem-
cę o konkretnej cenie nabycia 
i o zasadach jej płatności okre-
ślonych zgodnie z powyższy-
mi uchwałami. Po wyrażeniu 
zgodnie na przedstawione wa-
runki i po upływie terminów 
określonych w ustawie z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami, uzgod-
niony zostaje termin podpisania 
aktu notarialnego. Przewidywany 
okres kompletowania dokumen-
tów to minimum trzy miesiące od 
daty złożenia wniosku o nabycie. 
Najemca pokrywa koszty  naby-
cia nieruchomości (gotówka lub 
w 10 ratach rocznych) i koszty 
podpisania umowy (umowa nota-
rialna i koszty sądowe). 
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4 lipca 2015r., nad Radwią 
w Niedalinie, odbył się 
VII  Ekologiczny Festyn Ro-
dzinny „RADEW – energia 
życia”. 

    Impreza ta jest częścią pro-
jektu dofinansowanego przez 
WFOŚiGW w Szczecinie, któ-
rego  zadaniem  jest promocja 
i ochrona bioróżnorodności 
obszaru Natura 2000 – Doliny 
Radwi, Chocieli i Chotli. Prze-
wodnim hasłem tegorocznej 
edycji było „Żyję ekologicznie 
– nie szkodzę środowisku. 
    Otwarcia festynu dokona-
li gospodarze imprezy: wójt 
gminy Świeszyno Ewa Kor-
czak  i starosta koszaliński 
Marian Hermanowicz. Swoją 
obecnością zaszczycili spotka-

nie senator RP Piotr Zientar-
ski oraz wiceprzewodniczący 
rady powiatu Henryk Kuriata. 
Gościem specjalnym festy-
nu była znana w całym kraju 
propagatorka ekologicznego 
stylu życia i macierzyństwa 
w zgodzie z naturą Reni Jusis. 
   W programie znajdował 
się szeroki wachlarz atrakcji 
dla  wszystkich uczestników 
imprezy - były konkursy, wy-
stępy, gry i zabawy dla każdej 
grupy wiekowej. 
    Wśród nich wymienić można 
m.in. konkurs na strój i rzecz 
użytkową z materiałów wtór-
nych, konkurs na naturalny 
produkt spożywczy, instruktaż 
Nording Walking, pokaz zum-
by, pokaz tresury psa i zawody 
dogtrekkingowe, ekologiczne 

Za nami Ekologiczny Festyn Rodzinny „Radew – energia życia” 

potyczki na wesoło, ekozapa-
śniczy turniej dzieci czy rodzin-
ny turniej strzelecki. 
    Powiat Koszaliński przygo-
tował grę  terenową  na temat 
Doliny Radwi, Chocieli i Cho-
tli, gmina Świeszyno gry i za-
bawy zręcznościowe w piłkę, 
hula – hoop, skakankę, MCK 
e-EUREKA przygotowała eko-
logiczne warsztaty plastyczne 
oraz turniej siatkarski, w któ-
rym I miejsce zajęła drużyna 
„Orzeł” ze Świeszyna, II-gie 
miejsce „Błękitni” z Konikowa, 

III miejsce drużyna mieszana i 
IV miejsce drużyna z Niedalina. 
Nie zabrakło eksperymentów 
naukowych przeprowadzonych 
przez szalonych naukowców.     
    Ogromnym zainteresowaniem, 
szczególnie dzieci, cieszyła się 
kurtyna wodna nadzorowana 
przez jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, niosąca ochło-
dę. Niebywałą atrakcją festynu 
była możliwość lotu oraz prze-
loty motolotni nad miejscem 
imprezy. Nie zabrakło również 
frykasów kuchni lokalnej, pięk-

Pod takim hasłem Sołtys 
i Rada Sołecka oraz pracow-
nik biblioteki w Niedalinie 
p. Daria Wójcik zorganizo-
wali w dniu 22.08.2015r. na 
terenie rekreacyjnym nad 
rzeką Radew, festyn sierp-
niowy.

Podczas festynu można było 
obejrzeć pokaz ju-jitsu z klubu 
RONIN Team Koszalin, a także 
pokaz samochodu strażackiego 

z OSP Niedalino.
Można było wziąć udział w 
strzelaniu z wiatrówki do tar-
czy. Dzieci do 12 roku życia 
brały udział w konkursie na 
najładniejszy rysunek kościoła 
w Niedalinie.

Dzięki sponsorom, którzy ufun-
dowali nagrody główne, odbyła 
się loteria fantowa a w niej:
pierwszą nagrodą była mikro-
falówka, drugą - blender, zaś 

trzecią robot kuchenny.
Każdy uczestnik loterii musiał 
wykazać się wiedzą nt. gminy i 
Sołectwa Niedalino. 

Gościem festynu był senator 
RP pan Piotr Zientarski. Sołtys 
i Rada Sołecka dziękują bardzo 
za przybycie pani Wójt Ewie 
Korczak, radnym z Sołectwa 
Niedalino a także wszystkim 
mieszkańcom.

Sołtys - Ewa Miksza

Czy znasz swoją 
miejscowość i okolicę?

Ogródki działkowe w Niekło-
nicach zajmują powierzchnię 
55 ha. 

Na tym obszarze funkcjonuje 5 Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych: 
Relaks, Tulipan, Zgoda, Pod Lasem 
i Jedność. 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego „Relaks” zorganizował 
dnia 22 sierpnia 2015r. „Dzień 
Działkowca”. Na zaproszenie pre-
zesa Ogrodu, w spotkaniu udział 
wzięła Pani Ewa Korczak Wójt 
Gminy Świeszyno, która przeka-
zała działkowiczom kosz obfitości. 
Pani Wójt wspólnie z prezesem 
Zenonem Koniecznym otworzyła 
spotkanie. 
Podczas uroczystości osobom za-

Dzień Działkowca

nych wystaw Nadleśnictw oraz 
arcydzieł rękodzilnictwa.
    Dobra zabawa i wspaniała 
muzyka towarzyszyły uczest-
nikom przez cały dzień. Wśród 
wykonawców uświetniających 
wydarzenie były zespoły gmin-
ne: „Cecylianki” ze Strzekęcina 
i „Jagody” z Niedalina.
    Na zakończenie festynu Wójt 
Gminy Świeszyno podziękowa-
ła wszystkim osobom, instytu-
cjom i organizacjom zaangażo-
wanym w przygotowanie tego 
pięknego wydarzenia. Szcze-
gólne podziękowania, Pani 
Wójt,  skierowała do Państwa 
Urszuli i Axla Wechslerów z 
Niedalina za życzliwość i po-
moc w organizacji miejsc par-
kingowych.           (r)

angażowanym w rozwój PZD oraz 
wyróżniającym się w uprawie i za-
gospodarowaniu działek wręczono 
dyplomy oraz brązowe i srebrne 
odznaki Zasłużony Działkowiec 
PZD.  Wyróżnione osoby otrzyma-

ły również nagrody rzeczowe. W 
spotkaniu integracyjnym uczestni-
czyło 129 osób dorosłych i około 
30 dzieci. Uczestnicy brali udział w 
licznych konkursach z nagrodami.
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Najlepsi w województwie
Wieniec, który pojedzie do Spa-
ły w powiecie tomaszowskim 
(województwo łódzkie) powsta-
je w namiocie za domem Pań-
stwa Furman. Tu prym wiodą 
dwie Anny Furman - teściowa i 
jej synowa oraz Iwona Moszyń-
ska, radna powiatowa, społeczna 
spikerka na prawie wszystkich 
gminnych imprezach.
Jeszcze kilkanaście lat temu nikt 
tu żniwnych tradycji nie kulty-
wował. Wróciły za sprawą Anny 
Furman(teściowej). To ona byłą 
inicjatorką wyplatania wieńców. 
Do dzisiaj aktywnie uczestniczy 
w ich tworzeniu: 
- Robienia wieńców nauczy-
łam się sama z siebie. Jak by-
łam młodsza przyglądałam się 
jak wyplatali pajączki i inne 
elementy. Potem sobie przypo-
mniałam i zaczęłam uczyć kole-
żanki - mówi. - Ot, tak mi dobrze 
z nimi: one młode to i ja się od-
mładzam - dodaje.
Od 2004 r. (wtedy to się zaczęło) 
upletli 11 wieńców. Początko-
wo robili u Pani Skrzyńskiej w 
oborze, potem w stodole. Teraz 

Niekłonice wieńcami stoją

Tu tworzą nową, środkowo-pomorską tradycję
Wieniec wykonany 
przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich 
z Niekłonic będzie 
reprezentował 
województwo za-
chodniopomorskie 
podczas Dożynek 
Prezydenckich 
w Spale. 
O tym zaszczyt-
nym wyróżnieniu, 
podczas Gminnych 
Dożynek w Nieda-
linie, powiadomiła 
Ewa Korczak, wójt 
gminy Świeszyno.

przenieśli się do gospodarstwa 
Furmanów. Największy sukces 
to przez 7 lat z rzędu 2 miejsce w 
województwie zachodniopomor-
skim. Kilka razy zdarzało się, że 
wygrywając w województwie, 
zajmowali dalsze miejsca w po-
wiecie. 
 
Tradycja i klasyka
Najbardziej spektakularny efekt 
ich działalności, to fakt, że teraz 

wszystkie wieńce na wystawach 
mają jakieś elementy podpatrzo-
ne w Niekłonicach. Po prostu: 
wieńce stąd stają się klasykami, 
a tym samym wzorami dla in-
nych. 
- Bo my tu jesteśmy skupione 
na tradycji, która jest u nas ele-
mentem wiodącym – mówi I. 
Moszyńska. 
Jak się okazuje, Panie z Niekło-
nic, tę tradycję tworzą. Nową. 

Środkowo-pomorską. Od kilku 
lat, podczas powiatowych do-
żynek, organizują warsztaty wy-
platania wieńców dożynkowych, 
bo mają odpowiedni certyfikat 
uznający je za ekspertki w tej 
dziedzinie. Starostwo Powiato-
we w Koszalinie zaprasza je też 
do prowadzenia warsztatów de-
koracji ze słomy, dekoracji wiel-
kanocnych, malowania pisanek, 
palm wielkanocnych itd. Wypro-
mowały na rynku środkowopo-
morskim tzw. palmę niekłonic-
ką. Za swoją pracę otrzymały w 
2012 r. Gryfa Pomorskiego.
Tworzeniu środkowo-pomor-
skiej tradycji służą także wy-
myślone w Niekłonicach stroje 
ludowe. Ich żółty kolor przycią-
ga wzrok i podkreśla odrębność. 
To też ich znak szczególny. Co 
ważniejsze, widząc działania 
Koło Gospodyń Wiejskich, wie-
lu mieszkańców Niekłonic chce 
kultywować tradycję. Młodzi 
też się garną i robiących wieńce 
ogląda coraz więcej młodzieży, a 
niektórzy próbują też swoich sił. 
- Cieszę się, że zasadą stało się, 
iż robią te wieńce w zagrodzie 
i w zgodzie. Akurat teraz tak 
się zadziało, że dostaliśmy od 
marszałka województwa zapro-
szenie na dożynki prezydenckie 
w Spale – mówi Ewa Korczak, 
wójt gminy Świeszyno. - Dlate-
go ten tegoroczny będzie szcze-
gólny. Jako gmina zostaliśmy 
bardzo wyróżnieni.

Zaprosili do Spały
„Prezydencki” wieniec, w na-
miocie za domem Furmanów, 
wykonują od kilku tygodni. Na 
zmianę pracuje przy nim 15 
osób. Najpierw, już w lipcu, 
pieczołowicie zbierały zboża. 
Suszyły je i czyściły. Potem było 
kombinowanie konstrukcji, któ-
ra jest metalowa. 
- Tu jest najwięcej kontrowersji 
- wtrącają się też panowie, któ-
rzy ją spawają, a musimy o nich 
dbać i brać pod uwagę ich głos, 

bo nie dość, że pospawają nam 
konstrukcję, to jeszcze niosą na-
sze „dzieło”, które waży ponad 
70 kg – dodaje Anna Furman 
(teściowa).
Wieniec będzie gotowy na do-
żynki które zaplanowano w Spa-
le na 12 i 13 września. 
Przypomnijmy: dożynki prezy-
denckie po raz pierwszy zorga-
nizowano w Spale za czasów 
prezydenta Ignacego Mościckie-
go. Spała była jego letnią rezy-
dencją. Po latach, w 2000 roku, 
reaktywował je Aleksander 
Kwaśniewski, który przyjeżdżał 
tu z żoną Jolantą sześciokrot-
nie. Prezydent Lech Kaczyński 
z żoną był w Spale tylko raz, 

w 2009 roku, a w latach 2006 
- 2008 dożynki w Spale miały 
charakter regionalny. Prezydent 
Bronisław Komorowski przy-
jeżdżał na imprezę w latach 
2010 - 2014. Bardzo chętnie brał 
udział we wszystkich uroczy-
stościach i obrzędach. Impreza 
trwała dwa dni i przyciągała do 
maleńkiej Spały tysiące gości. 
Na scenie występowali m.in.: 
Maryla Rodowicz, Enej i Pier-
si. Ceremoniał dożynkowy jest 
transmitowany na żywo w te-
lewizji publicznej. Zapraszamy 
do oglądania, bo stworzony w 
Niekłonicach wieniec na pewno 
będzie wyróżniał się oryginalno-
ścią.                      Mieczysław Siwiec

Anna Furman prezentuje strój ludowy z Niekłonic

Zboża na wieniec są starannie selekcjonowane, czyszczone, suszone i magazynowaneMisternie wyplecione elementy wieńca

Niekłonicki wieniec na Dożynki Prezydenckie 2015
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„Rumieńce lata pobladły, ko-
lejne wakacje za nami, pełni 
sił i zapału do Ciebie Szkoło 
wracamy”

1 września 2015r. we wszyst-
kich szkołach Gminy Świeszy-
no rozbrzmiał pierwszy dzwo-
nek. Wesoły gwar uczniów 
ponownie zagościł w budynkach 
szkolnych. Dyrektorzy powita-
li  uczniów, nauczycieli i pra-
cowników obsługi. W szkołach 
podstawowych nowy rok szkol-
ny rozpoczęło 376 uczniów,  42 
przedszkolaków w Przedszko-
lu Gminnym i 132 uczniów w 
Gimnazjum w Świeszynie. 
Wójt Gminy Świeszyno – pani 
Ewa Korczak wzięła udział w 
uroczystym powitaniu roku 
szkolnego 2015 / 2016 w Szkole 
Podstawowej w Zegrzu Pomor-

skim, życząc wszystkim dzie-
ciom sukcesów w zdobywaniu 
nowej wiedzy. Dyrektor szkoły 
pani Małgorzata Korus podzię-
kowała Pani Wójt za wsparcie 
szkoły w finansowaniu zajęć 
dodatkowych dla uczniów w 
nowym roku szkolnym. Podzię-
kowania za pomoc szkole pani 
dyrektor skierowała również 
do sołtysa Zegrza Pomorskiego 
pana Waldemara Potońca.
Na uczniów, nauczycieli i pra-
cowników obsługi czekały od-
świeżone  i wyremontowane 
klasy, pomieszczenia socjalne. 
Podczas wakacji wyremontowa-
no 2 klasy, sekretariat i gabinet 
pedagoga w Szkole Podstawo-
wej w Zegrzu Pomorskim, salę 
nr 11 w Szkole Podstawowej w 
Konikowie, klasę do nauczania 
historii oraz gabinet dyrektora 

w Gimnazjum w Świeszynie. W 
wydzielonych pomieszczeniach 
Gimnazjum urządzono biuro 
Zespołu Oświaty Samorządo-
wej. W Szkole Podstawowej w 
Dunowie odmalowano gabinet 
logopedyczny i pomieszczenie 
gospodarcze pracowników, za-
łożono biały montaż i glazurę w 
toalecie pracowników, pomalo-
wano pokój nauczycielski, za-
gospodarowano kącik kuchenny, 
pomalowano wszystkie koryta-
rze. Prace te wykonał konserwa-
tor obiektu.
W Przedszkolu Gminnym w 
Świeszynie  odnowiono ściany 
pomieszczeń  pionu żywienio-
wego (jadalnię, kuchnię, zmy-
walnię), pomieszczenia obsługi 
i hol, odmalowano wszystkie 
drzwi i rury c.o. 

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Dunowo

ZegrzeGimnazjum

Wakacyjnych wspomnień czar...

W kilku grupach wypoczywały 
na wakacjach dzieci i młodzież 
z gminy Świeszyno. Pierwsza, 
34 osobowa, grupa przebywała 
na koloni w Jarosławcu.  
W sprawdzenie warunków po-
dróży młodych mieszkańców 
naszej gminy osobiście zaan-

gażowała się Ewa Korczak, 
wójt gminy Świeszyno.  
Kolejna, 30 osobowa grupa 
dzieci ze Świeszyna odpoczy-
wała  nad jeziorami w Tleniu, 
w województwie kujawsko – po-
morskim. W wyremontowanym 
ośrodku Patria przywitał dzieci 

Maciej Archaniołowicz – pre-
zes Towarzystwa Nasze Szwe-
derowo z Bydgoszczy, organi-
zator kolonii. Dzieci szczęśliwe 
i zdrowe powróciły do domów.  
Zaprzyjaźnieni ze sobą, już 
w drodze powrotnej umawiały się 
na kolejne wspólne wakacje. 

We wtorek 18 sierpnia 2015r. 
uczestnicy wakacyjnych 
warsztatów kulinarnych, zor-
ganizowanych przez MCK 
e-EUREKA BP w Świeszynie, 
odwiedzili Wójta Gminy Świe-
szyno panią Ewę Korczak oraz 
pracowników i klientów urzę-

du. Tego dnia w urzędzie moż-
na było posmakować przepysz-
nych rogalików upieczonych 
przez dzieci, w ramach promo-
cji zdobytych umiejętności.
W zajęciach, które odbywa-
ły się w sierpniu, grupa dzieci 
w wieku od 3 do 11 roku ży-

cia stawiała pierwsze kroki 
w kulinarnym świecie.  
Zajęcia prowadziły panie Anna 
Skowrońska i Ilona Kowalska, 
a fachowej pomocy udziela-
ła pani Alfreda Skowrońska.



Za tego karpia Piotr Rutko (OSP Polanów) 
zdobył Puchar Wójta Gminy Świeszyno

Trasy Nordic Walking 
na terenie gminy Świeszyno
W związku z realizacją 
projektu pn.: Park Pomo-
rza Środkowego, na terenie 
gminy Świeszyno zostały 
wytyczone ścieżki i posado-
wione tablice informacyjne 
wykonane przez Pracownię 
Plastyczną Studio 22.

W gminie zostały utworzone 
3 trasy o długości od 6 km do 
10 km. Przebiegają one przez 
miejscowości: Świeszyno, 
Włoki, Olszak, Bagno, Chłop-
ska Kępa, Kępa Świeszyńska. 
Trasy zostały oznakowane przy 
pomocy tablic opisowo-poglą-
dowych oraz znaków kierun-
kowych.
Projekt został zrealizowany w 
całości z funduszy unijnych w 
ramach działania 421, wdra-

żanie projektów współpracy 
współfinansowany w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.
Powstałe trasy stanowią dosko-
nałe narzędzie do pobudzenia 
aktywności lokalnej, wzmoc-
nienia integracji społecznej, 
podniesienia świadomości 
turystycznej oraz do propago-
wania zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Utworzona baza 
turystyczna stwarza nowe moż-
liwości aktywnego wypoczyn-
ku dla mieszkańców naszej 
gminy.
Powstanie nowej infrastruktu-
ry, rosnące zapotrzebowanie 
na aktywny wypoczynek oraz 
rozwój zainteresowania nordic 
walking, stworzył możliwość 
szkolenia dla instruktorów. 

 Szkolenie zorganizowane 
przez Środkowopomorską Gru-
pę Działania przy współpracy 
z Polskim Stowarzyszeniem 
Nordic Walking, odbyło się w 
dniach 27-28 maja 2015 roku. 
Wzięły w nim udział Agniesz-
ka Pankau  i Agnieszka Marcin-
kowska, które uzyskały certyfi-
katy instruktora oraz legitymację 
z hologramem Polskiego Sto-
warzyszenia Nordic Walking. 
Tematem szkolenia były: pod-
stawowe pojęcia związane z 
techniką nordic walking, zasady 
bezpieczeństwa, prowadzenia 
treningu, nauczanie i doskona-
lenie prawidłowej techniki. 
Zapraszamy na szlaki wędrów-
ki!
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W niedzielny poranek, 
23 sierpnia 2015r., już od 
świtu zawodnicy Koła PZW 
Strzekęcino zmagali się w 
spławikowych zawodach 
wędkarskich na Łowisku 
Wyspa w Rosnowie. 

Po zakończeniu zawodów sę-
dziowie w składzie Wójt Gmi-
ny Świeszyno Ewa Korczak, 
prezes Koła PZW Wiesław Ry-
chel oraz pan Adam Wiśniewski 
dokonali ważenia ryb. 
Puchar Wójta Gminy Świeszy-
no – pani Ewy Korczak zdobył 
pan Henryk Rozmarynowski. 
Kolejne miejsca zajęli:
II – pan Damian Krzysztofiak
III – pan Bogdan Jendrzejczak
IV – pan Edward Gawroński
V – pan Dariusz Kozłowski.
Złowione ryby zostały odebra-
ne przez przedstawicieli PZW 
Koszalin z przeznaczeniem do 
zarybiania akwenów wodnych.
    O Puchar Wójta Gminy Świe-
szyno walczyli też strażacy 

11 lipca 2015r. na boisku wiej-
skim w Dunowie spotkali się 
wszyscy chętni mieszkańcy 
sołectwa Dunowo oraz ich zna-
jomi i przyjaciele, aby wspólnie 
spędzić sobotnie popołudnie i 
wieczór. Od 17.00 do 19.00 na 
sportowo spędzały czas dzieci. 
Sołtys wraz z Radą Sołecką 
przygotowali dla nich konkur-
sy z nagrodami, słodki poczę-
stunek oraz wspólne ognisko z 
pieczeniem kiełbasy. Aby szan-
se były wyrównane, konkursy 
przeprowadzono w dwóch ka-
tegoriach wiekowych.
Największymi umiejętnościami 
popisywali się starsi w rzutach 
do kosza i slalomie. Najmłod-
si natomiast w tańcu na kartce 
i przenoszeniu wody. Wszyscy 
biorący udział w konkursach 
obdarowani zostali upominka-

Dwukrotnie podczas tegorocz-
nych wakacji dzieci z gminy 
Świeszyno miały okazję od-
wiedzić Transgraniczne Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w 
Sarbinowie. 
Wyjazdy do malowniczo poło-

żonego centrum odbyły się w 
ramach warsztatów “Wakacje 
z nutką ekologii w tle”. Głów-
nym punktem zajęć było two-
rzenie płaskorzeźb z masy sol-
nej, ozdabianych kamieniami, 
piaskiem i koralikami. Nie mo-

Festyn w Dunowie 

mi. Od godz. 20 swoimi umie-
jętnościami na „parkiecie” po-
pisywali się dorośli. 
Nasz festyn zaszczyciła swo-

ją obecnością Pani Wójt Ewa 
Korczak. Zabawa była przed-
nia i trwała do późnych godzin 
nocnych.

Ekologicznie w Sarbinowie
gło także zabraknąć zwiedzania 
multimedialnych pomieszczeń 
centrum, podczas których moż-
na było dowiedzieć się jak dużo 
smogu unosi się nad miastem, 
czym różni się jodła od sosny, 
czy też która żmija w Polsce 
jest jadowita. 
Uczestnicy puszczali wodze 
fantazji tworząc rakiety z bu-
telek PET, zwiedzali niedawno 
powstałe Centrum oraz dowie-
dzieli się interesujących kwestii 
na temat ekologicznego stylu 
życia i konieczności ochrony 
środowiska naturalnego.
 Organizatorem wycieczek-
była Wójt Gminy Świeszyno, 
Ewa Korczak, przy współpra-
cy z Multimedialnym Centrum 
Kultury e-Eureka - Biblioteką 
Publiczną w Świeszynie oraz 
Transgranicznym Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Sar-
binowie.

Wakacje dobiegały końca. 
Ostatnie dni przed powro-
tem do szkół dzieci i mło-
dzież spędziły na sportowej 
rywalizacji!

 W piątek (21-08-2015r.) 
odbył się turniej piłkarski 
młodzików czyli dzieci uro-
dzonych między 2002 i 2006 

rokiem. Do rywalizacji przy-
stąpiły trzy drużyny, które ro-
zegrały między sobą po dwa 
dziesięciominutowe spotka-
nia. Mecze były wyrównane, 
a o zwycięstwo w turnieju 
drużyny walczyły do ostatniej 
minuty!
 W ostatecznym rozrachunku 
zwyciężyła drużyna Orłów 

Sportowy piątek na Orliku
Zegrze Pomorskie. Drugie 
miejsce zajęła ekipa Ziomki 
Poziomki Świeszyno, a trze-
cie - najmłodsi zawodnicy 
turnieju (bo wszyscy z rocz-
nika 2005) reprezentujący 
Bałtyk Koszalin. Trzeba tu 
pochwalić drużynę z Kosza-
lina, która imponowała zgra-
niem, energią, dokładnością 
podać. Jednak z nieco star-
szymi kolegami nie udało im 
się wygrać. 
Zwycięzca turnieju otrzymał 
puchar, a wszystkie drużyny - 
słodkie upominki!

Tabela:
1. Orły Zegrze Pom.   9  11:5
2. Ziomki Poziomki 
               Świeszyno   9   9:3
3. Bałtyk Koszalin     0   3:15

OSP z terenu powiatu koszaliń-
skiego. W zawodach w Strzekę-
cinie wzięło udział 39 druhów 
reprezentujących 12 jednostek - 
Strzekęcino, Mierzym, Porost, 
Drzewiany, Sierakowo, Nieda-
lino, Świeszyno, Świeszyno II, 
Polanów, Polanów II, Kłanino, 

Puchary Wójta zdobyte

Koło PZW Strażak Kosza-
lin. Największą rybę i Puchar 
Wójta Gminy Świeszyno Ewy 
Korczak zdobył Piotr Rutko 

(OSP Polanów), który wycią-
gnął widocznego powyżej kar-
pia.     Indywidualnie najlepszy 
był Damian Krysztofiak (OSP 

Niedalino) przed  Karolem 
Lewkowiczem (OSP Strzekę-
cino) i Robertem Dobrzyńskim 
(OSP Mierzym). 

Drużynowo wygrało OSP 
Strzekęcino. OSP Mierzym 
było czwarte.

Uczestnicy zawodów w Rosnowie
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Nowy, piłkarski klub sporto-
wy GKS Świeszyno, rozpo-
czął działalność. 

Prezesem klubu jest pan Sła-
womir Bebich, wiceprezesem 
pan Krzysztof Długoszek, 
członkiem zarządu i kierow-
nikiem zespołu pan Cezary 
Maksymiuk. Drużynę trenuje 

pan Wiktor Butrym. Pierwszy 
trening zawodników, na który 
zaproszona została Pani Ewa 
Korczak – Wójt Gminy Świe-
szyno, odbył się dnia 20 lipca 
2015r. na Orliku w Świeszynie. 
Pani Wójt przywitała nową 
drużynę, gratulowała organiza-
torom zaangażowania, zawod-
nikom i kierownictwu klubu 

życzyła wielu bramek, rywali-
zacji sportowej i sukcesów w 
rozwoju.
Skład zespołu:
1. Ziatyk Paweł
2. Szymanowski Wojciech
3. Świątek Kacper
4. Łukawski Mariusz
5. Sitarz Robert
6. Nowocień Mateusz

7. Pilipiec Szymon
8. Maksymiuk Przemysław
9. Filipowicz Adrian
10. Antonowicz Maciej
11. Kłosiński Michał
12. Przybyła Damian
13. Cąkała Łukasz
14. Gutkin Kamil
15. Mackiewicz Adam,

Kierownictwo klubu serdecznie 
zaprasza do gry nowych zawod-
ników, a także osoby zaintere-
sowane współpracą z klubem. 
Zgłoszenia przyjmuje pan Sła-
womir Bebich tel. 728 458 273 
oraz pan Krzysztof Długoszek 
tel. 667 217 699.

Pierwszy trening i dobry start GKS Świeszyno w V lidze

11 lipca br. blisko 150 osób 
ruszyło w Pierwszym Świe-
szyńskim Maratonie Rowero-
wym – imprezie rekreacyjno 
- sportowej, którą patro-
natem honorowym objęła 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa 
Korczak. 

Start i meta zorganizowane 
zostały na drodze gminnej we 
Włokach.
Zmagania podzielone zostały 
na kategorie: szosa (80km), 
MTB mini (27km), MTB mega 
(54km) i Rodzinny (15km). 
Niektórzy uczestnicy brali 
udział w kilku konkurencjach, 
np. po przejechaniu szosy za-
brali pociechy na Rodzinny. 
Uczestnikom sprzyjała pogoda. 
W organizację zaangażowały 
się wszystkie potrzebne służby: 
patrol Policji z Koszalina, OSP 
ze Świeszyna, grupa ratownicza 
PCK Koszalin, straż gminna. 
Urząd Miasta Tychowo przygo-
tował punkt żywieniowy na tra-
sie szosowej, Gmina Manowo 
przekazała wodę mineralną dla 
uczestników maratonu. Impreza 
przebiegała sprawnie z uwagi na 
perfekcyjną organizację, którą 
koordynował Krzysztof Hamuł-
ka – prezes Klubu Sportowego 
„Dziki Koszalin”. Dekoracje 
zwycięzców, losowanie nagród 
i poczęstunek oraz atrakcje dla 
dzieci przygotowane zostały w 
stajni ZAGRODA we Włokach. 
Uczestnicy jechali, by rozpro-
pagować możliwość pomocy 
chorej Idze z Niekłonic. W 
organizację imprezy zaanga-

Udany Świeszyński Maraton 
Rowerowy

Ledwie rozpoczęli rundę, a już 
zostali zwycięzcami. 
22 sierpnia drużyna Bałtyk II 
Świeszyno/Koszalin, prowadzo-
na przez GKS Świeszyno wygra-
ła mecz piłkarski z Orłem Wałcz 
1:0. W 83 minucie z podania 
Michała Kłosińskiego bramkę 
strzelił Mariusz Łukawski. 
Nasz zespół w V lidze spisu-
je się doskonale. W czterech 
meczach zdobył aż 7 punktów, 
odnosząc dwa zwycięstwa (po 
1:0 z Orłęm Wałcz i Wybrze-
żem Biesiekierz), jeden remis 
(0:0 z Mechanikiem Bobolice) i 
przegrywając 1:3 z Arkadią Ma-
lechowo. Jest to bardzo dobre 
osiągnięcie tym bardziej, że do-
tychczas wszystkie mecze GKS 
Bałtyk II Świeszyno/Koszalin 
rozgrywa na wyjazdach. 

żowali się pracownicy Gminy 
Świeszyno oraz radna powiato-
wa Iwona Moszyńska. 
Prezes Krzysztof Hamułka wrę-
czył pamiątkowy medal i po-
dziękował pani Ewie Korczak 
– Wójt Gminy Świeszyno za 
pomoc w organizacji i objęcie 
imprezy patronatem. Pamiąt-
kowy puchar i podziękowania 
przekazane zostały panu Wik-

torowi Gostomskiemu, który 
przygotował nieodpłatnie po-
częstunek dla zawodników.
Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym służbom, 
w szczególności: Naczelnikowi 
Wydziału Ruchu Drogowego 
w Koszalinie podkom. Paw-
łowi Teteryczowi, zarządowi 
OSP w Świeszynie Mariuszo-

wi Kowalczykowi, Łukaszo-
wi Dziemianko, Tomaszowi 
Borys, druhom ochraniającym 
imprezę, kierowcom wyprowa-
dzającym grupy w tym Agacie 
Kałuckiej, Gminie Manowo, 
Nadleśnictwu Manowo, Gmi-
nie Tychowo, pracownikom 
GOPS w Niedalinie.
Wyniki maratonu znajdują się na stronie inter-
netowej  firmy obsługującej elektroniczną reje-
strację wydarzenia: http://www.domtel-sport.pl/

Niezwykłą okazję, do gry 
z Martą Fil, reprezentant-
ką  Polski, miały dzieci 
ćwiczące na świeszyńskim 
„Orliku”. 

W lipcu gościła na tym bo-
isku i pokazała nie tylko 
perfekcyjną technikę, lecz 
również ogromne serce i za-
pał do gry. Cierpliwie i wy-
czerpująco odpowiadała na 

wszystkie zadawane pytania. 
Marta Fil to reprezentant-
ka Polski do lat 17 w piłce 
nożnej kobiet i jednocześnie 
absolwenta Szkoły Podsta-
wowej w Dunowie. Karie-
rę piłkarską zaczynała w 
Bałtyku Koszalin. Stamtąd, 
najpierw trafiła do  Pogoni 
Women Szczecin, a następ-
nie do KKPK Medyk Konin 
obecnego Mistrza Polski.

Na „Orliku” zagrali 
z mistrzynią

Marta Fil - stoi trzecia od lewej


