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Uczcili Święto 
Konstytucji 3 Maja

Uroczystą oprawę miały obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. Zorganizowano je w wielu placówkach podległych świeszyńskiemu samorządowi. 
Te najbardziej uroczyste, pod patronatem Wójta Gminy Świeszyno miały miejsce w MCK e-Eureka Bibliotece Publicznej w Świeszynie. Wspomnienie niezwykle ważnego 
wydarzeniem dla Polski rozpoczęło się od występu Chóru Kamerton 3. Był to debiut tej formacji, który wypadł wyjątkowo dobrze, a wypełnionej prawie po brzegi sali 
podobały się wszystkie śpiewane pieśni (zarówno te patriotyczna, jak nieco lżejsze). 
O dokumencie, który w obliczu zagrożenia ze strony zaborców wprowadzał prawa dla obywateli, znosił liberum veto i był elementem bezkrwawego przewrotu ustrojo-
wego oraz o tym jak Konstytucja stała się ratunkiem, nadzieją, symbolem odrodzenia dla kraju, w inscenizacji opowiedzieli uczniowe Gimnazjum w Świeszynie.

Publiczności licznie zgromadzonej, w MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna w Świeszynie, podobała się zarówno inscenizacja gimnazjalistów, jak i występ chóru Kamerton 3
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          Świeszyno

Obradował gminny samorząd

Trybunę Obywatelską 
marcowej sesji Rady Gmi-
ny Świeszyno zdominowa-
ły dwa wystąpienia. 

Najpierw z dramatycznym 
apelem o pomoc wystąpił 
Paweł Czopik, właściciel 
firmy „EkoSan” z Chałup. 
Opowiedział o próbach 
niszczenia firmy przez, jak 
to określił, grupkę miesz-
kańców, którzy domagają 
się cofnięcia przez Starostę 
zgody na działalność.
- Ci ludzie wszelkimi meto-
dami starają się nas  znisz-
czyć. Apeluję do Was, jako 
Rady Gminy Świeszyno: nie 
ulegajcie ich podszeptom. 
Przyjedźcie zobaczcie, jak 
to wszystko u nas wygląda 
i sami oceńcie, czy jesteśmy 
uciążliwi dla środowiska – 
mówił.
Firma EkoSan” to jedno 
z największych przedsię-

biorstw na terenie gminy 
Świeszyno. Czynnie uczest-
niczy w życiu lokalnej spo-
łeczności wspierając wiele 
działań na jej terenie.
- To nasze przedsiębiorstwo 
to są ludzie. Pozostawieni 
bez waszej pomocy, zasilą 

armię bezrobotnych – ape-
lował P. Czopik. 
Wstępnie radni ustalili, że 
postarają się wygospoda-
rować termin na wizytę w 
EkoSanie.
O bulwersującej sprawie 
poinformował radnych Sta-

nisław Ptaszyński, mieszka-
niec Świeszyna:  zgłosiła się 
do niego pani K. Poprosiła, 
aby podpisał się pod petycją 
w sprawie uruchomienia au-
tobusu miejskiego na terenie 
gminy Świeszyno. Nawet 
się ucieszył, bo jest on po-

trzebny. Na trzeci dzień po 
tym incydencie, dowiedział 
się, że to nie była żadna pe-
tycja na rzecz autobusu, tyl-
ko donos na Panią Wójt, aby 
zwolnić ją z pracy.
- To jest zwykłe draństwo, 
nie do pomyślenia, aby taki-

mi podstępnymi i chamskimi 
metodami wyłudzać podpi-
sy. Przecież obowiązują nas 
jakieś cywilizowane zasady 
– podsumował wystąpienie 
S. Ptaszyński. 
                                       (sim)

                                                    W Trybunie Obywatelskiej wystąpili: Stanisław Ptaszyński      ... i Paweł Czopik

Za nami dwie sesje Rady 
Gminy Świeszyno. Obie 
owocne w podejmowane 
uchwały oraz zdarzenia, 
które mogą dziwić i bul-
wersować (o tym poniżej).

 W lutym, zanim zaczęły się 
obrady, radni minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego ko-
legi - Franciszka Mikszy.  
Potem głosowali. Między 
innymi ponownie zajęli się 
zmianami w budżecie, i tym 

razem pozytywnie odnieśli 
się do sprawy przejęcia sieci 
wodociągowych w Koniko-
wie. 
Radni wysłuchali też infor-
macji z działalności między-
sesyjnej władz gminy oraz 

stanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego, o realizacji zadań 
z zakresu ochrony środowi-
ska na terenie gminy w roku 
2015 . 

Zatwierdzili też gminny ka-
lendarz imprez sportowo-re-
kreacyjnych i kulturalnych 
na 2016 r. 
Podjęli również szereg 
uchwał: m.in.  w sprawach: 
udzielenia pomocy finanso-

wej na rzecz Powiatu Ko-
szalińskiego, zatwierdzenia 
„Planu Rozwoju Sołectwa 
Konikowo na lata 2015-
2022”, nadania nazwy ulicy  
„Jasna” w Konikowie itd. 

O problemach EkoSanu i podstępnym wyłudzaniu podpisów

Moim zdaniem:
Radny, próbujący kreować się na nieformalnego lidera tzw. 
opozycji, który przeforsował wykreślenie z protokołu sesji, 
jak kto głosował, dopytywał się jaki cel miało umieszczanie 
nazwisk w sprawozdaniu z zebrania? W późniejszym wy-
stąpieniu, ten sam radny skarżył się, że „od ponad miesiąca 
jesteśmy straszeni i nagabywani przez rządzącą władzę oraz 
przez ludzi nie związanych z urzędem w kwestii przejęcia 
jednej, konkretnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Straszeni są-
dami, że jak nie przejmiemy tych sieci to przegramy każdą 
sprawę w cuglach. Wykonuje się do nas telefony: "zagłosuj-
cie  jesteście mądrymi radnymi  za tą uchwałą"; pyta na kory-
tarzach  jak będziecie głosować lub robi nagonkę, czy raczej 
linczuje - na łamach urzędowej gazety propagandowej”.  
Otóż Panie radny, pełna informacja zawarta w protokole jest 
potrzebna, aby ludzie wiedzieli jak Pan i koledzy (oraz kole-
żanki) wypełnia swój mandat? Bo  czas skończyć z anonimo-
wymi stwierdzeniami: to nie ja, to rada zadecydowała. Każde 
głosowanie to konkretne osoby, które podnoszą ręce. Niech 
będą odpowiedzialne za swoje czyny. Niech ludzie wiedzą: 
co i jak robią? Na tym właśnie polega sprawowanie mandatu 
radnego, a nie tylko na braniu diet.                    Mieczysław Siwiec

PS. Widocznie nacisk społeczny podziałał, bo poddana pod 
ponowne głosowanie uchwała dotycząca zmian w budżecie 
została przyjęta. A do radnych mam prośbę: nie kompromi-
tujcie się, nie dostarczajcie pretekstu do opisywania Waszych 
wątpliwych wyczynów – to nikt o nich nie będzie pisał...      
                                                                            Mieczysław Siwiec

Podczas marcowej sesji 
okazało się, że niektórzy 
radni wstydzą się swoich 
decyzji i chcą ukryć przed 
lokalną społecznością 
swoją działalność.

I znów opozycyjni radni ze 
Świeszyna zaskoczyli. Do 

niezwykłej sytuacji doszło 
podczas marcowej sesji rady 
gminy Świeszyno. Na wnio-
sek radnego Jacka Mar-
cinkowskiego, z protokołu 
poprzedniej sesji  (lutowej) 
usunięto zapis, kto jak gło-
sował?
- To dlatego, że ujawnianie 

nazwisk nie jest zgodne ze 
Statutem Gminy Świeszyno 
– uzasadniał Jacek Marcin-
kowski.
Zadziwiające, ale radni za-
głosowali za tą niedemo-
kratyczną i utrudniającą ich 
wyborcom  kontrolę, propo-
zycją. 

Świeszyno

Radni wstydzą się swojej działalności!
Dla przypomnienia: np. w 
pobliskim Koszalinie, we 
wszystkich protokołach z 
posiedzeń Rady Miejskiej 
znajdują się nazwiska i spo-
sób głosowania radnych. 
Tak jest w większości gmin 
regionu.
   I tylko jakby uzupełnieniem 
postępowania radnych jest 
zdarzenie ujawnione przez  
radnego Wieńczysława Be-
bicha który poinformował, 
że przed rozpoczęciem ob-
rad sesji był świadkiem 
rozmowy radnego Jacka  
Marcinkowskiego z jedną z 
radnych, gdzie padły słowa-
(cytuję): „jak zawetujemy tę 
uchwałę (w sprawie zmiany 
budżetu gminy na rok 2016), 
to będzie chaos i o to nam 
chodzi.”  
- Odnoszę wrażenie, iż 
wypowiedź Pana Marcin-
kowskiego jest hipokryzją 
- podsumował zdarzenie W. 
Bebich. 
                                        (sim)

W każdej sesji uczestniczy grupa sołtysów i mieszkańców gminy Świeszyno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świeszynie 

   informuje osoby, które w dniu 1 lub 2 kwietnia 
2016r. składały drogą elektroniczną  wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego – Rodzi-
na 500+ i do dnia dzisiejszego nie otrzymały decyzji 
prosi się o ponowne wysłanie wniosku.   
   Z informacji telefonicznych wynika, że w tych dniach 
wystąpiły problemy techniczne i wysłane wnioski nie 
wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Grupa teatralna zaprasza 
    Czujesz, że Twoje miejsce jest na scenie? Marzysz o 
pracy w teatrze? Zrób pierwszy krok! Jeżeli nie boisz się 
ciężkiej lecz niezwykle satysfakcjonującej pracy akto-
ra, SCENA MCK e-EUREKI to miejsce dla Ciebie!   
  Zapraszamy utalentowanych amatorów na otwarty 
nabór do grupy teatralnej, która rozpoczęła działal-
ność 7 kwietnia br. w Multimedialnym Centrum Kul-
tury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie. 

To już drugi w tym roku 
wyjazd do teatru. 

W marcu w ramach obcho-
dów Dnia Kobiet 45 chętnych 
Pań  z Sołectwa Dunowo 
uczestniczyło w spektaklu 
teatralnym „ Wieczór Kawa-
lerski” w Bałtyckim Teatrze  
Dramatycznym w Kosza-
linie. Spektakl dostarczył 
niezapomnianych wrażeń. 
Przez 2 godziny  Panie miały 
doskonałą zabawę i  często 
słychać było salwy śmiechu 
wywołane pomyłką pana 
młodego, który po wieczorze 
kawalerskim obudził się w 
łóżku z obcą dziewczyną.
W czwartek 14 kwietnia 20 
osób wybrało się na wieczór 
z duchami. Sztuka „SEANS”  
to komedia przedstawiająca 
seans spirytystyczny i jego 
konsekwencje. Eksperyment 
wymyka się spod kontroli. 
Duch zmarłej przed siedmiu 
laty żony głównego bohatera 
ani myśli wracać do tamtego 
świata. Wywołać ducha było 
łatwo, gorzej się go pozbyć.  
Jak na wieczór z duchami 
przystało czasem gaśnie 
światło,  kołysze się obraz na 
ścianie. W sztuce przenikają 
się widzialna i niewidzialna 
rzeczywistość. Ta makabra 
jednak nie tyle straszy, co 
bawi. Uczy, że wkraczanie 
na niebezpieczne terytoria 
nie zawsze uchodzi bezkar-
nie.                    Jadwiga Waśko

Dunowo

Dwa razy w teatrze

Bardzo dobre informacje 
dla mieszkańców Niekłonic. 
Sukcesem zakończyły się 
starania Gminy Świeszyno, 
która otrzyma dofinanso-
wanie z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019, na realiza-

cję projektu „Przebudowa 
dróg gminnych wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą 
w m. Niekłonice, gm. Świe-
szyno”. W ramach zadania 
przebudowane zostaną uli-
ce: Brzoskwiniowa, Jagodo-
wa i Truskawkowa. 
Koszt całej inwestycji  to 

Niekłonice

Drogi z dofinansowaniem!

Wspominamy Pana Franciszka Mikszę 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...

W drugiej połowie lutego 
odszedł Franciszek 
Miksza. Z wykształce-
nia technik elektronik, z 
zamiłowania społecznik, 
strażak, radny Rady Gmi-
ny  Świeszyno. Na zawsze 
zostanie w pamięci jej 
mieszkańców...

Franciszek Miksza urodził 
się 4 czerwca 1958 r., w Pio-
trowiczach (ZSRR). 
Zmarł 19 lutego 2016 roku. 
Od 1974 r. mieszkaniec Nie-
dalina. Od 1 marca 1982 r. 
członek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niedalinie. Po-
czątkowo jako członek czyn-
ny. Od 1986 roku kolejno 
pełnił funkcje w zarządzie 

OSP Niedalino: skarbnika, 
sekretarza, prezesa (przez 
cztery kadencje), naczelnika 
do 15.03.2015r., a następnie 
gospodarza OSP w Niedali-
nie do 16.07.2015r. 
Od 1991 roku w Zarządzie 
Gminnym ZOSP RP w Świe-
szynie. Zajmował funkcje: 
członka zarządu, sekretarza, 
prezesa, wiceprezesa. 
Od roku 2011 był też człon-
kiem zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Ko-
szalinie.
Wychował co najmniej 40 
młodych adeptów OSP.
Strażacy szczególnie są mu 
wdzięczni za usystematy-
zowanie dokumentacji OSP 
Niedalino jak i innych jed-
nostek z terenu Gmniny, za 
nadanie sztandaru OSP w 
Niedalinie oraz pozyskanie, 
w 1999 r., Średniego Samo-
chodu Pożarniczego Merce-
des Benz.

Jak Go pamiętają?
- Pomagał wszystkim i we 
wszystkim, nikomu nie od-
mawiał pomocy – wspomi-
na Pana Franciszka, Łukasz 
Nuemann, prezes OSP Nie-

dalino. 
– Jeszcze wtedy, gdy pan 
Wacław Chrząszcz był 
sołtysem, to zawsze z pro-
blemami np. z organizacją 
imprezy sołeckiej szliśmy 
do Franka – uzupełnia Ewa 
Miksza – sołtys Niedalina, 
ówczesna działaczka Rady 
Sołeckiej. 
Pomagał głównie od stro-
ny technicznej, angażował 
druhów OSP do ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
bezpieczeństwa uczestników 
zabaw, do organizacji par-
kingów, kierowania ruchem 
samochodowym, wspo-
magał też finansowo wiele 
akcji społecznych w swojej 
rodzinnej miejscowości. 
Angażował się sam i mo-
bilizował swoich druhów 
do organizacji konkurencji 
sportowych podczas imprez, 
zawodów – np. strzelanie z 
wiatrówki do tarczy.
- Był literatem – takim mia-
nem określają Go druhowie. 
Potrafił pisać pisma, zawsze 
z odpowiednim, przemyśla-
nym i szerokim uzasadnie-
niem. 

Był autorytetem. 
- Wszyscy za Nim szli – 
mówią zgodnie Łukasz Nu-
emann i Marcin Kisiel, Na-
czelnik OSP Niedalino. 
Dobro wsi przede wszyst-
kim – takie hasło przyświe-
cało Jego działalności. W 
domu mógł czegoś nie zro-
bić, a mieszkańcom poma-
gał zawsze.
Z Jego inicjatywy w Nie-
dalinie powstał teren rekre-
acyjny nad rzeką Radew. 
Bardzo pomagał przy odbu-
dowie, po spaleniu,  kościo-
ła w Niedalinie.

- Postrzegał ludzi normal-
nie, a nie jak wielu, przez 
pryzmat pełnionych funkcji. 
Odważnie bronił słusznych 
spraw społecznych, nie 
oczekując laurów w zamian. 
Ze swoimi problemami się 
nie obnosił. Można było na 
Franku polegać! Posiadał tę 
szczególną cechę, którą nie-
licznym można przypisać 
– osobowość. W ostatnich 

latach, wspólnie z Księdzem 
Proboszczem - Druhem Pre-
zesem OSP w Niedalinie, 
prowadzili strażaków kon-
certowo (z hymnem straża-
ków na ustach) i tak to zosta-
ło - mówi Józef Rutkowski, 
były Przewodniczący Rady 
Gminy Świeszyno.
- Uczył, upominał, a przede 
wszystkim dawał wspaniały 
przykład pracowitości, bez-
interesowności, wytrwałości 
i uczciwości - wspominał 
podczas pogrzebu ksiądz 
Bogdan Gibczyński, pro-
boszcz parafii w Zegrzu Po-
morskim.
Franciszek Miksza był 
bardzo zaangażowany w 
przygotowanie wizyty Jana 
Pawła II w 1991 r. Do końca 
życia przechowywał, otrzy-
many wtedy indentyfikator, 
upoważniający do porusza-
nie się po płycie lotniska w 
Zegrzu Pomorskim. 
Aktywnie uczestniczył w 
życiu parafii. „Jego” stra-
żacy zawsze brali udział w 

Wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany:
* odznaka „Strażak Wzoro-
wy”- 1993r.
* brązowy medal „Za Za-
sługi dla Poż.”- 1989r.
* srebrny medal „Za Zasłu-
gi dla Poż.”- 1992r.
* złoty medal „Za Zasługi 
dla Poż.”- 1994r.
* Odznaka honorowa „Za-
służony dla województwa 
koszalińskiego”-1998r.
* Złoty Znak Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP – 2015r.
* Pośmiertnie Medal Pa-
miątkowy „Za Zasługi Dla 
Powiatu Koszalińskiego”

ważnych uroczystościach 
kościelnych.
- Był niezwykle wartościo-
wym człowiekiem, dlatego 
też, tak bardzo cenionym 
wśród społeczeństwa i 
władz. Zasłużył, żeby mówić 
o Nim w taki sposób. - pod-
sumowuje Karolina Szostak 
z OSP w Niedalinie..  (lł)

1 840 855,42 zł, a dofinanso-
wanie stanowić będzie 50% 
kosztów kwalifikowalnych. 
Warto dodać, że Gmina 
Świeszyno  o dofinansowa-
nie z tzw. „schetynówki” 
ubiegała się po raz pierwszy 
i już pierwsza próba okazała 
się sukcesem!
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Zespół „Bemol” ze 
Szkoły Podstawowej w 
Konikowie laureatem 
Wojewódzkiego Przeglą-
du Piosenki Dziecięcej 
2016 – etap powiatowy.

W Centrum Kultury 105  w 
Koszalinie odbył się Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej.
Zespół „Bemol” ze Szkoły 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Koniko-
wie otrzymał tytuł laureata 
i tym samym zakwalifi-
kował się do etapu woje-
wódzkiego, który odbędzie 
się w maju 2016 r., w Zam-
ku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie.
Ogromne podziękowanie 
dla zespołu!  Spisaliście 

Nasze rozmowy4 www.swieszyno.pl www.swieszyno.pl 5Działo się
Jubileusze

100 lat Pana Mikołaja

W życiu każdego czło-
wieka są chwile szcze-
gólne i podniosłe. 
Niewątpliwie takim 
ważnym momentem 
dla każdej osoby jest 
dzień jej urodzin, a 
zwłaszcza tych zbli-
żających się do stu. 
W naszej gminie 
swoje 100 urodziny 
obchodził Pan Mikołaj 
Cyngiel.

Szanownemu Jubilatowi dane było 
przeżyć 100 lat, które wypełnione 
były pracą, staraniami o rodzinę, 
wychowaniem dzieci i wnuków. 

Pan Mikołaj Cyngiel przeżył cały 
wiek czerpiąc z niego wiele rado-
ści i wzruszeń, chociaż minione 
stulecie było trudnym czasem w 
polskiej historii.
W tym wyjątkowym dniu wy-
razy szacunku oraz życzenia od 
Prezesa Rady Ministrów Beaty 
Szydło oraz własnym przekaza-
ła dostojnemu Jubilatowi Wójt 
Gminy Świeszyno Ewa Korczak. 
Serdeczne gratulacje Jubilatowi 
złożył również Dyrektor KRUS 
Jan Górski.
   W dniu urodzin Pana Mikołaja 
składamy wyrazy szacunku i uzna-
nia jako jedynemu - najstarszemu 
mieszkańcowi naszej małej ojczy-
zny. Życzymy dużo zadowolenia i 
radości w każdym kolejnym dniu.

    Mikołaj Cyngiel urodził się w Charkach (gm. Ho-
rodeczno) na Białorusi. Od 1946 roku mieszka w Gmi-
nie Świeszyno. Z zawodu jest rolnikiem, podobnie jak 
Jego Rodzice i Dziadkowie. 
Pan Mikołaj Cyngiel jest ostatnim żołnierzem na tere-
nie gminy i jednym z dwóch w powiecie koszalińskim, 
którzy swoją drogę żołnierską  z Wojskiem Polskim 
przeszli od Lenino do Berlina.
    Trasa wędrówki Pana Mikołaja Cyngla: Charki 
(Białoruś) – Syberia- Charki (Białoruś) – Legionowo 
– Lidzbark – Charki (Białoruś) – Mołdawia – Siewier 
Granskaia (pow. Mamlyutka, Kazachstan) – Sielce nad 
Oką – Lenino – Dęblin – Warszawa – Jabłonna – Ber-
lin – Siedlce – Modlin – Włoki.

Opracowanie i przedstawienie trasy wędrówki na podstawie wydaw-
nictwa „Słowa zapomniane, siwizną przyprószone…”, wydanego przez 
MCKK e-EUREKA BP, Świeszyno, 2014.

W Słupsku odbył się 
koncert Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk” pt. „A to 
Polska właśnie”. 

Na zaproszenie Wójt Gmi-
ny Świeszyno w koncer-
cie udział wzięły 53 Panie, 
przedstawicielki różnych 
środowisk twórczych, lokal-
ne liderki, osoby, bez których 
udziału nie byłaby możliwa 
integracja mieszkańców i 
rozwój gminy. Świeszyńska 
delegacja została przyjęta 
bardzo serdecznie. Prowa-
dzący koncert skierował 
słowa powitania do Wójt 
Gminy Świeszyno pani 
Ewy Korczak i delegacji 
Pań z naszej gminy. Złożył 
Paniom życzenia dalszych 

twórczych działań i realiza-
cji planów. Życzenia, z oka-
zji 39 rocznicy powstania 
zespołu „Jagody” z Nieda-
lina popłynęły również do 
Pań z zespołu, które były 
uczestniczkami koncertu.
Z okazji Dnia Kobiet Wójt 
Gminy Świeszyno - pani 
Ewa Korczak oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy 

Świeszyno - pan Stanisław 
Komar złożyli wszystkim 
Paniom serdeczne życzenia 
zdrowia, spełnienia marzeń 
zawodowych i osobistych,  
realizacji zamierzeń i pasji. 
Wyjazd sfinansowany został 
przez MCK e-EUREKA BP 
w Świeszynie.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

1. Karolina Bogacz, kl. V
2. Martyna Cyngiel, kl.V
3. Nina Mielewczyk, 
      kl. V
4. Wiktoria Romanow-
ska,                      kl. V
5. Oliwia Kliber,      kl. V
6. Martyna Janeczek,   
                            kl. V
7. Aleksandra Siudziń-
ska,                     kl. IV
8. Katarzyna Karolewicz,  
                            kl. V

9. Zuzanna Sienkiewicz,     
                           kl. II
10.Wiktoria Latkowska,   
                           kl. IV
11.Hubert Lebioda, 
                           kl. IV
12. Wiktoria Kulik, kl. IV
13. Dawid Niziński, 
                           kl. IV
14. Weronika Miłaszew-
ska,                     kl. IV
15. Weronika Lis,  kl. IV

Oni śpiewają w „Bemolu”

         Konikowo

Bemol jedzie do Szczecina

Tegoroczna, 42. edycja 
rajdu była rekordowa pod 
kilkoma względami. 

Pierwszy rekord to długość 
odcinków specjalnych.    
Mimo nie zwiększania cał-
kowitej długości rajdu uda-
ło się wytyczyć aż 40 km 
oesowych - czyli esencji raj-
dowania. Było to możliwe 
dzięki wykorzystaniu poło-
żonego w Gminie Świeszy-
no Lotniska Zegrze Pom., 
a dokładniej jego wąskich 
dróg technicznych.
  Odcinki specjalne wyty-
czane na drogach lotniska 
znane są rajdowcom z całej 
Polski, o czym świadczy 
m.in. lista zgłoszeń, a na 
niej nazwiska zawodników 
z Wielkopolski, Mazowsza, 
Pomorza, Warmii i Mazur, 
Kujaw a nawet Dolnego 
Śląska. 

Ciekawostką była obecność 
na naszym rajdzie Jakuba 
„Colina” Brzezińskiego – 
zdobywcy tytułu Odkrycia 
Roku Sportu Samochodo-
wego, którym PZM docenił 
jego niesamowitą jazdę. 
W tym roku przebojem 

wdarł się do czołówki 
Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski 
ucierając nosa bardziej do-
świadczonym załogom.  
Kolejnym rekordem była 
tegoroczna frekwencja: 
do rajdu zgłosiły się aż 93 

załogi, a listę zgłoszeń or-
ganizator musiał zamknąć 
na 5 dni przed upływem 
terminu. To nie tylko re-
kord rajdu, ale rekord  
wszystkich rund w Pol-
sce, od kiedy w 2009 roku 
rajd dołączył do ogólno-

polskiego cyklu. Ewene-
mentem w skali kraju jest 
także organizacja aż trzech 
odcinków po zamkniętych 
ulicach centrów miast. 
W tym roku dopisała po-
goda i na ulicach centrum 
Białogardu tłum kibiców 

dopingował załogi, które 
ścigały się ulicami okalają-
cymi tutejszy Plac Wolno-
ści. 
Drugi, rozgrywany po 
zmroku odcinek miejski, 
rozegrany został w Karli-
nie w okolicach nowej hali 

sportowej. 
Ostatnia z miejskich prób 
wytyczona została w sa-
mym centrum Koszalina, na 
ulicach między Ratuszem a 
Muzeum. 
Jednak to odcinki specjalne 
na Lotnisku w Zegrzu Po-

morskim okazały się najbar-
dziej wymagające. 
Wytyczono tam 3 próby, po 
4 km każda, a do tego prze-
jeżdżane trzykrotnie. 
Co 3 odcinki załogi zjeż-
dżały do parku serwisowe-
go, otwartego dla kibiców. 

To jedyne miejsce, gdzie 
można było zajrzeć do środ-
ka rajdówki i porozmawiać 
z załogami rajdowymi. 
W sumie 36 km jazdy po 
betonie, asfalcie i błocie 
wymagało od załóg ciągłej 
koncentracji, a od sprzętu 

nie lada wytrzymałości. 
Do mety rajdu dojechało 
69 załóg, a najlepsi ode-
brali statuetki stylizowane 
na wieże wiertnicze z rąk 
patronów honorowych raj-
du, a wśród nich Pani Wójt 
Gminy Świeszyno Ewy 

Korczak. 
Ciekawostką jest fakt, że 3 
najlepsze załogi rajdu wje-
chały na dekoracje własny-
mi rajdówkami. 
I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, 
że dekoracja odbyła się na I 

piętrze... a auta dotarły tam 
windą. 
Rajd został bardzo wysoko 
oceniony przez zawodni-
ków, którzy już dziś zapo-
wiedzieli swój start w przy-
szłorocznej edycji.

Foto: Tomasz Kołtys | systemtk.pl

Monte Karlino

Największe emocje na Lotnisku w Zegrzu Pomorskim

się świetnie, Bemolki ko-
chane!
Bez Waszej pracy i zaan-
gażowania nie byłoby tego 
sukcesu.
Dziękuję i gratuluję wystę-

pującym w nim uczniom 
(lista obok) oraz ich rodzi-
com za pomoc w opiece 
nad dziećmi. Brawo, bra-
wo!

Opiekun zespołu „Bemol” – Barbara Kadela

VII Powiatowy Przegląd 
Solistów, Kapel i Zespołów 
Ludowych odbył się 7 maja 
2016r. w sali widowiskowej 
w Dobrzycy. 
Celem przeglądu jest propago-
wanie i kultywowanie twórczo-
ści ludowej oraz popularyzacja 
folkloru różnych regionów 
Polski. W przeglądzie udział 
wzięło 40 zespołów z regionu, 
wśród nich zespół śpiewaczy 
„Jagody” z Niedalina w trzy-
osobowym składzie Anna Bi-

hun, Zofia Błahuta, Barbara 
Szwed.
„Jagody” zaśpiewały a’capel-
la piosenki pt. „Gdzie szumi”, 
„Jechał Jasieńko”. Publiczność 
była zachwycona wykonaniem 
utworów. Zespół nagrodzony 
został owacjami i gratulacjami 
publiczności. W Przeglądzie 
zespół „Jagody” zdobył nagro-
dę Grand Prix Wójta Gminy 
Będzino. Serdecznie gratuluje-
my nagrody i życzymy paniom 
dalszych sukcesów.

Dobrzyca

Grand Prix dla 
Jagód z 
Niedalina
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Wybierz Gimnazjum w Świeszynie

Na uroczystość przybyło wielu 
zaproszonych gości, między in-
nymi: Ewa Korczak - wójt Gmi-
ny Świeszyno, zastępca wójt 
- Edward Wojtalik, Remigiusz 
Szymański - skarbnik Gminy 
Świeszyno, Helena Zochniak - 
kierownik Zespołu Oświaty Sa-
morządowej, Maria Gontarek  
- kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Danuta 
Polechońska - sołtys Świeszy-
na. Nie zabrakło także przedsta-
wicieli 27 WDP AK: Zbigniewa 
Burzaka, Antoniego Burzyń-
skiego, Dominika Zalewskiego 
oraz przyjaciela szkoły - Piotra 
Karpowicza, jak również prze-
wodniczącego Rady Rodziców 
- Jacka Marcinkowskiego.
Na początku głos zabrała dy-
rektor Joanna Remplewicz, 
która opowiedziała zebranym 
o pracy nauczycieli i uczniów, 
o ich sukcesach i atmosferze w 
szkole.  
Przybyli goście mogli zobaczyć 
dość nietypowe przedstawienie, 
które rozpoczęło się od występu 
uczennicy klasy 1a - Mai Lub-
ke. 
Dziewczynka wcieliła się w 
reporterkę programu „Dzień 
dobry TVN”. Przemówiła do 
zgromadzonych z ekranu pro-
jektora, a chwilę później do 
akcji wkroczył jej redakcyjny 
kolega - reporter Piotr Mol z tej 
samej klasy.  Relacjonował nie-
zwykłą lekcję języka polskie-
go, próbował dotrzymać kroku 
dziewczynkom tańczącym na 
stepach podczas lekcji wycho-
wania fizycznego, wzruszał się, 
słuchając śpiewu Magdy i Kuby 
z klasy 2a. 
Każdy z przybyłych gości 
mógł również zobaczyć bardzo 
zabawną scenkę w języku an-
gielskim, którą przygotowali 
uczniowie klasy 2a pod czujnym 
okiem Iwony Skwierawskiej. 

Tu największym zaskoczeniem 
okazał się Manfred Schmidt - 
szalony Niemiec (Jakub Borys), 
który wykonał piosenkę w języ-
ku hiszpańskim, czym zdobył 
serca wszystkich obecnych na 
przedstawieniu dziewcząt. Na-
stępny występ podtrzymał we-
soły nastrój. Reportera zachwy-
cili poligloci z 1a i 2a, którzy 
zaśpiewali piosenkę w języku 
niemieckim.
  Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się także  doświad-
czenia chemiczne. Efektow-
ną chemię prezentowały pary 
uczniów z klas drugich i trze-
cich.  Widzowie byli świadkami 
erupcji chemicznej, palonego, 
ale nie spalonego papieru (w 
tym banknotu 20-złotowego) 
oraz płonącej żywym ogniem 
ławki. Uspokajamy, iż podczas 
doświadczeń nie ucierpiał nikt 
z obecnych ani sprzęt szkolny. 
Do zabawy włączeni zostali 
także uczniowie klas szóstych, 
którzy układali hasło „ciekawa 
chemia” z różnie zabarwionych 
probówek. 
Po pokazach chemicznych nad-
szedł czas na fizykę.  Wszyscy 
zebrani przekonali się, że fizyka 
to przedmiot łatwy i przyjemny. 
Goście mogli zobaczyć na wła-
sne oczy przewodnictwo prądu 
w muzycznym kole, czy być 
świadkami startu prawdziwych 
rakiet na baterie.
Na zakończenie goście zwie-
dzali szkołę. Szóstoklasiści 
oraz ich rodzice mogli poroz-
mawiać z nauczycielami, zoba-
czyć klasopracowanie, zajrzeć 
do gabinetu pedagoga i biblio-
teki szkolnej, podziwiać pokaz 
młodych sportowców w sali 
gimnastycznej. 
Na gości czekała również kro-
nika szkolna, w której każdy z 
obecnych mógł zostawić pa-
miątkowy wpis. Goście czę-

stowali się także przepysznymi 
ciastami, które zostały przygo-
towane przez nauczycieli. 
Dzień Otwarty Szkoły okazał 
się doskonałą okazją do spo-
tkania uczniów, nauczycieli 
i pracowników gimnazjum z 
przyszłymi gimnazjalistami i 
ich rodzicami.  Była to również 
doskonała okazja do bliższego 
poznania się, do zaprezento-
wania szanownym gościom, w 
tym przede wszystkim uczniom 
szkół podstawowych, naszego 
gimnazjum.
   A co Gimnazjum im. 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej może zaofe-
rować szóstoklasistom? 
   Przede wszystkim dobrze przy-
gotowaną kadrę pedagogiczną, 
nauczycieli kompetentnych, 
zaangażowanych, z pasją od-
dających się swojej pracy, wy-
magających, ale i życzliwych, 
do których za-
wsze można 
zwrócić się w 
trudnych chwi-
lach, z którymi 
można również 
dzielić się swo-
imi radościami. 
P r o p o n u j e m y 
szereg zajęć po-
zalekcyjnych, by 
każdy mógł roz-
wijać swoje za-
interesowania i 
uzdolnienia, jak 
również zajęcia 
wyrównawcze 
dla tych, którzy 
mają problemy 
w nauce.  Ofe-
rujemy również: 
brak anonimo-
wości, możli-
wość udziału w 
różnych kon-
kursach przed-
m i o t o w y c h , 

artystycznych, zawodach spor-
towych, możliwość sprawdza-
nia na bieżąco postępów w na-
uce i frekwencji dzieci dzięki 
elektronicznemu dziennikowi 
Vulcan.
Pierwszoklasiści będą mogli 
poszerzać swoje umiejętności 
językowe, gdyż oferujemy do-
datkowe zajęcia z języka angiel-
skiego  i języka niemieckiego.
         Niewątpliwie naszym 
atutem są wysokie wyniki z 
egzaminu zewnętrznego oraz 
sukcesy uczniów Gimnazjum 
w Świeszynie  w olimpiadach 
przedmiotowych i konkursach. 
Tylko w ubiegłym roku ucznio-
wie uzyskali: tytuł laureata 
konkursu biologicznego orga-
nizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, pięcio-
krotnie tytuł finalisty konkursu 
organizowanego przez KO w 
Szczecinie z języka polskiego, 

m a t e m a t y k i , 

chemii, geografii, pięciokrotnie 
tytuł laureata konkursów przed-
miotowych organizowanych 
przez szkoły ponadgimnazjalne 
z chemii, geografii, historii, wie-
dzy o społeczeństwie i biologii. 
Zdobyliśmy I miejsce w eli-
minacjach powiatowych szkół 
gimnazjalnych w 28 Ogólnopol-
skim Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. To tylko 
ważniejsze nasze osiągnięcia 
w ubiegłym roku. Co istot-
ne- dobrze poradzili sobie nasi 
uczniowie podczas egzaminu 
zewnętrznego. W powiecie ko-
szalińskim zajęliśmy IV miej-
sce z historii, języka polskiego 
i matematyki, III- z przedmio-
tów przyrodniczych i języka 
niemieckiego, natomiast z języ-
ka angielskiego- I zarówno na 
poziomie podstawowym, jak  i 
rozszerzonym. (82,73- podsta-
wowy; 65,60- rozszerzony- to 
wyniki jedne z najwyższych nie 

tylko w okręgu poznańskim, ale 
w kraju!!!)
Nasza szkoła nosi godne imię 27 
Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  
Armii Krajowej. Wychowanie 
patriotyczne, organizacja apeli 
z okazji świąt państwowych, 
współpraca z przedstawicielami 
naszego patrona, są dla nas bar-
dzo ważne.          
Ponieważ dbamy o wszech-
stronny rozwój młodego 
człowieka, organizujemy dla 
naszych uczniów wycieczki, 
koncerty profilaktyczne, wy-
jazdy do teatru, kręgielni, na lo-
dowisko, udział  w warsztatach 
ekologicznych.
Znajdujemy również czas i 
na zabawę, czego przykładem 
może być wspólne świętowa-
nie np. z okazji pierwszego 
dnia wiosny czy Tydzień Języ-
ków Obcych  - zaprasza Joanna 
Remplewicz, dyrektor Gimna-
zjum w Świeszynie

Wszystkich absolwentów szkół podstawowych rocznik 2016 zapraszamy od 1 września 
do Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii Krajowej w Świeszynie.

Dzień Otwarty Szkoły, zorganizowany w Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie, 
miał na celu wypromowanie gimnazjum w środowisku lokalnym. 

- Dlaczego wybrałeś Gim-
nazjum  w Świeszynie?

Jestem Wiktoria Borys. 
Chodzę do klasy trzeciej. Trzy 
lata temu zastanawiałam się nad 
wyborem szkoły i dokonałam 
najlepszego wyboru- Gimna-
zjum w Świeszynie. Dlaczego 
akurat ta szkoła? Z rozmów ze 
starszymi koleżankami, kole-
gami, którzy chodzili do świe-
szyńskiego gimnazjum, wie-
działam, że nauczyciele z tej 
szkoły dobrze przygotują mnie 
do testów egzaminacyjnych, 
ale również do konkursów 
szkolnych i pozaszkolnych. W 
tym gimnazjum mogę również 
rozwijać swoje zainteresowa-
nia wokalne i recytatorskie, a 
moi koledzy- na przykład spor-
towe. Czynnie działa tu Samo-
rząd Szkolny, w związku z tym 
mogę współorganizować i być 
odpowiedzialna za szkolne dys-
koteki, apele. 

Nazywam się Maja Lubke. 
Jestem uczennicą kl.1b W gim-
nazjum uczę się od kilku mie-
sięcy, ale jestem zadowolona, 
że wybrałam właśnie tę szko-
łę. Już po pierwszych lekcjach 
zauważyłam, jak dobrą decy-

zję podjęłam. Nie żałuję swo-
jego wyboru, a wręcz przeciw-
nie- jestem bardzo zadowolona. 
Gdyby jeszcze kilka miesięcy 
temu ktoś  zapytał mnie,  jakie 
gimnazjum wybieram, to bez 
wahania wybrałabym właśnie 
gimnazjum w Świeszynie.

Nazywam się Julia Pietra-
szewska, jestem uczennicą 
klasy 1A. W gimnazjum uczę 
się dopiero od 1 września i 
mogę powiedzieć, że szko-
ła bardzo mi się podoba. Już 
w podstawówce słyszeliśmy 
wiele dobrych rzeczy o gimna-
zjum, na przykład o laureatach 
konkursów przedmiotowych 
z biologii, chemii czy języka 
polskiego i geografii. Do tego 
wszystkiego gimnazjum osiąga 

bardzo wysokie wy-
niki z egzaminów. 
 
Jak zachęciłbyś 
/ zachęciłabyś 
swoje młodsze 
koleżanki i kole-
gów do wstą-
pienie w szeregi 
uczniów nasze-
go świeszyń-
skiego gimna-
zjum? 

Maja Lubke: 
W naszej szkole nie jest anoni-
mowy i zawsze uzyska pomoc. 
Nauczyciele, choć często by-
wają stanowczy, potrafią do-
strzec każdego i mu pomóc . 
Bardzo angażują się w to, aby-
śmy otrzymywali jak najlepsze 
oceny.  W gimnazjum odbywa 
się wiele konkursów między-
klasowych, ale nie tylko.  Wiel-
ką zaletą jest również Orlik , 
na którym często odbywają się 
lekcje wychowania fizycznego.  
Szkoła słynie także z wysokich 
wyników egzaminów końco-
wych oraz laureatów konkur-
sów przedmiotowych.     
Odbywa się tu także wiele 
zajęć pozalekcyjnych, więc 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

W  szkole działa Samorząd 
Uczniowski, który zajmuje 
się organizacją dyskotek, róż-
nych konkursów i jednorazo-
wych akcji.      

Julia Pietraszewska:  
Nasze gimnazjum daje wiele 
możliwości, jednym z przy-
kładów jest to, że możemy 
rozwijać swoje talenty, zaczy-
nając od sportowych, a kończąc 
na aktorskich, które możemy 
prezentować  w szkole oraz w 
MCK e- Eureka w Świeszynie.  
Nie tylko nauka, która jest na 
bardzo, ale to bardzo wysokim 
poziomie, jest tu ważna, ale i 
zabawa. Zawsze obchodzimy 
Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień 
Edukacji Narodowej, Dzień 
Otwarty Szkoły. Dlatego te-
raz w ogóle nie żałuję, że wy-
brałam właśnie gimnazjum w 
Świeszynie, na własnej skórze 
przekonałam się, że to był bar-
dzo dobry wybór, bo poziom 
jest bardzo wysoki. Chciałabym 
również dodać, że są „bombo-
wi” nauczyciele, którzy zawsze 
chętnie we wszystkim pomogą, 
więc szóstoklasiści powinni 
pójść śladem moim i moich ko-
leżanek.

Rozmowy o naszym Gimnazjum

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dunowie obejrzeli 
przedstawienie pt. „Uwaga! 
Zebra z przejścia zbiegła” w 
wykonaniu aktorów teatru 
Prekursor z Krakowa. 

Rozentuzjazmowana publicz-
ność z uwagą śledziła przygody 
niesfornej zebry ulicznej, która 
znudzona przebywaniem w tym 
samym miejscu postanowiła 
opuścić ruchliwe skrzyżowa-
nie. Jej ucieczka wprowadziła 
wielkie zamieszanie na jezdni. 
W pościg za niesubordynowa-
nym zwierzęciem ruszył nie-
strudzony Sygnalizator Syguś z 

Myszką Nornicą. Na szczęście 
z pomocą dzieci i policjantki 
udało się rozwiązać konflikt i 
przywrócić prawidłowy ruch 
na skrzyżowaniu. Śledząc zda-
rzenia, uczniowie poznali i 
utrwalili przepisy ruchu drogo-
wego, odpowiadali na pytania 
i świetnie się przy tym bawili. 
Wielką zaletą spektaklu był 
jego interaktywny charakter. W 
trakcie przedstawienia aktorzy 
zachęcali dzieci do czynnego 
udziału w przedstawieniu. Atu-
tem widowiska była również 
ciekawa i kolorowa scenogra-
fia. /Beata Górska/

Dunowo

Zebra z przejścia zbiegła...

Największą wystawę z klocków 
LEGO mieli okazję oglądać 
w Szczecinie uczniowie klas 
drugich Szkoły Podstawowej 
w Konikowie. Wystawa ta, to 
niezwykłe wydarzenie zarówno 
w skali naszego kraju, jak i 
świata.

Można było zobaczyć tam niesa-
mowite, wielkie budowle złożone 
z kilku milionów klocków- przed-
stawiające architekturę zabytko-
wą oraz współczesną, wydarzenia 
historyczne, znane sceny z filmów 
i bajek, cyrk, lunapark, eksponaty 
interaktywne – roboty, ogromne 
lotnisko z modelami samolotów 
z I i II wojny światowej. Ucznio-

wie podziwiali budowlę, która 
pochłonęła ponad 500 000 kloc-
ków – miała  3 metry wysokości i 
11 metrów długości. Był to TITA-
NIC wykonany z klocków Lego 
w skali 1:25. Hitem wystawy 
była także imponująca kolekcja 
„Star Wars”. Dzieci spędziły też 
czas w strefie zabaw z klockami 
LEGO. Oprócz wystawy ucznio-
wie przespacerowali się wzdłuż 
Wałów Chrobrego, przeszli obok 
Wyższej Szkoły Morskiej, a w 
Muzeum Narodowym obejrzeli 
wystawę prezentującą największą 
w Europie kolekcję rekonstrukcji 
słynnych antycznych posągów 
z brązu i dzieła sztuki afrykań-
skiej.     Opracowanie: Ewa Pawlik

Konikowo

Wyprawa do Szczecina
W Szkole Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim odbyła 
się XVI edycja Międzysz-
kolnego Konkursu Gra-
matyczno-Ortograficznego 
„Korrida”. 

Organizatorami konkursu są 
Szkoła Podstawowa w Ze-
grzu Pomorskim oraz MCK 
e-Eureka ze Świeszyna. Te-
goroczny konkurs odbył się 
w ramach obchodów Tygo-
dnia Bibliotek.  Do udziału 
w konkursie zgłoszono 24 
uczniów z pięciu szkół pod-
stawowych z terenu Gmin 
Świeszyno, Manowo i Bobo-
lice. Są to placówki z Duno-
wa, Konikowa, Dargini, Ro-
snowa i Zegrza Pomorskiego. 
Do udziału w pracach komi-
sji konkursowej zaproszono 
Wójt Gminy Świeszyno Ewę 
Korczak, Dyrektor  MCK 
e-Eureka w Świeszynie Ewę 
Sabatowicz, Kierownik ZOS 
w Świeszynie Helenę Zoch-
niak i Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Zegrzu Pomor-
skim Małgorzatę Korus.
Uczniowie pisali 45-
minutowy test z zakresu 

gramatyki i ortografii języka 
polskiego. Podzielono ich na 
dwie grupy: klasy II-III oraz 
IV-VI.  Zadania konkursowe 
przygotowały Arlena Koza-
kowska i Marta Bartos – po-
mysłodawczyni konkursu i 
jego koordynatorka. W opinii 
uczestników tegoroczne za-
dania były trudne, zwłaszcza 
dla grupy starszej. Po rozwią-
zaniu zadań uczestnicy udali 
się na poczęstunek, natomiast 
nauczyciele-opiekunowie 
uczniów i komisja konkurso-
wa - punktowali ich pracę. 

Wyniki konkursu:
Grupa klas II-III
I miejsce – Oliwier Mosek – SP Rosnowo
II miejsce – Wiktoria Krzyściak – SP Zegrze Pomor-
skie
III miejsce – Julia Czesnowska – SP Konikowo

Grupa klas IV-VI
I miejsce – Miłosz Lesiuk – SP Zegrze Pomorskie
II miejsce – Aleksandra Brulińska - SP Zegrze Po-
morskie
III miejsce – Jakub Majcher – SP Dunowo

Organizatorzy gratulują wszystkim zwycięzcom, a 
także pozostałym uczestnikom „Korridy” i zapraszają 
do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Zegrze Pomorskie

Korrida rozstrzygnięta

Zapraszamy wszystkich absolwentów klas szóstych z terenu Gminy Świeszyno, by skorzystali z naszej oferty, ponieważ 
jesteśmy przede wszystkim szkołą przyjazną, otwartą, nastawioną na pełny rozwój ucznia.
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Doskonale spisała się repre-
zentacja Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Świeszy-
no podczas IX Halowych 
Mistrzostw Powiatu Koszaliń-
skiego w piłce nożnej OSP. 

Odbyły się one w sali widowi-
skowo-sportowej w Bobolicach. 
W piłkarskich zmaganiach 
udział wzięło siedem reprezen-
tacji gmin powiatu. 
Nasza drużyna zajmując I miej-

sce obroniła tym samym 
tytuł Mistrza Powiatu 
Koszalińskiego z po-
przedniego roku. Należy 
dodać, że drużyna przez 
cały turniej nie straciła 
żadnej bramki, co było 
dużą zasługą bramkarza 
Pawła Nowaka. Wyróż-
niony został również 
Patryk Wiśniewski, któ-
ry zdobył tytuł „Króla 
Strzelców”.

Piłka Nożna

Mistrzostwo Powiatu dla 
OSP z gminy Świeszyno!

Reprezentacja Gminy Świeszyno 
grała w składzie:

Kisiel Marcin OSP Niedalino
Kisiel Paweł OSP Niedalino
Neumann Łukasz OSP Niedalino
Neumann Paweł OSP Niedalino
Cieśliński Łukasz OSP Świeszyno
Cieśliński Michał OSP Świeszyno
Kłosiński Michał OSP Świeszyno
Pilipiec Szymon OSP Świeszyno
Nowak Paweł OSP Strzekęcino
Wiśniewski Patrk OSP Mierzym

W Mielnie odbył się Tur-
niej w ramach rozgrywek 
Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 
Powiatu Ziemskiego Kosza-
lińskiego, w kategorii ŻAK z 
rocznika 2007 i młodsi.
 
W zmaganiach sportowych 
udział wzięła drużyna Żaków 
z GKS Świeszyno, trenowana 
przez animatorów p. Bartło-

mieja Kuniczuka i p. Piotra 
Stołowskiego.  
Drużyna rozegrała 8 meczy, 
z których dwa były wygra-
ne, pięć zremisowanych i 
tylko jeden przegrany.  
Turnieje żaków prowadzo-
ne są w formie zabawo-
wej, bez klasyfikacji miejsc. 
Świeszyńskie Żaki wróciły z 
turnieju zadowolone i pełne 

chęci do dalszych treningów.

O wynikach następnego turnie-
ju, który odbył się w Świeszy-
nie, poinformujemy w następ-
nym numerze GŚ. 
Organizatorem turnieju będzie 
Bartłomiej Kuniczuk (tel. 506-
987-449). Gospodarzem impre-
zy - GKS Świeszyno

Piłka Nożna

Świeszyńskie Żaki na Turnieju w Mielnie 

Zapraszamy na Orlika 
Animatorzy sportu: pan Bartłomiej Kuniczuk oraz pan Piotr Stołowski serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy na zajęcia sportowe na Orliku w Świeszynie.
Animatorzy sportu szczególnie zapraszają dzieci na zajęcia piłkarskie.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki, w dwóch grupach 
od godziny 17:00 do 18:00  oraz od 18:00 do 19:00

W sobotę 12 marca 2016r., 
odbył się I Halowy Turniej 
Sołectw w Piłkę Nożną o Pu-
char Starosty Koszalińskiego 
w Bobolicach. 
 
W rywalizacji udział wzięło 7 

najlepszych drużyn z gmin po-
wiatu koszalińskiego. Gminę 
Świeszyno reprezentowała dru-
żyna Sołectwa Świeszyno wyło-
niona w eliminacjach gminnych 
turnieju, które odbyły się 27 lu-
tego br., pod patronatem Wójta 

Gminy Świeszyno, na Orliku.  
W Bobolicach, w zmaganiach 
drużyn w systemie „każdy z 
każdym”, drużyna sołectwa 
Świeszyno zajęła III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy naszym 
reprezentantom.

Piłka Nożna

Trzecie miejsce 
dla Sołectwa Świeszyno

Mierzym

Szatnia prawie gotowa
W związku z tym, że 
warunkiem koniecznym 
do rozgrywania meczów li-
gowych w ramach KOZPN 
jest posiadanie szatni dla 
zawodników i sędziów, 
Wójt Gminy Świeszyno 
podjęła decyzję o budowie 
takiego obiektu w porozu-
mieniu z klubem GLKS 
Wicher Mierzym oraz 
Sołectwem Mierzym.

Na realizację przedsięwzięcia 
wydano do tej pory 15 366,55 
zł. Z funduszu sołeckiego 
Sołectwa Mierzym przezna-
czono na ten cel 3814,97 zł. Z 
budżetu Gminy wydatkowano 
7751,58 zł. Pozostałą kwotę 
3800 zł stanowił wkład klubu 
pochodzący ze składek człon-
kowskich drużyny seniorów 
oraz od sponsora. Ponadto za-
wodnicy klubu podjęli się bu-
dowy szatni własnymi siłami.
Na ostatniej sesji Rady Gminy 
zabezpieczono również do-

datkowe środki na wykonanie 
elewacji oraz wyłożenie kost-
ki brukowej wokół budynku.
Zakończenie prac przewiduje 
się jeszcze w miesiącu maju.

Powyższy przykład pokazu-
je, że współpraca samorządu 
z organizacjami społecznymi 
może przynosić wymierne 
korzyści.


