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Już po wakacjach. Szkoły 
gminy Świeszyno powitały 
swoich uczniów. 

W naszej gminie rok szkolny 
rozpoczęły wszystkie szkoły. 
Wymagało to reorganizacji 

i dodatkowych nakładów fi-
nansowych. 
Tak więc Gimnazjum w 
Świeszynie zostało przemia-
nowane na Szkołę Podstawo-
wą, co wymagało dostoso-
wania budynku do przyjęcia 

najmłodszych dzieci z klas 
pierwszych oraz oddziału 
przedszkolnego. 
Wszystkie prace udało się 
ukończyć w terminie. We 
wszystkich placówkach uro-
czyście rozpoczęto rok szkol-

ny. Między innymi, podczas 
apeli został odczytany list 
Ewy Korczak, wójta gminy 
Świeszyno, w którym życzy-
ła:
- uczniom, aby przygo-
da odkrywania wiedzy 

i doskonalenia swoich umie-
jętności była zawsze fascy-
nującym doświadczeniem, 
- Dyrektorom, Nauczycielom 
i Wychowawcom, aby reali-
zowali swoją misję z pasją 
i zaangażowaniem.

Pracownikom Administracji 
Oświatowej podziękowała za 
zaangażowanie i pracę po-
zwalającą utrzymać placówki 
oświatowe w pełnej sprawno-
ści.  (r)

Witaj szkoło!

SP Świeszyno SP Konikowo SP Zegrze Pomorskie

SP Dunowo
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Pięćdziesiąt lat temu 
w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Biesiekierzu Pań-
stwo Krystyna i Bronisław 
Haronek ślubowali sobie 
wierność, szacunek 
i wzajemne oddanie. 

Składając przysięgę małżeń-
ską wiedzieli, że będą mu-
sieli ciągle na nowo odkry-
wać się, przepraszać, szukać 
kompromisu i porozumie-
nia, by w końcu polubić 

także swoje wady i słabości. 
Szczera miłość sprawiła, że 
przeszli długą drogę wspól-
nego życia, a dziś z dumą 
mogą spoglądać na wspól-
ne dokonania. Trwałość ich 
związku sprawiła, że Prezy-
dent Rzeczpospolitej Pol-
skiej odznaczył ich Meda-
lem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, który wręczyła 
Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak. Serdecznie 
gratulujemy.

Świeszyno

Złote Gody 
Państwa Hanorek

Niezwykłą oprawę miała 
prezentacja nowego wozu 
bojowego dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych w 
Niedalinie.

Nowy wóz ratowniczo – ga-
śniczy zakupiono dla lokal-
nej jednostki OSP z fundu-
szy Regionalnego Programu 
Operacyjnego, dotacji Gmi-
ny Świeszyno, Fundacji 

Energa, Nadleśnictwa Ma-
nowo, Nadleśnictwa Tycho-
wo oraz Firmy Eko-Trans z 
Niekłonic. 
Prezentacji auta towarzyszył 
pokaz fajerwerków w opra-
wie muzycznej. Ksiądz pro-
boszcz dokonał poświęcenia 
wozu bojowego, a następnie 
wszyscy uczestnicy zostali 
zaproszeni na poczęstunek. 

Niedalino

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Oficjalne przekazanie wozu 
pożarniczego dla jednostki 
OSP w Niedalinie nastąpi 

w późniejszym terminie o 
którym poinformujemy na 
naszej stronie internetowej.

Mieszkańców gminy oraz 
wielu gości zgromadziła 
parafiada organizowana już 
po raz piąty przez grono 
społeczników i entuzjastów, 
pod wodzą Sołtys Danuty 
Polechońskiej. Była to też 
pierwsza parafiada z udzia-
łem Dawida Fuławka - nowe-
go proboszcza świeszyńskiej 
parafii.

Wśród zaproszonych gości byli, 
Wójt Gminy Świeszyno - Ewa 
Korczak wraz z mężem, Radny 
Powiatu Henryk Kuriata, Rad-
na Powiatu Iwona Moszyńska, 

ks. prob. Dawid Fuławka.
Dzięki hojności wielu spon-
sorów mogliśmy zasmakować 
wspaniałe wyroby kuchni re-
gionalnej: pierogi, racuchy, 
karkówkę, kaszankę, chleb 
ze smalcem, kiełbaski, placki 
ziemniaczane, rybę  oraz wy-
kwintne ciasta.
Wielu naszych mieszkańców 
ufundowało lub przekazało na 
licytację i loterię fantową  cen-
ne i oryginalne przedmioty.
Sprzedano ponad 450 losów, a 
pełna emocji licytacja, znacznie 
wsparła szlachetny cel Parafia-
dy – gromadzenie funduszy na 

remont wieży kościoła parafial-
nego.
Najmłodsi mieli do dyspozycji 
dmuchany zamek oraz malowa-
nie  twarzy, pełen 
ciekawostek samochód straży 
pożarnej a także popcorn i watę 
cukrową.
Program artystyczny zapewniły 
nasze miejscowe zespoły śpie-
wacze: „Jagody” z Niedalina, 
„Cecylianki”  ze Strzekęcina 
oraz „Jarzębiny” ze Świeszyna. 
Gościnnie wystąpił także ze-
spół śpiewaczy „Kwiat papro-
ci” z Wierciszewa.
Niespodzianką były odwiedzi-

Świeszyno

V Festyn Parafialny w Świeszynie

Od 1 września w Świe-
szynie, w wygasającym 
Gimnazjum działa nowa 
szkoła podstawowa (też 
im. 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej). 

W terminie udało się do-
stosować jej pomieszczenia 
do przyjęcia najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy.
Dzięki temu, po uroczystym 
apelu inaugurującym rok 
szkolny 2017/2018, dzie-
ci wraz z rodzicami mogły 
udać się do nowych sal lek-
cyjnych na słodki poczęstu-
nek i rozmowę z wycho-
wawcami. 

Świeszyno

Nowa Szkoła Podsta-
wowa w Świeszynie
im. 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej

ny pielgrzymów  z Domu Miło-
sierdzia w Koszalinie.
Imprezę zakończyło losowa-
nie nagrody głównej – roweru  
turystycznego oraz zabawa ta-
neczna.
Niezwykle cenną wartością  
Parafiady była wielogodzinna 
biesiada, spotkania i rozmowy, 
a także możliwość  bliższego 
poznania naszego nowego pro-
boszcza.

Podczas powitania 
nowego wozu bojowe-

go, obecni byli:
Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak
Sekretarz Gminy Świeszyno 
Pan Remigiusz Szymański
Ks. prob. Bogdan Gibczyński
Radny Gminy Świeszyno 
Pan Bogdan Dańczak
Zespół Ludowy Jagody 
z Niedalina
Koledzy z jednostek OSP 
z terenu Gminy Świeszyno
oraz licznie przybyli miesz-
kańcy sołectwa

Ksiądz Proboszcz Dawid Fu-
ławka:
Od urodzenia związany z Ko-
szalinem. Tu ukończył podsta-
wówkę, liceum oraz Semina-
rium Duchowne. 
Wyświęcony 2 czerwca 2001 r. 
Pracę duszpasterską rozpoczął 
na parafii w Białogardzie. Po-
tem był wikarym w parafiach w 
Słupsku i w Szczecinku. Jedno-
cześnie studiował w Kolegium 
Jezuickim w Warszawie, gdzie 
obronił pracę doktorską z teo-
logii. 
Od 1 sierpnia 2017 r. objął pa-
rafię Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Świeszynie. In-
teresuje się sportem. W młodo-
ści grał w piłkę nożną w Gwar-
dii Koszalin. Lubi też „dobrą 
książkę”. 
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W Strzekęcinie powstanie 
centrum turystyczno – rekre-
acyjne. 

Umowę na dofinansowanie jego 
budowy podpisano 13 września 
w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Zachodniopo-
morskiego w Szczecinie. 
Podpisania umowy dokonali z 
ramienia Urzędu  Marszałkow-
skiego – Wicemarszałek Jaro-
sław Rzepa oraz Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Korczak 

i Skarbnik Gminy Pan Remi-
giusz Szymański. 
Wartość inwestycji to 347 
762,84 zł w tym dofinansowa-
nie z PROW w wysokości 221 
281,00 zł. Realizacja zadania 
2018 rok.

Strzekęcino

Będzie dofinansowanie na cen-
trum turystyczno – rekreacyjne

Sołtysi z gminy Świeszyno wzięli udział w Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, które  odbyło się w świetlicy wiejskiej w Dobrzycy (gmina Będzino). Zjazd miał za zadanie integrację 
oraz szkolenie i poruszenie aktualnych problemów wiejskich całego powiatu. W programie Forum były m.in. występy zespołów Olszyna i Swaty oraz blok tematyczny Zbyszka Trojanow-
skiego z ODR Koszalin n.t. „Ludność napływowa z miasta na wieś...”. Na zakończenie uczestnicy udali się na wycieczkę do ogrodów Hortulus. 

Gmina Świeszyno

Nasi na Powiatowym Forum Sotysów

Świeszyno

Kamerton 3 dla Hospicjum

Konikowo

Nowe drogi cieszą mieszkańców

Świeszyno

Remiza oficjalnie otwarta

?

Chór „Kamerton 3” ze 
Świeszyna zwyciężył, w 
kategorii „profesjonali-
ści", w konkursie karaoke 
"Głosy dla Hospicjum”. 

Impreza, w Klubie Trokade-
ro, zorganizowana została 
w ramach kampanii „Ho-
spicjum to też Życie". W jej 
trakcie spotkały się firmy, 
instytucje publiczne, osoby 
prywatne, które śpiewając 
wsparły Fundację Zachod-
niopomorskie Hospicjum 
dla Dzieci i Dorosłych Filia 
w Koszalinie. Każdy uczest-
nik wpłacając darowiznę po-
maga małym podopiecznym 
Hospicjum. 

Zebrane środki przeznaczo-
ne będą na działalność bie-

żącą i pomoc materialną ro-
dzicom małych pacjentów.

Chórzystki ze Świeszyna ze zdobytą „Platynową Płytą”

Zakończono I i III etap 
przebudowy dróg gmin-
nych w Konikowie. 
Wraz z drogami budowana 
jest kanalizacja deszczowa 
oraz oświetlenie uliczne. Na 
realizację tego, wartego 5 
982 393,83 zł zadania, gmina 
otrzymała 50 procent dofi-
nansowania z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019.
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Na terenie Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego 
RELAKS w Niekłonicach, 
odbyły się Dożynki Dział-
kowców. 

Święto to zaszczyciła swo-
ją obecnością Wójt Gminy 
Świeszyno Pani Ewa Kor-
czak, która przekazała na 
ręce Pana Prezesa Zenona 
Koniecznego "Kosz Obfi-

tości" dla wszystkich obec-
nych działkowców. 
Nawiązując do "Narodo-
wego Czytania 2017" Pani 
Wójt wraz z Prezesem 
ROD, przeczytali fragment 
"Wesela" - Stanisława Wy-
spiańskiego. 

Następnie działkowcy roz-
poczęli świętowanie.

Ostatni weekend wakacji ob-
fitował w imprezy odbywa-
jące się w naszej gminie. W 
sobotę 26 sierpnia Sołectwo 
Giezkowo, zorganizowało 
festyn rodzinny „Pożegna-
nie Wakacji”. Było to rado-
sne zwieńczenie programu 

„Społecznik” i dotacji jaką 
otrzymało Stowarzyszenie 
„Rodzice dla szkoły” za 
projekt: Sport jako alterna-
tywa uzależnień- dofinan-
sowany z KARR Pomorze 
Zachodnie. 
Zakupiony sprzęt sportowy 

to - boisko do piłki siatko-
wej oraz sprzęt do speed-
balla. Sołectwo Giezkowo 
na czele z Panią Sołtys An-
geliką Gawrońską, hucznie 
uczcili ten fakt z mieszkań-
cami na zabawie i turnieju 
piłki plażowej. 

Pogoda postraszyła organi-
zatorów pikniku „Pożegna-
nie wakacji” w Strzekęcinie. 
W niedzielę 27.08.2017 na 
godzinę przed planowa-
nym rozpoczęciem imprezy, 
deszcz postraszył organiza-
torów. O godz. 15.00 wyszło 
słonko, które tego dnia, za-

gościło już na dobre. Otwar-
cia pikniku dokonał sołtys 
Pan Leszek Lewkowicz 
oraz Wójt Gminy Świe-
szyno Pani Ewa Korczak. 
Mieszkańcy dopisali, a dzie-
ci miały okazję bawić się na 
specjalnie przygotowanych 
dla nich dmuchanych zjeż-

dżalniach. Konkursów i na-
gród nie było końca, a przy 
rozpalonym ognisku można 
było upiec sobie kiełbaskę. 
Słońce świeciło, muzyka 
przygrywała co sprzyjało 
udanej zabawie. Dzieci z 
uśmiechem pożegnały wa-
kację.

Niekłonice

Dożynki ROD Relaks

Gmina Świeszyno

Festyny na zakończenie wakacji

Strzekęcino Giezkowo

W kilku ważnych wydarze-
nia wzięły udział świeszyń-
skie Jarzębiny.

Najpierw, jako zespół ar-
tystyczny działający przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świeszynie reprezentowa-
ły Gminę Świeszyno na XI 
Regionalnym Spotkaniu Ze-
społów Artystycznych dzia-
łających przy OSP.
Przegląd odbył się w Musz-
li Koncertowej znajdującej 
się w Parku Zdrojowym  w 
Ciechocinku, gdzie zespół 
zaprezentował się w progra-
mie dowolnym wykonując 
trzy utwory (dwa o tematyce 
ludowej i jeden utwór o te-
matyce strażackiej).
Regionalne Spotkania Ze-
społów Artystycznych OSP 
są szczeblem eliminacyjnym 
do Ogólnopolskich Spotkań 
Zespołów Artystycznych 
oraz do Festiwalu Piosenki 
Strażackiej. 

Z kolei w niedzielę 10 wrze-
śnia 2017 r. w Warszawie , 
Jarzębiny wzięły udział w 
inauguracji obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości Polski pod Ho-

Świeszyno

Jarzębiny w Ciechocinku i w Świątyni Opatrzności Bożej

norowym Patronatem Jego 
Eminencji Księdza Kardyna-
ła Kazimierza Nycza, Metro-
polity Warszawskiego.
Uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta w Świątyni 
Opatrzności Bożej. 
Uroczystość swoim udziałem 
zaszczycił Druh Waldemar 
Pawlak – Prezes Zarządu 
Głównego Związku OSP RP.
Po Mszy Świętej, na scho-
dach Świątyni rozpoczął się 
koncert Orkiestr i Zespo-
łów Wokalnych pod hasłem 
„Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek”.

W koncercie wystąpiło 1500 
wykonawców z 28 orkiestr 
strażackich oraz 20 zespo-
łów artystycznych z całego 
kraju.
Po koncercie nastąpiła Para-
da Orkiestr i Zespołów uli-
cami Wilanowa, w kierunku 

Muzeum Pałacu Króla Jana 
III Sobieskiego na warszaw-
skim Wilanowie.
Uroczystości w sposób ofi-
cjalny rozpoczęły strażackie 
Obchody Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Mszą świętą dziękczynną 
za zebrane plony, rozpo-
częły się Gminne Dożynki 
w Zegrzu Pomorskim. 

Podczas homilii ksiądz pro-
boszcz Bogdan Gibczyński 
zwrócił uwagę na szcze-
gólną sytuację rolników w 
tym roku: powodzie, stojące 
jeszcze na polach niezebrane 
zboże oraz trud jaki wkłada-
ją rolnicy w swoją pracę. 
Życzył wszystkim, aby na 
naszych stołach nie zabrakło 
chleba. 

Po uroczystościach kościel-
nych, mieszkańcy utworzy-
li korowód dożynkowy na 
czele z wieńcem gospodarzy 
dożynek. 
Korowód udał się na miej-
sce biesiady, gdzie czekały 
wieńce sołectw. 
Na terenach „Hawajki” 
ksiądz proboszcz poświęcił 
wieńce oraz przygotowane 
bochenki chleba. 
Starym zwyczajem Staro-
stowie dożynek - Stanisła-
wa Sierputowska oraz Ar-
kadiusz Pondo, przekazali 

włodarzowi gminy - Ewie 
Korczak bochenek chleba. 
Następnie chleb został prze-
kazany sołtysom, aby po-
dzieli go między mieszkań-
ców całej gminy. 
Po oficjalnym przywitaniu 
gości, Pani Wójt wręczyła 
odznaczenia oraz statuetki 
dla rolników naszej gminy 
oraz osób aktywnych.  
Podczas dożynek rozegrany 
został wielobój Wieś 2017 
(Wiejskie Igrzyska Ekip 
Świeszyńskich) w którym 
wzięło udział 5 sołectw. 

Rozstrzygnięto także kilka 
konkursów (patrz tabele po-
niżej).
Czas biesiady umilały ze-
społy śpiewacze: Zespół 
Ludowy Jagody z Niedalina 
oraz Cecylianki ze Strzekę-
cina. 
Oprócz zespołów mogli-
śmy posłuchać piosenek w 
wykonaniu „Młodych ta-
lentów” z sekcji wokalnej 
MCK e-Eureka BP. 
Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Lubart, który umilał 
czas i przygrywał do tańca. 

Zegrze Pomorskie

Plon niesiemy, plon – czyli Dożynki 2017 

Serdeczne podziękowania dla sponsorów 
tegorocznych dożynek, którymi byli:

1. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. w 
Strzekęcinie 
2. Poldanor SA, oddział Zegrze Pomorskie  
2. Prokurent HAKO Technology Pan Zdzisław Zakrzew-
ski z Chałup 
3. Pan Jerzy Grynia Koło Łowieckie Bażant ze Strzekęcina 
4. Gospodarstwo Rolne Jolanta Abbas z Giezkowa  
5. Sołectwa Gminy Świeszyno (przygotowanie ciast)  
6. Pan Władysław Kudlik Zegrze Pomorskie
  Serdeczne podziękowania dla osób, którzy przygo-
towywali i bezpośrednio uczestniczyli podczas Święta 
Plonów w obsłudze mieszkańców naszej Gminy i Go-
ści zaproszonych. Serdecznie dziękujemy. 

Organizatorzy:
Gmina Świeszyno

Sołectwo Zegrze Pomorskie
MCK e-Eureka Biblioteka Publiczna 

w Świeszynie

Swoją obecnością obchody Święta Plonów 
zaszczycili: 

Poseł na Sejm Stefan Romecki, 
Senator Piotr Zientarski, 
Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak, 
Z-ca Nadleśniczego Tomasz Stryczek, 
Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno Jacek Marcinkowski, 
Radna Powiatu Iwona Moszyńska, 
ks. Bogdan Gibczyński, 
ks. Zenon Stefański, 
Komendant Gminny ZOSP w Koszalinie Bogdan Mikołajek 
oraz Radni Gminy Świeszyno i Sołtysi.

Czyste Sołectwo
Miejsce pierwsze 

ex aeguo: 
• Sołectwo Świeszyno 
• Sołectwo Niekłonice 

Miejsce drugie ex aeguo: 
• Sołectwo Strzekęcino 
• Sołectwo Niedalino 
• Sołectwo Dunowo 

Wyróżnienia: 
• Sołectwo Kurozwęcz 
• Sołectwo Mierzym 
• Sołectwo Giezkowo 
• Sołectwo Konikowo 
• Sołectwo Zegrze Pomor-
skie

Odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: 
• Pan Józef Oleszko 
• Pan Stanisław Beska 
• Pan Leszek Lewkowicz 

Statuetkę „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: 
• Państwo Ewa i Paweł Cyngiel 
• Państwo Małgorzata i Henryk Sobczyk 
• Pan Wiktor Gostomski 
• Pan Tadeusz Kobus

W trakcie trwania dożynek zostały rozstrzygnięte konkursy: 

• Pani Anna Piotrowska 
• Pani Aleksandra Miksza 
• Pani Celina Sady 
• Pani Krystyna Potoniec 
• Pani Franciszka Cieślińska 
• Pani Kamila Balicka 

• Pani Joanna Ćwik 
• Pani Danuta Szaliłow 
• Pani Małgorzata Kuryło, 
• Pan Krzysztof Polechoński 
• Pan Jan Demski 
• Pan Piotr Szymanowski

Statuetkę „Osoba Aktywna Gminy Świeszyno” 2017 otrzymali: Podczas dożynek odznaczono osoby zasłużone dla rolnictwa 
oraz aktywnie działające na rzecz gminy.

Kosztujący domowego ja-
dła oraz przepysznych wy-
robów, mieszkańcy gminy 

spędzali miło czas, a tańce 
i hulanki trwały długo do 
późnej nocy.

Potrawa z ziemniaka
• Janina Jaskóła – Dunowo

Wieniec Dożynkowy
• Pierwsze miejsce – Sołectwo Niekłonice 
• Drugie miejsce – Sołectwo Zegrze Pomorskie 
• Trzecie miejsce – PMHZ Strzekęcino

Wielobój Dożynkowy
• Sołectwo Giezkowo 
• Sołectwo Świeszyno 
• Sołectwo Niedalino
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Lekturą tegorocznego 
narodowego czytania, 
było "Wesele" Stanisława 
Wyspiańskiego.
 
Po raz kolejny wydarzenie 
to zostało zorganizowane 
również w Gminie Świe-
szyno przez MCK e-Eureka 

- Biblioteka Publiczna. 
Ten napisany ponad 100 lat 
temu tekst, wydaje się być 
wciąż aktualny. 
Akcja Narodowego Czytania 
jest organizowana od 2012 
roku i została zainicjowana 
przez Pana Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-

go wraz z małżonką, lektu-
rą „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. 
W kolejnych latach czytano 
dzieła Aleksandra Fredry, 
„Trylogię” Henryka Sien-
kiewicza, „Lalkę” Bolesła-
wa Prusa oraz „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza.  

Tegoroczna lektura „Naro-
dowego Czytania” została 
wybrana podczas interneto-
wego głosowania spośród 
czterech propozycji. 
W niedługim czasie będzie 
można oglądnąć film z tego 
wydarzenia.

Gmina Świeszyno

Narodowe Czytanie 2017
W tegorocznym 
czytaniu udział 

wzięli: 
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, Prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny Świeszyno Pan Jacek 
Marcinkowski, Dyrektor 
MCK e-Eureka - BP Zbi-
gniew Kułagowski, Panie 
Małgorzata Korus, Iwo-
na Moszyńska i Joanna 
Remplewicz - Dyrektor-
ki Szkół Podstawowych 
w Gminie Świeszyno, 
Pani Gabriela Otto - na-
uczycielka, Pani Ewa 
Sabatowicz - bibliotekar-
ka, Panie Irena Cichosz, 
Maria Szych i Katarzyna 
Tarnowska - mieszkanki 
gminy oraz Karolina Ter-
manowska i Piotr Mol - 
uczniowie.

W sobotę 26 sierpnia 
odbył się Rodzinny Rajd 
Rowerowy połączony z 
SEP Płetwonurków OSP 
ORW MARES oraz pikni-
kiem Sołectwa Niekłonice 
oraz OSP Niekłonice.

O godzinie 9.15 spod Remi-
zy w Świeszynie ruszyliśmy 
ulicami Świeszyna do miej-
scowości Włoki. 
Następnie skierowaliśmy się 
leśnymi drogami w kierun-
ku jeziora Hajka. Trasa pro-
wadziła przez malownicze 
tereny naszej gminy. Dzieci 
świetnie dawały sobie radę, 
przejeżdżając po trudnym 
leśnym terenie. Po dojecha-
niu nad jezioro, udaliśmy 
się do elektrowni wodnej w 
Niedalinie. 
Dzięki uprzejmości firmy 
Energa i Pana Grzegorza 
Chrostowskiego, mieli-
śmy niepowtarzalną okazję 
przejść przez teren elek-
trowni i podziwiać krajo-
braz. Wspólne zdjęcie upa-
miętniło to wydarzenie. 
Następnie przejechaliśmy 
drogą do miejscowości 
Czacz, gdzie przekraczając 
drogę, dojechaliśmy na te-

reny rekreacyjne nad rzeką 
Radew w miejscowości Nie-
dalino. 
Na miejscu przywitała nas 
Pani Sołtys Ewa Miksza, 
która wspólnie z OSP w Nie-
dalinie przygotowała piknik 
i poczęstunek w postaci wy-
śmienitego grilla. Na terenie 
zastaliśmy już przygotowu-
jących się do oczyszczania 
rzeki płetwonurków z Klubu 
Płetwonurków OSP ORW 
Mares z Panem Prezesem 
Marianem Kurtiakiem na 
czele. 
Po odprawie płetwonurko-
wie udali się nad rzekę w 
celu oczyszczenia jej koryta 
ze śmieci. 
W tym czasie organizator 
Rajdu Rowerowego Pan 
Bartosz Piątkowski przepro-
wadził, przygotowany przez 
Klub Mares, test wiedzy 
ekologicznej oraz zagadnień 
wiedzy o naszej gminie dla 
dzieci.  Dzięki uprzejmo-
ści Policji i Dzielnicowego 
mł. asp. Pana Seweryna Ko-
walskiego, podczas imprezy 
można było oznakować ro-
wery. 
Nad naszym bezpieczeń-
stwem czuwał Komendant 

Niekłonice

Rodzinny Rajd Rowerowy

Straży Gminnej Pan Rafał 
Wolin. Pani Sołtys zapro-
siła nas do częstowania się 
przygotowanymi daniami z 
grilla. Po przeprowadzonym 
oczyszczeniu i wyłowieniu 
zalegających śmieci, Prezes 
Klubu Mares, dokonał loso-
wanie nagród dla uczestni-
ków testu wiedzy oraz płe-
twonurków biorących udział 
w SEP na Radwią. 
Wszystkie dzieci otrzymały 

nagrody, którymi był sprzęt 
sportowy. Następnie wszy-
scy otrzymali pamiątkowe 
koszulki. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas również 
Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak, która 
rozdała uczestnikom rajdu 
i spotkania ekologicznego, 
kamizelki odblaskowe z na-
pisem „Poznaj naszą gminę 
– www.swieszyno.pl” oraz 
naklejki z tą samą grafiką 

do umieszczenia na pojaz-
dach, propagujące turystykę 
rowerową w naszej gminie. 
Wspólne zdjęcie uwieńczyło 
to bardzo udane spotkanie. 
Pani Wójt Ewa Korczak jak 
i Prezes Marian Kurtiak, za-
prosili wszystkich za rok i 
podziękowali za tak fajnie 
zorganizowaną imprezę. 
Rowerzyści po spakowaniu 
udali się w drogę powrotną, 

tym razem już naszą ścieżką 
rowerową do samego Świe-
szyna. Pogoda i humory do-
pisały. Już dziś zapraszamy 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy do uczestnic-
twa w imprezach organizo-
wanych przez Gminę Świe-
szyno. 
Do zobaczenia już niedługo 
na następnym rajdzie.   
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Wraz z początkiem roku 
szkolnego Straż Gmin-
na przeprowadziła we 
wszystkich klasach Szkół 
Podstawowych w Zegrzu 
Pomorskim i Dunowie 
zajęcia  profilaktyczno-edu-
kacyjne "Bezpieczna droga 
do szkoły". 
Zajęcia miały na celu uświa-
domienie najmłodszym zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drodze, chodniku i poboczu. 
Omówione zostały również za-
sady zachowania ostrożności 
przy kontaktach z nieznajomy-
mi oraz zasady zachowania się 
przy spotkaniu z psem. 

Bezpieczna droga do szkoły

Powiedziały Głosowi....

Joanna Remplewicz - dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Świeszynie: reforma szkolnic-
twa spowodowała, że w szkole 
trzeba było przeprowadzić ko-
nieczne remonty, aby przysto-
sować ją na przyjęcie małych 
dzieci. 
Dla maluszków wydzieliliśmy 
część szkoły na parterze. Tam 
dla nich utworzone zostały 

Małgorzata Korus - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim: nasza szko-
ła znalazła się w elitarnym 
gronie 16 szkół ze wszyst-
kich województw, które 
zostały  nagrodzone przez 
Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej za przeprowadzoną 

klasy, szatnia, przebudowano 
toalety. Starsi wiedzą, że nie 
można im tam wchodzić, ale 
nikt nie ogranicza kontaktów 
dzieci. Tym bardziej, że zauwa-
żyliśmy, iż to maluchy garną się 
do starszych uczniów. 
W porównaniu z gimnazjum 
ilość uczniów w szkole nie-
znacznie się zwiększyła w sto-
sunku do ubiegłego roku. Tym 
bardziej, że nie mamy jeszcze 
klas we wszystkich rocznikach: 
na razie są to dzieci z oddziału 
przedszkolnego, uczniowie kla-
sy I, IV oraz VII. Pełną szkołą 
podstawową- ze wszystkimi 
oddziałami- będziemy dopiero 
w 2022r. Znacznie zwiększyła 
się natomiast ilość nauczycieli, 
przy czym część z nich to oso-
by zatrudnione w niepełnym 
wymiarze, np. 2/18 etatu.

innowację pedagogiczną w 
ramach programu „Pilotaż 
Progr4mowania „Kodujące 
sówki - czyli maluchy pro-
gramują”. 
Autorem programu jest Mo-
nika Czarnecka – Hajdun. 
Jesteśmy też najlepszą szko-
łą w całym zachodniopo-
morskim, między innymi 
dlatego, że nauka programo-
wania dołączona została do 
zajęć obowiązkowych, była 
prawidłowo zaplanowana 
i zrealizowana, a osiągnię-
te cele przyczyniły się do 
podniesienia kompetencji 
informatycznych uczniów i 
nauczycieli. 

6 miejsce Alana Kowalczyka 
i 12 Wiktorii Jędrusik to 
efekt udziału naszych zawod-
ników w II Mistrzostwach 
Polski w Speed-ballu. 

Zawody rozegrano w Krako-
wie, a uczestniczyło w nich 
ponad 100 zawodników z całej 
Polski. Województwo zachod-
niopomorskie reprezentowało 
dwóch zawodników ze Szkoły 
Podstawowej w Dunowie: Wik-
toria Jędrusik z klasy 6 i Alan 

Kowalczyk z klasy 7. Ich opie-
kunką była Małgorzata Śmiał-
kowska z SP w Dunowie.
- Emocje jakie towarzyszyły 
zawodnikom w czasie rozgry-
wanych meczy były ogromne, a 
nasi walczyli do końca. Poziom 
gry był bardzo wysoki i chociaż 
nie udało się zdobyć medali, 
zostało zdobyte doświadczenie, 
które z pewnością przyniesie 
efekt w przyszłym roku na ko-
lejnych mistrzostwach – mówi 
Małgorzata Śmiałkowska.  (r)

Dunowo

Po doświadczenie 
do Krakowa

Dyrektorzy:
- Pani Joanna Remplewicz,
- Pani Małgorzata Korus,
- Pani Dorota Nitka,
- Pani Iwona Moszyńska,
- Pani Elżbieta Krzewiecka,

Nauczyciele:
- Pani Dorota Kuczyńska,
- Pani Iwona Skwierawska,
- Pani Monika Czarnecka-Hajdun,
- Pani Joanna Krzyściak,
- Pani Dorota Tomczyk,
- Pani Krystyna Tarnowska.

Dyrektorzy, nauczycie-
le, pracownicy oświaty, 
emerytowani nauczycie-
le wszystkich placówek 
oświatowych gminy 
Świeszyno oraz kombatan-
ci 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej 

wzięli udział w uroczystej 
gali z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Witając wszystkich zaproszo-
nych gości, gospodarz uro-
czystości Ewa Korczak - wójt 
gminy Świeszyno, wyraziła 

wdzięczność za zaangażowa-
nie, codzienny trud, rzetel-
ność i oddanie jaką wkładają 
pracownicy gminnej oświaty 
w kształtowaniu osobowości 
swoich uczniów, opartych o 
system najbogatszych warto-
ści etycznych i moralnych. 

Galę uświetniły, sprawiając 
niezwykle miłą niespodzian-
kę, występy gimnazjalistów 
ze Świeszyna i uczniów SP 
z Konikowa oraz chóru Ka-
merton 3 pod kierownictwem 
Barbary Kadeli.

Świeszyno 

Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nagrody Wójta Gminy Świeszyno otrzymali:

Szkoła Podstawowa 
w Świeszynie:

- Pani Gabriela Otto - nauczyciel,
- Pani Barbara Romanowska - 
nauczyciel
- Pani Katarzyna Nowacka - 
nauczyciel
- Pani Halina Michalska - pracow-
nik administracji
- Pani Beata Jarzembowska - pra-
cownik obsługi
- Pani Anna Kostrzewa - pracow-
nik obsługi
- Pani Danuta Płocha - pracownik 
obsługi
- Pan Wiesław Cichowicz - pra-
cownik obsługi

Szkoła Podstawowa
w Konikowie:

- Pan Cezary Czenko - nauczyciel
- Pani Ewa Pawlik - nauczyciel
- Pani Marlena Łuczak - nauczy-
ciel
- Pani Anna Górska - nauczyciel
- Pani Marta Latkowska - pracow-
nik administracji
- Pani Teresa Płowczyk - pracow-
nik obsługi
- Pan Marcin Szczypior - pracow-
nik obsługi
- Pani Marioneta Wojtkiewicz - 
pracownik obsługi

Szkoła Podstawowa
w Zegrzu Pomorskim:

- Pani Ewa Kocińska - nauczyciel
- Pani Alicja Jońska - nauczyciel
- Pani Bożena Zielińska - pracow-
nik administracji

- Pani Krystyna Potoniec - pra-
cownik obsługi
- Pani Katarzyna Potoniec - pra-
cownik obsługi
- Pan Marcin Łepkowski - pracow-
nik obsługi

Szkoła Podstawowa 
w Dunowie:

- Pani Agata Zglinicka - nauczy-
ciel
- Pani Małgorzata Śmiałkowska - 
nauczyciel
- Pani Dorota Kitowicz - nauczy-
ciel
- Pani Beata Górska - nauczyciel
- Pani Ewa Szymkowicz - na-
uczyciel
- Pani Monika Majcher - pracow-
nik administracji
- Pani Krystyna Matysko - pra-
cownik obsługi
- Pani Ewa Bożyk - pracownik 
obsługi
- Pan Roman Nicpoń - pracownik 
obsługi

Przedszkole Gminne 
w Świeszynie:

- Pani Agnieszka Żmuda - na-
uczyciel
- Pani Sylwia Pazera - nauczyciel
- Pani Grażyna Stępniak - na-
uczyciel
- Pani Wiesława Świątek - pra-
cownik obsługi
- Pani Władysława Szłod - pra-
cownik obsługi
- Pani Grażyna Bombola - pracow-
nik obsługi

Nagrody Dyrektorów Szkół i Przedszkola otrzymali:
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Uroczyście obchodzono 
jubileusz 50 –lecia Gmin-
nego Ludowego Klubu 
Sportowego „Wicher 
Mierzym”

Z tej okazji został zorgani-

zowany turniej piłki noż-
nej im. Herberta Lubke – 
pierwszego prezesa klubu.
Na ręce Prezesa Rafała 
Imioły złożono listy gratu-
lacyjne oraz sprzęt sporto-
wy. Siatki na bramki oraz 

puchary dla najlepszego 
zawodnika i bramkarza tur-
nieju ufundowała Ewa Kor-
czak - wójt gminy Świeszy-
no. Związek Piłki Nożnej 
oddział w Koszalinie ufun-
dował sprzęt piłkarski. Za-

rząd Gminny PSL zaspon-
sorował piłki. 
Imprezie towarzyszyła do-
bra pogoda oraz humory. 
Na koniec turnieju klubo-
wicze zaprosili wszystkich 
na poczęstunek.

Piłka Nożna 

Pół wieku Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wicher Mierzym

Wędkarstwo

Strażacy ochotnicy też łowią ryby

30 zawodników reprezentu-
jących 11 jednostek (Strze-
kęcino, Niedalino, Mierzym, 
Drzewiany, Porost, Siecie-
min, Kłanino, Świeszyno, 
Sierakowo, Dobrzyca i KM 

PSP Koszalin) wzięło udział 
w VIII Zawodach Jednostek 
OSP w Wędkarstwie Spła-
wikowym. Zawody, na ło-
wisku obok Hotelu Burszty-
nowy Pałac w Strzekęcinie, 

były bardzo emocjonujące, 
a ich plon obfity - ciągu 4 
godzin rywalizacji złowiono 
łącznie ponad 100 kg ryb. 
Organizatorzy dziękują 
Adrianie Angelard z Ho-

telu Bursztynowy Pałac w 
Strzekęcinie za udostępnie-
nie łowiska oraz wszystkim 
fundatorom pucharów dla 
zwycięzców.

          Indywidualnie: 
I miejsce Puchar Bursztynowego Pałacu - Sławomir Żak 
OSP Niedalino 
II miejsce Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Kosza-
linie - Karol Lewkowicz OSP Strzekęcino  
III miejsce Puchar Prezesa OSP Strzekęcino - Sobolewski 
Jan OSP Świeszyno 
              Drużynowo: 
I miejsce Puchar Prezesa OP ZOSP RP w Koszalinie - 
OSP Niedalino 
II miejsce Puchar Wójta Gminy Świeszyno - OSP Strze-
kęcino 

III miejsce Puchar Starosty Koszalińskiego - OSP Świe-
szyno
Puchar OSP Strzekęcino za największą Rybę - Kościukie-
wicz Krystian OSP Świeszyno 
Dalsze miejsca: 
IV miejsce - Damian Krysztofiak OSP Niedalino  
V miejsce - Dobrzyński Robert OSP Mierzym  
VI miejsce - Kowalczyk Norbert OSP Strzekęcino  
VII miejsce - Nowak Daniel OSP Strzekęcino  
VIII miejsce - Ćwiklak Stanisław OSP Kłanino  
IX miejsce - Kisiel Marcin PSP Koszalin  
X miejsce - Kisiel Paweł OSP Niedalino 

Wyniki

Pomimo zmiennej 
pogody 11 seniorów oraz 
6 juniorów rywalizowało w 
zawodach wędkarskich o 
Puchar Lata 2017 r. 

Zawodnicy łowili metodą spła-
wikowo - gruntową na dwie 
wędki. Najlepszych seniorów 
nagrodzono bonami wędkar-
skimi (patrz tabela obok), a 
juniorzy zostali wynagrodze-
ni pamiątkowymi medalami, 
dyplomami oraz upominkami 
sponsorowanymi przez Łuka-
sza Dywalskiego - właściciela 
sklepu wędkarskiego Silver-
fisch.
Nagrody, ufundowane dla se-

niorów przez Gminę Świe-
szyno, w imieniu Wójt - Ewy 
Korczak wręczył Remigiusz 
Szymański - Skarbnik Gminy 
Świeszyno.

Wędkarstwo

Zawody o Puchar Lata 

Klasyfikacja seniorów:
I miejsce - Sławomir Żak 
II miejsce - Damian Krysztofiak 
III miejsce - Bogdan Jendrzejczak 
IV miejsce - Leonard Jarosz 
V miejsce - Radosław Jacuła 
VI miejsce - Krystian Piekarski

Juniorzy biorący udział 
w zawodach: 

Julia Seewald, Hubert Durda, Na-
tan Jacuła, Kornelia Krysztofiak, 
Szymon Szofer, Mikołaj Szpiler,

 Na uroczystość przybyli:
Prezes Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - Grzegorz 
Maciejasz
Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji KOZPN - Andrzej Sokalski
W imieniu Wójta Gminy Świeszyno - Skarbnik Gminy Remigiusz Szy-
mański i Sekretarz Gminy Biesiekierz - Waldemar Maniak 
Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Jan Pasek
Radny Rady Gminy Świeszyno - Bogdan Dańczak
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