
WW lliissttooppaaddzziiee śśwwiięęttoowwaallii
cczzłłoonnkkoowwiiee ddwwóócchh zzeessppoołłóóww
śśppiieewwaacczzyycchh:: JJaarrzzęębbiinn,, kkttóórree
oobbcchhooddzziiłłyy 1100--lleecciiee ppoo--
wwssttaanniiaa ii CCeeccyylliiaanneekk,, kkttóórree
ssąą oo ddwwaa llaattaa mmłłooddsszzee.. 
JJaarrzzęębbiinnoowwyy jjuubbiilleeuusszz bbyyłł
sszzcczzeeggóóllnniiee uurroocczzyyssttyy!!  

9LLIISSTTOOPPAADDAA sala świeszyń-
skiego centrum kultury wy-
pełniona była po brzegi 
gośćmi zaproszonymi przez

zespół Jarzębiny. Osoby, które zabrały
głos, a wśród nich wójt Gminy Świe-
szyno – Ryszard Osiowy, przewodni-
czący Rady Gminy – Cezary Czenko
czy radny powiatu koszalińskiego 
– Henryk Kuriata, podkreślali szcze-
gólną rolę Jarzębin w szerzeniu kultury
i rozwijaniu wrażliwości muzycznej w
naszej gminie i nie tylko, gdyż zespół
przez te 10 lat występował również
wiele razy poza granicami Świeszyna 
i reprezentował oraz rozsławiał Gminę
Świeszyno swym śpiewem. Szczególnie
podkreślono zasługi założycielki ze-
społu Mamci (Janina Polechońska) 
i Papcia (Ludomir Polechoński).

Zespół otrzymał wiele prezentów, 
a wśród nich komplet trzewików
(oczywiście czerwonych!) dla całego
zespołu. Szczególnym podkreśleniem
jubileuszu zespołu była wystawa zdjęć
z całego okresu działalności zespołu.
Wystawę można było oglądać w sali
widowiskowej MCK „e-Eureka” 
w Świeszynie przez cały listopad.

Część artystyczna rozpoczęła się od
występu Jarzębin. Magda Borys przed-
stawiła historię zespołu z najważniej-
szymi wydarzeniami, spotkaniami 

i nagrodami. Całość przeplatana była
utworami z repertuaru zespołu.

Kolejnymi atrakcjami wieczoru
były występy zaproszonych gości.
Pierwszym z nich był zespół Ustronie
ze Skierniewic. Zaprzyjaźniona
grupa, pod wodzą Elżbiety Rusiec-
kiej-Kucharskiej, zaprezentowała
wiele talentów – zarówno śpiewa-
czych, jak i tanecznych. Nie zabrakło
również elementów kabaretowych.
Występ zespołu został przyjęty entu-
zjastycznie.

Po występie zespołu Ustronie na
scenę wyszły panie z zespołu Jagody 
z Niedalina i a capella wykonały swój
sztandarowy repertuar. Na zakończe-
nie części artystycznej tego pięknego
jubileuszu wystąpił zespół Cecylianki
ze Strzekęcina pod wodzą Piotra Szy-
manowskiego.

Kilkanaście dni później, w piątkowy
wieczór, 22 listopada, to właśnie ze-
spół Cecylianki zaprosił inne zespoły
śpiewacze do Strzekęcina. Obcho-
dzono tam uroczystości święta chórzy-

stów, lutników, muzyków, organistów
i zespołów wokalno-muzycznych.

Okazją ku temu była 8. rocznica
działalności zespołu śpiewaczego Ce-
cylianki. Wydarzeniu patronowała 
św. Cecylia, która jest opiekunem 
zespołów muzycznych.

Uroczystość nie mogłaby się odbyć
bez mieszkańców, którzy jako widzowie
uczestniczyli w spotkaniu oraz bez 
zaproszonych zespołów śpiewaczych:
Jagód z Niedalina, Jarzębin ze Świe-
szyna i zespołu Śródmieście z Koszalina.

Obchody to nie tylko wspólne świę-
towanie. Organizatorzy przygotowali
konkursy wiedzy w dwóch katego-
riach: święta Cecylia i Irena Jarocka.
Krótkie przedstawienie teatralne w wy-
konaniu dzieci oraz czas wspomnień
„kart z historii”. Specjalnie przygoto-
wane „karty z historii” działalności
„Cecylianek” zostały uroczyście
wręczone przyjaciołom zespołu.

Jacek Marcinkowski
i Piotr Szymanowski
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KKrrzzeewwiieenniiee ssppoorrttuu pprrzzeezz ssaammoorrzząądd nnaa
kkaażżddyymm sszzcczzeebblluu –– oodd pprrzzeeddsszzkkoollaa,,
ppoo ssppoorrtt ddoorroossłłyycchh –– pprrzzyynniioossłłyy ww
ttyymm rrookkuu llaauurr nnaasszzeejj ggmmiinniiee.. WW
WWaarrsszzaawwiiee,, nnaa GGaallii SSppoorrttoowwaa PPoollsskkaa
22001133,, ooddeebbrraałł nnaaggrrooddęę wwóójjtt ggmmiinnyy
ŚŚwwiieesszzyynnoo –– RRyysszzaarrdd OOssiioowwyy.. 

��� Klub Sportowa Polska w sali Ho-
telu Polonia Palace w Warszawie zor-
ganizował Galę Sportowej Polski
2013. Podczas imprezy wręczono wy-
różnienia Pasjonat Sportowej Polski
2013. 

W głównej części Gali medal i wy-
różnienie odebrał wójt Gminy Świe-
szyno – Ryszard Osiowy. Wyróżnienie
stanowi potwierdzenie o sportowym
charakterze gminy.

Wójt naszej gminy jest inicjatorem
i prowadzącym eliminacje do Gmin-

nych Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych, Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci
klas I-III szkół podstawowych i wspól-
nych rozgrywek sportowych dzieci 
i osób dorosłych. W latach 2010-2013
powstało 14 placów zabaw dla dzieci 
i kompleks „Moje Boisko Orlik
2012”. Ryszard Osiowy współpracuje
i wspiera kluby sportowe, z którymi
wspólnie udało się wypracować plan
strategiczny rozwoju sportu, turystyki
i rekreacji w Gminie Świeszyno. 

Wyjaśniając przyznanie wójtowi
wyróżnienia organizatorzy podkreślali,
że w pracy kieruje się hasłem „Razem
dla gminy” i jednocześnie swoją po-
stawą promuje zdrowy styl życia – po-
siada Złotą Odznakę Sprawności 
Fizycznej oraz Odznakę Skoczka Spa-
dochronowego.

Jacek Marcinkowski

Troska o sport 
doceniona

WW oossttaattnniimm cczzaassiiee kkiillkkaa ppaarr zz ggmmiinnyy
oobbcchhooddzziiłłoo wwssppaanniiaałłyy jjuubbiilleeuusszz 
5500--lleecciiaa ppoożżyycciiaa mmaałłżżeeńńsskkiieeggoo,, 
ttzzww.. ZZłłoottee GGooddyy.. 

��� Złotą rocznicę ślubu świętowali
Państwa: Anna i Szczepan Dec, Ste-
fania i Józefa Jachimowscy, Lucyna 
i Lucjan Łuniewscy, Maria i Edward
Mazuń, Elżbieta i Jerzy Pawłowscy,
Lucyna i Berthold Seroccy, Włady-
sława i Eugeniusz Warchołowie.

Małżonkowie ponad pół wieku
temu ślubowali sobie wierność, sza-

cunek i wzajemne oddanie. Dostojni
Jubilaci wykorzystali swoje wspólne
życie najpiękniej jak to było możliwe.
Byli razem w zdrowiu i chorobie,
razem w dobrej i złej doli.

Dostojnym Jubilatom, którzy
przeszli długą drogę wspólnego życia,
a dziś z dumą mogą spoglądać na
wspólne dokonania, wójt Gminy
Świeszyno – Ryszard Osiowy i prze-
wodniczący Rady Gminy Świeszyno
– Cezary Czenko życzyli, aby wza-
jemna miłość i przyjaźń ciągle się roz-
wijały.

Złoci jubilaci 

2211 wwrrzzeeśśnniiaa nnaa ppllaaccuu ggiieełłddyy
ww KKoosszzaalliinniiee ooddbbyyłłaa ssiięę 
IIIIII eeddyyccjjaa zzaawwooddóóww OOcchhoott--
nniicczzyycchh SSttrraażżyy PPoożżaarrnnyycchh 
ww kkwwaalliiffiikkoowwaanneejj ppiieerrwwsszzeejj
ppoommooccyy pptt.. „„BBiieecc,, bbyy ppoommóócc
22001133””.. NNaassii ddrruuhhoowwiiee 
ookkaazzaallii ssiięę nnaajjlleeppssii!! 

DOO ZZAAWWOODDÓÓWW zgło-
siło się pięć drużyn 
z powiatu koszaliń-
skiego, w tym drużyna

OSP Świeszyno. Zwycięzcą została
drużyna z naszej gminy, która do 
zawodów przystąpiła w składzie: 
Mariusz Kowalczyk, Sylwester Skow-
roński, Janusz Sobczyk, Tomasz
Borys, Mateusz Miksza, Paweł
Nowak, Marcin Kisiel. Zawody po-
dzielono na część teoretyczną i prak-
tyczną. W części teoretycznej przewi-
dziany był test ogólny z zakresu
pierwszej pomocy, a część praktyczna
składała się z sześciu zdarzeń: awa-
ryjne lądowanie helikoptera z osobą
zarażoną wirusem HIV, wypadek 
z udziałem motocyklisty, zakrztu-
szenie się dziecka podczas posiłku, 
dachowanie samochodu osobowego,

wypadek podczas pracy przy wycince
drzew oraz przysypanie osoby pia-
skiem podczas wyładunku z cięża-

rówki. Ta część oceniana była przez ra-
towników medycznych. Zawody zor-
ganizowane były przez OSP ORM

Koszalin i Komendę Miejską PSP 
w Koszalinie. 

Nasi strażacy najlepsi!OKIEM 
GOSPODARZA

Wizja rozwoju

WSSTTYYCCZZNNIIUU 22001133 RROOKKUU
został powołany zespół 
samorządowy do opracowa-
nia strategii rozwoju gminy

na lata 2014-2020. Jednocześnie, we
współpracy z partnerami zewnętrznymi,
zespół przygotował założenia do budowy
strategii uwzględniające charakterystykę
gminy, ocenę relacji społecznych, w tym
demografię, rynek pracy, oświatę i kulturę,
ochronę zdrowia, a także działalność
gminy w sferze społecznej. Strategia
uwzględnia aspekty gospodarcze: przedsię-
biorczość, rolnictwo, turystykę i odna-
wialne źródła energii. Oceniono infra-
strukturę techniczną gminy: układ komu-
nikacyjny, sieć teleinformatyczną, sieć
wodociągową  i kanalizacyjną, gazową, 
gospodarkę odpadami, gospodarkę miesz-
kaniową i inwestycje. Dla prawidłowej
oceny możliwości rozwojowych gminy 
do 2020 roku zespół dokonał też oceny
możliwości finansowych i – co najistot-
niejsze – przeprowadził analizę mocnych 
i słabych stron gminy oraz zbadał szanse 
i zagrożenia w tej perspektywie czasowej. 

Na tej podstawie została sformułowana
wizja rozwoju, która zostanie osiągnięta 
z wykorzystaniem możliwości i zasobów
gminy Świeszyno. To gmina inteligentna 
– znaczący, nowoczesny i przyjazny dla
środowiska ośrodek rolniczo-gospodarczo-
-turystyczny, tworzący wysokiej jakości
przestrzeń dla życia i działania, wycho-
dzący naprzeciw dążeniom obecnych 
i nowych mieszkańców.

Misją władzy samorządowej i mieszkań-
ców jest kreowanie zrównoważonego 
i spójnego rozwoju gminy; atrakcyjnej tu-
rystycznie, ekonomicznie i inwestycyjnie
dzięki racjonalnemu i efektywnemu wy-
korzystaniu istniejących zasobów przyrod-
niczych, kulturowych, nowoczesnej infra-
strukturze technicznej, wyspecjalizowa-
nemu rolnictwu, przedsiębiorczym i wy-
kształconym mieszkańcom, zapewniając
tym samym tworzenie wysokiej jakości
przestrzeni życiowej.

Tak określona wizja i misja pozwoliła na
opracowanie strategicznego programu roz-
woju zawartego w czterech podstawowych
kategoriach: zintegrowana i nowoczesna
infrastruktura techniczna; otwarty, kre-
atywny i konkurencyjny kapitał ludzki;
innowacyjna i efektywna wielosektorowa
gospodarka;  środowisko naturalne wyso-
kiej jakości, ochrona wartości przyrodni-
czych i historycznych.

Szanowni Mieszkańcy, w kilku zdaniach
nakreśliłem ważny dla nas dokument, który
w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej pozwoli sięgnąć do zewnętrz-
nych źródeł finansowania, by zgodnie z za-
łożeniami Strategii rozwoju gminy osiągnąć
założone cele. Zapraszam do zapoznania się
ze Strategią, która dostępna jest w Urzędzie
Gminy oraz opublikowana na stronie 
internetowej gminy www.swieszyno.pl 

Pragnę gorąco podziękować Zespołowi
i wszystkim osobom, które zaangażowały
się w opracowanie tego dokumentu,
przede wszystkim firmie MBI Usługi 
Doradztwo Barbara Bawiec-Kusz, która
na podstawie zebranego materiału stwo-
rzyła autorski dokument. 

Ryszard Osiowy 

Krzysztof Kuszczak
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Lokomotywą
Tuwima
przez świat
��� „Lokomotywą Juliana Tuwima
przez świat” – pod takim hasłem odbył
się 24 października w Szkole Podsta-
wowej w Konikowie I Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski, który przygo-
towały nauczycielki z konikowskiej
szkoły: Agnieszka Ustianowska i Do-
rota Tomczyk. Gośćmi byli uczniowie
wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych
szkół okolicznych gmin. 
Komisja konkursowa miała twardy
orzech do zgryzienia! Trudno było zde-
cydować, kto recytował najpiękniej 
i komu przyznać czołowe miejsca. Ry-
walizacja przebiegła w atmosferze wza-
jemnego zainteresowania i sympatii.
Wyłoniono jednak zwycięzców, wśród
których znaleźli się recytatorzy z Ro-
snowa (miejsce I), z Zegrza Pomor-
skiego i Rosnowa (miejsce II) oraz 
z Konikowa (miejsce III). Było rów-
nież kilka wyróżnień, które przyznano
uczniom z każdej goszczącej szkoły.
Wszystkie dzieci otrzymały z rąk wójta
dyplomy, nagrody i drobne upominki.
Po zmaganiach recytatorskich był czas
na poczęstunek, zwiedzanie szkoły 
i wspólną zabawę.

Dorota Tomczyk

TTwwóórrcczzoośśćć kkssiięęddzzaa JJaannaa TTwwaarrddooww--
sskkiieeggoo ttoowwaarrzzyysszzyyłłaa mmłłooddyymm 
aarrttyyssttoomm zz SSPP ww DDuunnoowwiiee ww cczzaassiiee
ZZaadduusszzeekk.. 

��� Wieczorem, 15 listopada, w sali
wiejskiej w Dunowie już po raz trzeci
wybrzmiały piękne tony polskiej 
poezji. Młodzi artyści przygotowali
montaż słowno-muzyczny związany 
z tradycją Zaduszek. Kanwą była wy-
mowna poezja księdza Jana Twar-
dowskiego. Tłem spektaklu o ludz-
kiej naturze uczyniono muzykę
fletową w wykonaniu uczennicy Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Grażyny Bacewicz w Kosza-
linie, Alicji Szuwalskiej. Zaprezento-
wano również dwa utwory skompo-
nowane i nagrane przez koszalińską
artystkę – Martę Gliniecką.
Wzruszenie, refleksja, zaduma – takie
emocje wyreżyserowały w tym roku
Beata Górska i Marlena Szuwalska,
pod których opieką pracowali
uczniowie. Niezapomnianych wzru-
szeń dostarczył wyrecytowany przez
czworo nauczycieli i przyjaciół naszej
szkoły „Rachunek sumienia”. Jedną 
z najbardziej symbolicznych okazała
się scena mierzenia się człowieka 

z własnym odbiciem, drugim „ja” 
– grzeszną naturą. Całości dopełniło
wykonanie pieśni „Panie” Michała 
Bajora.
W wieczorku poetyckim udział wzięli:
Łukasz Kaczmarek, Gabriela Koper-
towska, Karina Kowalczyk, Filip Mie-

lewczyk, Karina Ryhanycz, Karolina
Termanowska, Klaudia Tomaszewska.
Oprawa muzyczna: Alicja Szuwalska.
Opiekunowie: Beata Górska, Marlena
Szuwalska. Scenografia: Iwona Mo-
szyńska (podziękowania za pomoc dla
Anny Pianki). Dźwięk i pomoc tech-

niczna: Krzysztof Hamułka. Małgo-
rzata Bednarska, dyrektor szkoły 
w Dunowie, w szczególności podzię-
kowała za współpracę Państwu
Agnieszce i Tomaszowi Wojciulom.

Marlena Szuwalska

Szkolne zaduszki 

WW cczzaassiiee oossttaattnniicchh mmiieessiięęccyy
śśwwiieesszzyyńńsskkiiee MMuullttiimmeeddiiaallnnee
CCeennttrruumm KKuullttuurryy 
„„ee--EEuurreekkaa””ooddwwiieeddzziillii 
ppiissaarrzzee,, ppooddrróóżżnniiccyy,, śśppiiee--
wwaaccyy ii mmaallaarrzzee.. 

ZAACCZZĘĘŁŁOO SSIIĘĘ od odwie-
dzin JJaannaa WWyyrrwwaassaa – pi-
sarza, autora książki o Pa-
lestynie. Mieszkał w

Palestynie pół roku, podróżował po
kraju, poznawał ludzi różnych kultur:
żydowskiej, chrześcijańskiej i muzu-
łmańskiej. Podzielił się wrażeniami 
z podróży z zebraną publicznością.
Widzowie odwiedzili miejsca i szlaki,
którymi 2000 lat temu wędrował
Jezus. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się, dlaczego dla Żydów tak
ważna jest Ściana Płaczu, dlaczego
Morze Martwe jest martwe i ile lat
mają najstarsze drzewa oliwne ogrodu
Getsemani. 

17 października w sali widowi-
skowej MCK „e-Eureka” pojawił się
JJóózzeeff PPiittoońń. Przywitała go widownia
ponad sześćdziesięciu osób. W trakcie
spotkania opowiadał jak i co śpiewa się
na Podhalu. I czym dla górali jest
śpiew i taniec. Opowiadał anegdoty
dotyczące ludzi gór, o spotkaniach 
z papieżem Janem Pawłem II, o Jano-
siku – kto rości sobie prawa do jego
„bohaterskich” czynów, o podróży do
Stanów i o życiu górali w Ameryce. 
A najzabawniejszą opowieścią była hi-
storia „panów” czyli turystów, którzy
widząc wiadomości w TV, a w nich
śnieg na Kasprowym tłumnie stawiają
się w zimowej stolicy Polski – Zako-
panem i zaczynają kurs dla początku-
jących narciarzy…  Dowcipy okra-
szane były przyśpiewkami górala.
Przerywnikami i momentami wy-
tchnienia dla naszego gościa były wy-

stępy Jagód i Jarzębin z repertuarem
jak najbardziej pomorskim. Oba ze-
społy zaśpiewały swe piosenki a’capella

Pod koniec października gościliśmy
AAnnddrrzzeejjaa PPoonniieeddzziieellsskkiieeggoo znanego ze
swego autoironicznego podejścia. Za-
prezentował piosenki ze swej najnow-
szej płyty „SzlafRock & Roll”. Opo-
wiadał o współczynniku optymizmu, 
o polskim optymizmie, radości życia.

Nasz prywatny, słowiański, niena-
chalny optymizm, wg autora, objawia
się w takim powiedzonku: „Dobry
nurek to i po miesiącu wypłynie”…
Opowiadał również dykteryjki o tłu-
maczeniach tekstów autorów zagra-
nicznych przy kompletnej nieznajo-
mości języków obcych… Autor
zakończył spotkanie definicją szczęścia,
którą przedstawiła mu jego 3,5-letnia

wnuczka Hania. „Żebyś miał jakoś lub
coś tam”… Po spotkaniu autor pod-
pisywał swoje płyty i książki. Nie
stronił również od rozmów i zdjęć 
z licznie przybyłą publicznością.

Dwa dni po satyryku gościliśmy
MMaarriiuusszzaa SSzzcczzyyggłłaa. Kto lubi wrzucać
„muchę do rosołu”? Co to jest de-
chovka? Jak zaczęła się przyjaźń z Zofią
Czerwińską i czemu wszystko zaczęło

się od łóżka? Czemu Czesi lubią
wszystko na wesoło? Czy „czeski film”
i „hiszpańska wioska” to jest to samo?
Skąd się wziął w telewizyjnym talk-
show? Na te i wiele innych pytań gość
Multimedialnego Centrum Kultury
„e-Eureka” odpowiadał przez ponad
półtorej godziny. Opowiadał też 
o tworzeniu książek i felietonów do
Gazety Wyborczej. Spotkanie obfito-
wało w ciekawe opowieści o Czechach,
ich wierze, poczuciu humoru i jak po-
strzegają  Polaków. 

We wtorek, 19 listopada, w MCK
„e-Eureka” odbyło się spotkanie
uczniów świeszyńskiego gimnazjum 
z pisarką – BBaarrbbaarrąą CCiiwwoonniiuukk. Au-
torka książek dla młodzieży pisze 
o sprawach istotnych – o roli przy-
jaźni, pierwszych uczuciach, o dys-
leksji, kłopotach rodzinnych. Mło-
dzież gimnazjalna zadawała wiele
istotnych i ważnych pytań. – Jeszcze
nie miałam takiego spotkania, pod-
czas którego młode audytorium chło-
nęło każde słowo, każde zdanie. 

Było to ciekawe spotkanie w miłej
i sympatycznej atmosferze  – podsu-
mowała spotkanie z niezwykła pu-
bliką. Brawa dla gimnazjalistów!

Natomiast od 4 grudnia w Galerii
MCK „e-Eureka” oglądać będzie
można twórczość artystów Zespołu
Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie.
Wernisaż  był połączony z otwarciem
Galerii. Organizatorem wystawy był
Dariusz Mol i MCK „e-Eureka” 
w Świeszynie. Muzycznym akcentem
imprezy był występ Orkiestry Akor-
deonowej Akord pod kierownictwem
Artura Zajkowskiego. Orkiestra działa
przy CK105 w Koszalinie. Wystawa
będzie do obejrzenia w Galerii MCK
„e-Eureka” do 10 stycznia 2014 roku.
Zapraszamy.

Jacek Marcinkowski

Zaproszenia MCK „e-Eureka” 

Kulturalni goście
����������
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2211 lliissttooppaaddaa ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj
ww KKoonniikkoowwiiee bbyyłłoo wwyyjjąąttkkoowwoo 
żżyycczzlliiwwiiee,, aa wwsszzyyssccyy  pprrzzeeśścciiggaallii ssiięę 
ww ppoozzddrroowwiieenniiaacchh.. 

��� Dlaczego?! Otóż na kartce z ka-
lendarza widniała informacja, że jest to
Światowy Dzień Życzliwości i Po-
zdrowień. Przygotowano z tej okazji
wiele atrakcji. 

Wielka popularnością cieszyła się
„Życzliwa Poczta”– zabawa polegająca
na wysyłaniu sobie nawzajem drob-
nych upominków, słodyczy lub po
prostu ciepłego słowa. Zabawa 
w „Zdrobnienia” – mówiliśmy do
siebie zdrobniale (np. Anusiu, Mi-
chałku, pani Marysiu). „Życzliwe ko-
lory” polegały na ubraniu się jak naj-
bardziej kolorowo, by biła z nas

pozytywna energia i radość. Warto
było, bo osoby kolorowo ubrane nie
były tego dnia pytane. 

„Drzewo życzliwości”– na tym
drzewku każdy uczeń zawiesił swój
dobry uczynek lub miłe słowo. Kar-
teczki wykonane były w kształcie do-
wolnego owocu. 

,,Symbole życzliwości”– każda klasa
nosiła przypięty znaczek, mówiący 
o życzliwości.

Zabawę zorganizowała wychowaw-
czyni klasy VI Bożena Kazimierska,
przy współudziale wszystkich nauczy-
cieli i pracowników. Cała szkoła bawiła
się wyśmienicie i postanowiła nie tylko
zgodnie z kalendarzem obchodzić
Dzień Życzliwości.  

Dorota Tomczyk

Dzień 
życzliwości

��� 30 października Przedszkole
Gminne w Świeszynie odwiedzili po-
licjanci z Komendy Miejskiej Policji 
w Koszalinie. Dzieci przypomniały
sobie podstawowe zasady ruchu dro-
gowego, jeżdżąc w „zaczarowanych” po-
licyjnych autach. Razem z funkcjona-
riuszką policji przechodziły przez pasy,
zapalały światła czerwone i zielone. 
Ważnym elementem tego spotkania

było uświadomienie przedszkolaków
jak należy zachowywać się w kontak-
tach z obcymi osobami, których nie
znamy. Każde dziecko zapamiętało nu-
mery alarmowe 112, 997 i kiedy należy
ich używać. Na koniec spotkania
wszystkie dzieci otrzymały odblaskowe
misie, które zawiesiły na kurtkach, aby
być lepiej widocznym na drodze.

Sylwia Pazera

Bezpieczny 
przedszkolak 

88 lliissttooppaaddaa ssaammoorrzząądd uucczznniioowwsskkii 
SSPP DDuunnoowwoo pprrzzyyggoottoowwaałł aappeell 
uuppaammiięęttnniiaajjąąccyy 9955.. rroocczznniiccęę ooddzzyysskkaa--
nniiaa pprrzzeezz PPoollsskkęę nniieeppooddlleeggłłoośśccii..

��� Symbolem święta były biało-czer-
wone kotyliony. Na uroczystości w sali
gimnastycznej naszej szkoły obecni
byli nauczyciele, uczniowie oraz ro-
dzice.

Apel miał formę podążania śladami
naszych przodków, którzy walczyli 
o niepodległość Polski. Karina Ryha-
nycz wprowadziła obecnych w atmos-
ferę wydarzeń poprzedzających  11 li-
stopada 1918 r. Zaprezentowała ducha

narodu polskiego, który w czasie nie-
woli próbował walczyć za ojczyznę.
Przypominając daty trzech najważ-
niejszych powstań narodowych, pod-
kreślała wkład najmłodszych ich
uczestników.

Całość była przeplatana wierszami
w wykonaniu uczennic: Kingi Mie-
lewczyk, Eweliny Radkiewicz, Sandry
Oktaby, Gabrieli Kopertowskiej, Ka-
riny Kowalczyk, Klaudii Tomaszew-
skiej i  Karoliny Termanowskiej. 

Apel uświetniały  pieśni patriotyczne.
Uroczystość  zakończono wspólnym
odśpiewaniem hymnu państwowego. 

Małgorzata Śmiałkowska

Niepodległościowy
apel szkolny

UUrroocczzyyssttyymm śślluubboowwaanniieemm
ddzziieeccii zz kkllaassyy IIII ii IIIIII SSzzkkoołłyy
PPooddssttaawwoowweejj ww KKoonniikkoowwiiee
rroozzppoocczzęęłłyy nnoowwyy eettaapp eedduu--
kkaaccjjii ww pprreessttiiżżoowweejj uucczzeellnnii
kkoosszzaalliińńsskkiieejj jjaakkąą jjeesstt PPoollii--
tteecchhnniikkaa..

UCCZZNNIIOOWWIIEE wraz ze
swymi wychowawczy-
niami – Dorotą Tom-
czyk i Ewą Pawlik,

wzięli udział w uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2013/2014 na

Koszalińskim Uniwersytecie Dziecię-
cym. Po wysłuchaniu studenckiej
pieśni „Gaudeamus igitur” (łac. „Ra-
dujmy się więc”) oraz hymnu pań-
stwowego, w obecności rektora
uczelni, złożyły swe ślubowanie. Tym
samym stały się prawdziwymi studen-
tami.

Inauguracyjny wykład nosił tytuł
„Technicznych ciekawostek kilka” 
i prowadzony był przez mgra inż. Ka-
zimierza Kamińskiego. Wykładowca
w niezmiernie ciekawy sposób przed-
stawił uczestnikom wiele zagadnień
technicznych, z którymi spotykamy

się na co dzień, a nie mamy świado-
mości ich znaczenia dla otaczającej nas
rzeczywistości. Mali studenci słuchali
wykładu z wielkim zainteresowaniem
i brali udział w kilku eksperymentach.

KUD to świetny pomysł na zajęcia
dla małych naukowców, którzy przez
naukę, w formie zabawy, rozwijają
dziecięcą ciekawość, intelekt. Każdy
student dostał indeks, a na koniec se-
mestru otrzyma dyplom Koszaliń-
skiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Gratulujemy odwagi, ciekawości
świata i chęci rozwijania samych siebie!

Dorota Tomczyk

Mali studenci 
z Konikowa 

1177 ppaaźźddzziieerrnniikkaa sszzeeśścciioorroo uucczznniióóww
SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj ww DDuunnoowwiiee
wwzziięęłłoo uuddzziiaałł  ww ssppoottkkaanniiuu eekkoolloo--
ggiicczznnyymm ww OOśśrrooddkkuu EEdduukkaaccjjii EEkkoo--
llooggiicczznneejj PPoollsskkiieeggoo ZZwwiiąązzkkuu ŁŁoowwiieecc--
kkiieeggoo ww MMaannoowwiiee.. 

��� Spotkanie pt. „Woda – źródło
życia. Pani Wiewiórka w Dolinie
Radwi, Chocieli i Chotli" było częścią
wieloetapowego projektu V Ekolo-
giczny Festyn Rodzinny „Radew 
– energia życia”.  Zajęcia miały na celu
przybliżenie dzieciom tematyki zwią-

zanej z ochroną wód obszaru Natura
2000 – Doliny Radwi, Chocieli 
i Chotli. 

Zaczęło się od lekcji poświęconej
elementom przyrody zagrożonych wy-
ginięciem, Następnie dzieci wspólnie
recytowały wiersz „ Odpady – co to ta-
kiego?”, w którym zwracano uwagę
na problem segregacji odpadów.  

Wiele radości przyniosło uczest-
nikom  zwiedzanie zagrody dziczej.
Trochę szkoda, że tylko jeden dzik
skusił się na przyniesione przysmaki.
Atrakcjom nie było końca. Rywali-

zacja drużyn w terenie okazała się nie-
zwykle zacięta i emocjonująca. Z pew-
nością na długo zostaną w ich pamięci
zabawy sprawnościowe w terenie oraz
gra przełajowa „Sokole oko”.  Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał 
publikację „Woda – źródło życia. Pani
Wiewiórka w Dolinie Radwi, Cho-
cieli i Chotli” oraz grę multimedialną.
Po wyczerpujących zmaganiach na
drużyny  czekał pyszny  posiłek. Spo-
śród 18 drużyn, trzy najlepsze otrzy-
mały puchary. 

Beata Górska

Mali ekolodzy z Dunowa
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PPooppiissyy wwookkaallnnee ppooddooppiieecczz--
nnyycchh śśwwiieesszzyyńńsskkiieeggoo cceenn--
ttrruumm kkuullttuurryy,, ppooppiissyy kkuullii--
nnaarrnnee ssoołłeeccttww oorraazz aattrraakkccjjee
rreekkrreeaaccyyjjnnoo--ssppoorrttoowwee ttoowwaa--
rrzzyysszzyyłłyy ffeessttyynnoowwii rrooddzziinn--
nneemmuu „„ŚŚwwiięęttoo ppiieecczzoonneeggoo
zziieemmnniiaakkaa””..

IMMPPRREEZZĘĘ OOTTWWOORRZZYYLLII::
wójt Gminy Świeszyno – Ry-
szard Osiowy, prezes Po-
morsko Mazurskiej Hodowli

Ziemniaka – Franciszek Klim oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia Polski
Ziemniak – Mariola Siewierska. Go-
ściem festynu był wicemarszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
– Andrzej Jakubowski.

Podczas festynu odbyło się szereg
konkursów i zabaw. Pierwszym był
konkurs na najlepszą potrawę z ziem-
niaka. Wzięły w nim udział sołectwa 
z naszej gminy, a laureatem została po-
trawa przygotowana przez sołectwo
Świeszyno – rolada ziemniaczana ze
szpinakiem, drugie miejsce dla so-
łectwa Konikowo – za placki nadzie-
wane grzybami, a trzecie miejsce dla
Mierzymia – za bycze jaja.

Kolejną zabawą był wybór Mistrza
kuchni. W szranki stanęło 5 osób,
które miały za zadanie zrobić najdłu-
ższą obierzynę ziemniaczaną, wy-
dziergać frytki, talarki, kuleczki, chipsy

z ziemniaków oraz wymienić jak naj-
więcej potraw z ziemniaka. Rywali-
zacja była bardzo emocjonująca i nie
obyło się bez dogrywki, w której jak
najszybciej trzeba było obrać pięć
ziemniaków. Z tej ziemniaczanej ry-
walizacji zwycięsko wyszła Aneta
Oleksy, gminny skarbnik, która zdo-
była tytuł Mistrza kuchni.

Po wyłonieniu Mistrza kuchni
przyszła kolej na wielobój ziemnia-
czany. Wyłonione zostały trzy drużyny
– Kartofli, Ziemniaków i Pyr, które
stanęły w szranki w konkurencjach:
sztafeta z ziemniakiem, podawanie
ziemniaka górą i dołem, rydwany 
z workami ziemniaków, sadzenie 
i zbieranie ziemniaków. Rzutem na
taśmę zwyciężyły Pyry.

Najlepsi w poszczególnych kon-
kursach otrzymali puchary, dyplomy 
i cenne nagrody rzeczowe oraz pamią-
tkowe kalendarze, długopisy, fartuchy
kuchenne i czapeczki.

Sportowa rywalizacja były przepla-
tana występami młodych talentów wo-
kalnych naszej gminy. Na początku
zaprezentowały się podopieczne Zosi
Karbowiak, która prowadzi zajęcia 
wokalne w MCK „e-Eureka” z dziećmi
w wieku 4-15 lat. Później wystąpiły 
solistki: Wiktoria Borys, Patrycja
Płocha i Adrianna Wencka.

Artystyczno-sportową część im-
prezy dopełniły atrakcje kulinarne:
stoisko przygotowanie przez Gospodę

Jamneńską z zupą kartoflaną, prażuchą
i chlebem ze smalcem, PMHZ przy-
gotowała parowane ziemniaki z solą,
masłem i sosami, które cieszyły się
ogromnym powodzeniem, ognisko, na
którym można było upiec kiełbasę, 
a MCK „e-Eureka” zapewniło punkt 
z gorącą herbatą i kawą.

Dla najmłodszych była przygoto-
wana duża zjeżdżalnia, malowanie
twarzy, popcorn, wata cukrowa, za-
bawki. Starsi uczestnicy festynu mogli
kupić różne odmiany ziemniaków na
stoisku Pomorsko Mazurskiej Ho-
dowli Ziemniaka.

Finałem imprezy, już przy nadcho-
dzącym zmroku, był pokaz ognia |w
wykonaniu grupy Dragon Breath.

Jacek Marcinkowski

Święto pieczonego 
ziemniaka

DZIĘKUJEMY!
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2266 ppaaźźddzziieerrnniikkaa ww GGiimmnnaazzjjuumm 
iimm.. 2277 WWDDPPAAKK ww ŚŚwwiieesszzyynniiee 
ooddbbyyłł ssiięę DDzziieeńń OOttwwaarrttyy SSzzkkoołłyy.. 
ZZ zzaapprroosszzeenniiaa sskkoorrzzyyssttaallii 
sszzóóssttookkllaassiiśśccii zzee sszzkkóółł 
ppooddssttaawwoowwyycchh nnaa tteerreenniiee nnaasszzeejj
ggmmiinnyy,, iicchh rrooddzziiccee..

��� Gimnazjaliści, pod opieką Anety
Jaszkowskiej, Barbary Kadeli, Doroty
Kuczyńskiej i Barbary Romanowskiej,
przygotowali na tę okazję program ar-
tystyczny, w którym pokazali, dlaczego
warto wybrać ich szkołę. 

Podczas Dnia Otwartego zaprezen-
tował się szkolny chór „Kamerton”,
perkusistka Iga Gonterek, a także Dag-
mara Ćwik, która grała na fletni pana,
natomiast w utworze zespołu Pectus,
talentem wokalnym popisała się We-

ronika Kinder. Ponadto młodzi 
aktorzy wystawili fragment musicalu,
pt.: „On nie jest mnie wart”. 

Najwięcej oklasków zebrało przed-
stawienie ekologiczne. Wystąpili 
w nim Kargul i Pawlak, a także ich
wnuczka Ania, która uświadomiła ze-
branym, jakie zagrożenia niesie za sobą
niesegregowanie odpadów. 

Ponadto każdy z przybyłych
gości mógł zwiedzić szkołę, wziąć
udział w konkursach przygotowa-
nych przez nauczycieli, a także 
zobaczyć doświadczenia chemiczne
i fizyczne. Oprócz tego uczniowie,
rodzice i nauczyciele przygotowali
dla odwiedzających szkołę słodki
poczęstunek.

Weronika Kinder

Otwarte drzwi
gimnazjum

OOdd mmaajjaa ddoo ppaaźźddzziieerrnniikkaa nnaa tteerreenniiee
ggmmiinnyy pprroowwaaddzzoonnoo kkaammppaanniięę 
pprrooffiillaakkttyycczznnąą „„PPoossttaaww nnaa rrooddzziinnęę””..
SSffiinnaannssoowwaannoo jjąą zz GGmmiinnnneeggoo 
PPrrooggrraammuu PPrrooffiillaakkttyykkii 
ii RRoozzwwiiąązzyywwaanniiaa PPrroobblleemmóóww 
AAllkkoohhoolloowwyycchh..

��� W ośmiu miejscowościach
dzieci i młodzież przygotowały 
programy artystyczne, dekoracje 
a także zabawy socjoterapeutyczne 
o tematyce „Rodzina”. Programy 
artystyczne to piosenki, wiersze  
w wykonaniu uczestników, ale też
opowieści o swoich rodzicach,

dziadkach, pradziadkach. Dzieci 
i młodzież otrzymały certyfikaty
uczestnictwa w kampanii „Postaw
na rodzinę”. W wierszach i piosen-
kach była radość, życzenia dla uko-
chanej mamy i taty. Był wspólny
poczęstunek, a dzieci i młodzież
otrzymały nagrody.

Kampania „Postaw na rodzinę”
prowadzona była przez osoby prowa-
dzące zajęcia socjoterapeutyczne 
w świetlicach, dużym zaangażowaniem
wykazali się sołtysi, a przede wszystkim
rodzice, dzieci i młodzież. 

Maria Gontarek

Postaw 
na rodzinę 

��� 19 września Jan Śron – inspektor
ds. inwestycji i dróg obchodził jubi-
leusz 45-lecia pracy zawodowej. Wójt 
– Ryszard Osiowy w obecności Sekre-
tarza Gminy – Eugeniusza Kicia, przed-
stawiciela załogi – Stanisława Rogal-

skiego oraz współpracowników złożył
jubilatowi gratulacje, podziękował za
dotychczasową pracę oraz wręczył na-
grodą jubileuszową, życząc dalszych
sukcesów zawodowych i zdrowia w re-
alizacji osobistych zamierzeń.

Gratulacje!

Jubileusz 
45-lecia pracy 

Gratulacje! 

Nauczyciel 
z dyplomem
��� „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, 
a nową bez ustanku zdobywa, ten
może być nauczycielem innych.”
(Konfucjusz)

Najwyższy stopień awansu zawo-
dowego – nauczyciela dyplomowa-
nego uzyskała Arlena Kozakowska 
– nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej i pedagog szkolny Szkoły Pod-
stawowej im. kpt. pil. S. Bartosika 
w Zegrzu Pomorskim. 

Uzyskanie powyższego awansu
wskazuje na wysoki poziom pracy pe-
dagoga i wymierne jej efekty, spełnia-
jące wymagania określone w przepi-
sach prawa oświatowego. 

Tradycyjnie, w czasie sesji Rady
Gminy, 28 listopada wójt Gminy Świe-
szyno złożył Arlenie Kozakowskiej gra-
tulacje i życzenia dalszych sukcesów w
pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

��� 15 listopada w Koszalinie została
podpisana umowa między Zarządem
Województwa Zachodniopomor-
skiego, a gminą Świeszyno na dofi-
nansowanie budowy świetlicy wiej-
skiej w Mierzymiu. 

Koszt budowy świetlicy wiejskiej
667 551 złotych, a dofinansowanie:
306 583 złotych. Celem powstania
świetlicy w tej miejscowości jest po-

prawa jakości życia na tym obszarze
wiejskim i poprawa standardu świad-
czonych usług społecznych i kultural-
nych.

Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego reprezentował wicemar-
szałek Andrzej Jakubowski, a gminę
Świeszyno – wójt Ryszard Osiowy 
i skarbnik Aneta Oleksy.

Jacek Marcinkowski

Dofinansowanie budowy 

1122 lliissttooppaaddaa wwee WWłłookkaacchh
ooddddaannoo ddoo uużżyyttkkuu 
ddwwaa ooddcciinnkkii ddrrooggii 
ppoo ggrruunnttoowwnnyymm rreemmoonncciiee 
–– ww ssuummiiee pprraawwiiee ddwwaa 
kkiilloommeettrryy!!

DRROOGGAA o łącznej dłu-
gości 1 921 była finan-
sowana z trzech źródeł:
Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomor-

skiego, Starostwo Koszalińskie, Gmina
Świeszyno. 

Był to pierwszy etap remontu drogi.
Kolejny – kończący inwestycję – za-
planowany jest na rok 2014.

W uroczystości symbolicznego
przecięcia wstęgi wzięli udział: wice-
marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego – Andrzej Jakubowski,
Starosta Koszaliński – Roman Szew-
czyk, wójt Gminy Świeszyno – Ry-
szard Osiowy, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Manowie – Mieczy-

sław Zwoliński, sołtys sołectwa Świe-
szyno – Zofia Truszkowska, radny
Rady Gminy Świeszyno – Jacek Mar-
cinkowski, przedstawiciele urzędu bez-
pośrednio zaangażowani w inwestycję:
Eugeniusz Kić, Jan Śron i Beata Woj-
ciechowska oraz przedstawiciele wy-
konawcy: kierownik Grupy Koszalin
Strabag Sp. z o.o. – Mariusz Schab,
kierownik budowy – Agata Żułtak 
i dyrektor spółki z o.o. Powiernik 
– Zenon Ściesiński.

Jacek Marcinkowski

Włoki mają
nową drogę! 
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Serdecznie zapraszamy na zajęcia
świetlicowe w Konikowie:

• ZZaajjęęcciiaa tteenniissaa ssttoołłoowweeggoo ddllaa ddzziieeccii
ii mmłłooddzziieeżżyy – prowadzący Robert 
Niciejewski, wtorki, czwartki, godz.
17 – 18;

• ZZaajjęęcciiaa tteenniissaa ssttoołłoowweeggoo ddllaa ddoo--
rroossłłyycchh – prowadzący Robert Nicie-
jewski, piątki, godz.  18 – 20;

• ZZaajjęęcciiaa ddllaa ddzziieeccii ww wwiieekkuu
pprrzzeeddsszzkkoollnnyymm ii ddllaa ddzziieeccii kkllaass 11--33
sszzkkoołłyy ppooddssttaawwoowweejj – prowadząca
Sylwia Piotrowska, środy, godz.
17.45 – 19;

• ZZaajjęęcciiaa ddllaa ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy kkaa--

ttoolliicckkiieejj – prowadząca Monika
Grębowska, soboty, godz. 16 – 17.30;

• XXbbooxx ddllaa ddzziieeccii,, mmłłooddzziieeżżyy ii ddoo--
rroossłłyycchh;;

• Saallaa kkoommppuutteerroowwaa – wykorzysty-
wana w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych;

• SSppoottkkaanniiaa KKoołłaa KKoobbiieett WWiieejjsskkiicchh
odbywają się raz w miesiącu;

• ZZaajjęęcciiaa ffiittnneessss – prowadząca 
Urszula Górka, wtorki i czwartki,
godz. 19 – 20;

• ZZaajjęęcciiaa ssooccjjootteerraappeeuuttyycczznnee – pro-
wadząca Zdzisława Czarnecka, wtorki,
godz. 15 – 17.

Zajęcia w świetlicy w Konikowie

1. ZZaajjęęcciiaa wwookkaallnnee – dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym,
prowadząca Zosia Karbowiak, środy,
godz. 15.00-19.00 (zajęcia w grupach
wiekowych)

2. ZZaajjęęcciiaa ttaanneecczznnee – dla dzieci 
w wieku szkolnym, prowadząca Sylwia
Dzidziewicz, wtorki i czwartki, godz.
17.00-18.30

3. AAeerroobbiicc – dla dorosłych, prowa-
dząca Sylwia Dzidziewicz, wtorki 
i czwartki, godz. 19.00-20.00

4. ŚŚwwiieettlliiccaa ddllaa ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy –
opiekun świetlicy – Anna Skowrońska,
Xbox, tenis stołowy, piłkarzyki, kom-
putery, zajęcia plastyczne, ponie-
działek-piątek, godz. 15.00-19.00

5. ZZaajjęęcciiaa ssooccjjootteerraappeeuuttyycczznnee –
prowadząca Zdzisława Czarnecka, po-
niedziałki, godz. 15.00-17.00

6. KKlluubb PPoożżeerraacczzyy KKssiiąążżeekk – dla

dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat, pro-
wadząca Natalia Pionke, soboty, godz.
10.00-12.00

Grudzień w Multimedialnym Cen-
trum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie

1. 1144 ggrruuddzziieeńń,, ggooddzz.. 1111..0000--1166..0000
– kiermasz bożonarodzeniowy. 
W trakcie kiermaszu, poza stoiskami
sołectw z bożonarodzeniowymi ozdo-
bami i przysmakami, będzie można
zobaczyć prace naszych seniorów,
którzy od trzech miesięcy spotykają
się w naszym centrum i uczestniczą 
w zajęciach plastycznych i psycholo-
gicznych w ramach programu Senio-
riada 2013

2. 1188 ggrruuddnniiaa,, ggooddzz.. 1177..0000 – prze-
gląd jasełkowy, przedstawienia
uczniów szkół z gminy Świeszyno, 
a także występy naszych młodych 

tańczących i śpiewających artystów
działających przy MCK „e-Eureka”

3. 1199 ggrruuddnniiaa,, ggooddzz.. 1188..0000 – re-
cital Katarzyny Żak, aktorki serialowej
i teatralnej, piosenkarki. Ostatnio
znanej z roli Kazimiery Solejukowej 
w serialu Ranczo

4. 2211 ggrruuddnniiaa,, ggooddzz.. 1177..0000 – III
Wieczornica. Spotkanie z piosenką 
autorską i aktorską. Gościem wieczoru
będzie Szymon Zychowicz, który 
w towarzystwie Aleksandry Osieckiej
(skrzypce) zaśpiewa swoje starsze,
nowe i najnowsze piosenki. Przed 
Zychowiczem wystąpi świeszyński ze-
spół No Name.

ZAPRASZAMY. Wstęp na
wszystkie imprezy odbywające się w
MCK „e-Eureka” w Świeszynie
WOLNY!

Jacek Marcinkowski

Zapraszamy do MCK „e-Eureka” w Świeszynie

KKrrzzyysszzttooff HHaammuułłkkaa,, mmiieesszzkkaanniieecc
ŚŚwwiieesszzyynnaa,, ww ttyymm rrookkuu wwzziiąąłł uuddzziiaałł
ww sszzeeśścciiuu wwyyśścciiggaacchh PPuucchhaarruu PPoollsskkii
ww SSzzoossoowwyycchh MMaarraattoonnaacchh RRoowweerroo--
wwyycchh.. UUppllaassoowwaałł ssiięę ww śścciissłłeejj 
cczzoołłóówwccee!! 

��� 22 września w Iławie został ofi-
cjalnie zamknięty sezon 2013, który
rozpoczął się 27 kwietnia w Trzebnicy.
Następne były maratony w Radkowie,
Niechorzu, Łasku, Choszcznie, Klucz-
borku, Zieleńcu, Karpaczu, Świno-
ujściu i Iławie.

Reprezentant Świeszyna w kategorii
wiekowej M3, jadąc na rowerze innym
niż szosowy,  osiągnął podium 
w trzech zawodach: w Niechorzu, Kar-
paczu i Iławie. W Niechorzu zajął
trzecie miejsce (150 km w czasie
5:01:27 ze średnią prędkością 29,85

km/h), w Karpaczu zajął również
trzecie miejsce (127 km w czasie
6:25:47 ze średnią prędkością 19,75
km/h), a w Iławie drugie miejsce (225
km w czasie 8:45:43 ze średnią pręd-
kością 25,68 km/h)

W łącznej klasyfikacji Pucharu
Polski w Szosowych Maratonach 
Rowerowych 2013 Krzysztof Ha-
mułka zajął 4 miejsce, przejeżdżając
w 6 maratonach 924 km w czasie
37:29:33,27 ze średnią prędkością
24,64 km/h.

W klasyfikacji górskiej świeszy-
nianin zajął 6 miejsce (247 km 
w czasie 12:05:40,91 ze średnią 20,42
km/h).

Przed maratończykiem 2014 rok 
– czas treningów i kolejnych rowero-
wych zmagań. 

Powodzenia!

Rowerowy 
maratończyk
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CCzzyy zz NNiieekkłłoonniiccaammii wwiiąążżąą PPaannaa
wwiięęzzyy rrooddzziinnnnee??
W Niekłonicach mieszkam od  41

lat. Pochodzę z innego regionu Polski,
ale tutaj postanowiłem  zamieszkać 
i założyć rodzinę.

DDllaacczzeeggoo zzddeeccyyddoowwaałł ssiięę PPaann zzoo--
ssttaaćć ssoołłttyysseemm ii cczzyymm ddllaa PPaannaa jjeesstt
sspprraawwoowwaanniiee tteejj ffuunnkkccjjii?? 
Sołtysem jestem 35 lat. Ludzie mi

zaufali i z kadencji na kadencję cały
czas we mnie  wierzą. Pracuję 
w miejscu zamieszkania i to ułatwia 
mi kontakt z mieszkańcami.   Bycie 
sołtysem  wiąże się z satysfakcją pracy
na rzecz mieszkańców i ich potrzeb.
Każda, nawet drobna sprawa, zała-
twiona pozytywnie wiąże się z poczu-
ciem, iż jestem mieszkańcom po-
trzebny.

CCoo cciieekkaawweeggoo mmoożżnnaa zzoobbaacczzyyćć 
ww ssoołłeeccttwwiiee NNiieekkłłoonniiccee??
Pomimo tego, że nasze sołectwo nie

jest duże możemy pochwalić się stad-
niną koni, która funkcjonuje w Nie-
kłonicach oraz położonym w jej po-
bliżu gospodarstwie agroturystycz-
nym. Mamy naturalne walory krajo-
brazowe – otaczają nas piękne lasy. 

JJaaccyy cciieekkaawwii lluuddzziiee:: ttwwóórrccyy 
lluuddoowwii,, ddzziiaałłaacczzee ssppoołłeecczznnii 
lluubb kkuullttuurraallnnii,, mmiieesszzkkaajjąą ww ssoołłeecc--
ttwwiiee??
W Niekłonicach istnieje Krajowe

Stowarzyszenie  Kobiet Wiejskich,
które słynie z wyplatania najpiękniej-
szych palm wielkanocnych oraz wie-
ńców dożynkowych, które corocznie
zdobywają  pierwsze i drugie miejsca 
w konkursach.

JJaakkiiee ssąą nnaajjwwaażżnniieejjsszzee sspprraawwyy 
ddoo zzaałłaattwwiieenniiaa ww ssoołłeeccttwwiiee??
Obecnie mieszkańcy monitują 

o budowę chodnika oraz poprawienie
oświetlenia ulicznego. Jest to dla
mnie priorytetem. Muszę też pamię-

tać o bieżących  sprawach mieszka-
ńców, które też  są dla mnie bardzo
ważne. 

IIlluu mmiieesszzkkaańńccóóww mmaa ssoołłeeccttwwoo?? 
JJaakk PPaann oocceenniiaa mmiiggrraaccjjee 
mmiieesszzkkaańńccóóww?? CCzzyy ccoorraazz wwiięęcceejj
oossóóbb wwyyjjeeżżddżżaa zz ssoołłeeccttwwaa cczzyy 
wwiięęcceejj ssiięę ttuu oossiieeddllaa??

Sołectwo Niekłonice zamieszkuje
coraz więcej nowych osób. Co do ich
migracji to zauważam, że nasza miej-
scowość staje się tzw. „sypialnią  Ko-
szalina”. Powstają tutaj nowe osiedla 
z domkami jednorodzinnymi. Dzieje
się tak z pewnością ze względu na do-
godną lokalizację Niekłonic. 

SSuukkcceess ii ppoorraażżkkaa 
kkaaddeennccjjii……
Dla mnie największym sukcesem

jest dokonanie modernizacji sali oraz
świetlicy wiejskiej. Porażką natomiast
jest ciągły brak chodników oraz oświe-
tlenia ulicznego w Niekłonicach.

JJaakkiiee ssąą PPaannaa ppllaannyy 
nnaa nnaajjbblliiżżsszzee llaattaa??
Zjednoczyć mieszkańców naszej

wsi, żeby ludzie włączali się do pracy
na rzecz ogółu i dobra Niekłonic.  

Rozmawiała: 
Marcelina Marciniak

��� Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świeszynie – Niedalino 29A
uprzejmie informuje, że od 4 listo-
pada 2013 r. istnieje możliwość do-
datkowych kontaktów z pracowni-
kami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej poprzez telefony – stacjo-
narny 9944 331188 3355 2233 oraz komórkowe:

KKiieerroowwnniikk – 506 237 234
AAssyysstteenntt rrooddzziinnyy – 506 152 237
ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa rrooddzziinnnnee,, 
ffuunndduusszz aalliimmeennttaaccyyjjnnyy ii ddooddaattkkii
mmiieesszzkkaanniioowwee 

– 506 234 408
PPrraaccoowwnniiccyy ssooccjjaallnnii – 669 632 213
oraz – 603 086 117

GOPS w Niedalinie 

Dodatkowe telefony 

KWESTIONARIUSZ:
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Sylwetka kolejnego sołtysa z naszej gminy

Sołtys ze stażem
35-letnim
RRoozzmmoowwaa zz AANNTTOONNIIMM FFUURRMMAANNEEMM ––  ssoołłttyysseemm NNiieekkłłoonniicc,, kkttóórryy ppeełłnnii
sswwoojjąą ffuunnkkccjjęę oodd 3355 llaatt!! 
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��� W niekłonickiej świetlicy zakoń-
czona została przebudowa istniejącej
kotłowni. Modernizacja polegała na
wymianie urządzeń na przystosowane
do spalania gazu i budowie przyłącza

gazowego. Wartość inwestycji wy-
niosła 49 243 zł. Gmina otrzymała
dofinansowanie w wysokości 25 000
zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Jest to kolejna inwestycja wpisująca
się w działania gminy polegające na
podnoszeniu jakości infrastruktury
gminnej i bezpieczeństwa mieszkań-
ców. 

Przebudowa kotłowni 

��� W tym roku eternit zniknął z 22
budynków oraz z 5 posesji, gdzie były
składowane odpady zawierające azbest. 

Usuwaniem zajmowała się, wyło-
niona w drodze przetargu firma z
Pruszcza, posiadająca stosowne upraw-
nienia na odbiór i transport odpadów
niebezpiecznych. W ciągu dwóch mie-
sięcy wykonawca z terenu naszej
gminy przetransportował na składo-
wisko odpadów 73 tony wyrobów
azbestowych. Mieszkańcy nie pono-
sili żadnych kosztów związanych z usu-
waniem i utylizacją azbestu. Gmina
Świeszyno otrzymała na ten cel 38 572
zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.

Akcja usuwania azbestu będzie kon-

tynuowana w przyszłym roku. Za-
chęcamy wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, posiadających na swojej
posesji wyroby zawierające azbest, do
składania wniosków o jego usunięcie.
Wnioski będą przyjmowane do 15
marca 2014 r. 

Anetta Wiśniewska

Usuwanie azbestu
zakończone!

LICZBA
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PPrraawwiiee 33 770000 zzddaarrzzeeńń 
zzwwiiąązzaannyycchh zz ttlleennkkiieemm
wwęęggllaa,, ww ttyymm pprraawwiiee 
11 880000 ppoosszzkkooddoowwaannyycchh 
ii 110066 ooffiiaarr śśmmiieerrtteellnnyycchh 
–– ttoo lliicczzbbyy ppookkaazzuujjąąccee
żżnniiwwoo,, jjaakkiiee cczzaadd zzeebbrraałł 
ww oossttaattnniimm ookkrreessiiee 
ggrrzzeewwcczzyymm,, cczzyyllii 
oodd lliissttooppaaddaa 22001111 ddoo mmaarrccaa
22001122 rr.. 

TRRAAGGEEDDIIEE LLUUDDZZKKIIEE
są często konsekwencją
niewiedzy. Sposoby na
uniknięcie zatrucia tlen-

kiem węgla są bardzo proste. Problem
wzrasta szczególnie w okresie jesienno-
zimowym, chociaż do akcji ratow-
niczo-gaśniczych związanych z tlen-
kiem węgla strażacy wyjeżdżają 
w ciągu całego roku. Tlenek węgla 
w statystykach zatruć zajmuje trzecie
miejsce po zatruciach lekami i alko-
holem.

Pamiętaj aby: 
• dokonywać okresowych prze-

glądów instalacji wentylacyjnej i prze-
wodów kominowych oraz ich czysz-
czenia,

• uchylić okno w mieszkaniu, gdy
korzystasz z jakiegokolwiek źródła
ognia (pieca gazowego z otwartą ko-
morą spalania, kuchenki gazowej lub
węglowej),

• nie zasłaniać kratek wentylacyj-
nych i otworów nawiewnych,

• przy instalacji urządzeń i sys-

temów grzewczych korzystać z usług
wykwalifikowanej osoby,

• użytkować sprawne technicznie
urządzenia, w których odbywa się
proces spalania; zgodnie z instrukcją
producenta kontrolować stan tech-
niczny urządzeń grzewczych, 

• stosować urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu, 

• w przypadku wymiany okien na

nowe, sprawdzić poprawność działania
wentylacji, 

• systematycznie sprawdzać ciąg
powietrza, np. poprzez przykładanie
kartki papieru do otworu, bądź
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna
przywrzeć do ww. otworu lub
kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, 
w którym odbywa się proces spalania,

• nie zostawiać samochodu w ga-
rażu z włączonym silnikiem,

• nie bagatelizować objawów i zasię-
gnąć porady lekarskiej.

Warto w domu lub mieszkaniu za-
instalować czujkę dymu oraz czujkę
tlenku węgla. 

JJaakkiiee ssąą oobbjjaawwyy zzaattrruucciiaa ttlleennkkiieemm
wwęęggllaa??

– lekki ból, mdłości, wymioty,
ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie
zatrucie,

– nasilający się ból głowy, senność,
zaburzenia świadomości i równowagi,
trudności z oddychaniem, oddech
przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca
– średnie zatrucie,

– drgawki, utrata przytomności 
– ciężkie zatrucie.

JJaakk ppoommóócc pprrzzyy zzaattrruucciiuu ttlleennkkiieemm
wwęęggllaa??  

•  należy natychmiast zapewnić do-
pływ świeżego, czystego powietrza, 

•  jak najszybciej wynieść osobę po-
szkodowaną w bezpieczne miejsce, na
świeże powietrze,

•  rozluźnić poszkodowanemu
ubranie,

• wezwać służby ratownicze (pogo-
towie ratunkowe – 999, straż pożarna
– 998 lub 112), jeśli po wyniesieniu na
świeże powietrze zaczadzony nie od-
dycha, należy niezwłocznie przystąpić
do wykonania sztucznego oddychania
i masażu serca.

�� 
���������
�����������
�����"�!�"�
������������
�����	�����
��������
���
����������������� �����������
���������������������
����������������������������
�����������������

Kampania społeczno-edukacyjna
„NIE dla czadu!” 

��� Uczniowie z Gimnazjum im. 
27 WDP AK w Świeszynie biorą
udział w konkursie zorganizowanym
przez sieć supermarketów TESCO.
Każdy z mieszkańców gminy może
pomóc gimnazjalistom w wygraniu
wyścigu po cenne nagrody. Wystarczy

zarejestrować się na stronie interne-
towej www.tescodlaszkol.pl i zagło-
sować na film nagrany przez grupę 
o nazwie Ekolodzy. Jak go znaleźć? 
W zakładce galeria filmów wystarczy
wybrać województwo, powiat i miej-
scowość, zalogować się i zagłosować.

Uczniowie będą wdzięczni za każdy
oddany przez Państwa głos, ponieważ
dzięki temu mogą zdobyć atrakcyjne
nagrody dla szkoły.

Głosować można do 19 grud-
nia. Głosy można oddawać codzien-
nie.

Głosujcie na nasze gimnazjum 


