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NAASSZZ SSAAMMOORRZZĄĄDD
otrzymał palmę pierw-
szeństwa wśród samo-
rządów z całego kraju

w konkursie Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji „Innow@cyjnie,
Kre@tywnie, Spr@wnie”. Oceniano
w nim najlepsze praktyki samo-
rządowe walki z wykluczeniem cy-
frowym, finansowane z funduszy 
unijnych. Równocześnie wręczono na-
grody laureatom konkursu „Otwarci
na świat – Internet w naszym domu”
skierowanego do dzieci w wieku 
7-12 lat z rodzin, które otrzymały 
w użytkowanie komputery i dostęp
do Internetu. Wśród laureatów znalazł
się 10-letni Michał Modzelewski. 
– Jesteśmy dumni z Michała – mówi
wójt, który w Warszawie odebrał na-
grodę dla samorządu. Prace graficzne,
wykonane dowolną techniką kompu-

terową, pokazywały co Internet
zmienił w ich życiu lub życiu ich ro-
dziny.

– To sukces całego zespołu, który
się w te projekty zaangażował – dzię-

kował wójt Gminy Świeszyno.
Uznanie zyskały dodatkowe inwesty-
cje, jakie przeprowadziliśmy w zwią-
zku z realizacją projektu interneto-
wego, szczególnie dbałość o remonty
świetlic, biblioteki i jej filii, budowę
nowych obiektów, zakup mebli dla
użytkowników komputerów, zapew-
nienie monitoringu oraz przeszkolonej
kadry czuwającej nad sprawnym i bez-
piecznym surfowaniem w Internecie. 

– Postęp technologiczny narzuca
także postęp w komunikacji spo-
łecznej. Jego wyznacznikiem jest do-
stęp do internetu, jako powszechnego,
społecznościowego komunikatora 
i kontaktu z każdym, kto posiada do
niego dostęp – podkreślał. 

Kapituła konkursu doceniła aktyw-
ność Świeszyna w przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców.
Dostrzeżono działalność wolontariuszy
(latarników), spotkania edukacyjne 
i rozwojowe dla seniorów, organizo-
wanie konkursów i lekcji nauki
języków obcych. Udział w programie
zaowocował uzyskaniem 90 kompu-
terów – 50 trafiło do mieszkańców, 
a pozostałe znalazły się w świetlicach 
i bibliotekach i też są dostępne 
dla mieszkańców. Gmina podpisała
umowę z MAiC na dofinansowanie
zadania w kwocie 913 tys. złotych.
Program trwa 8 lat. Przez pierwsze 
3 lata realizację finansuje Ministerstwo,
później będzie to zadaniem gminy. 

Warto przypomnieć, że  w czerwcu
2014 roku zostanie rozstrzygnięty
konkurs w ramach programu „Promyk
nadziei na lepsze jutro” dla najbardziej
aktywnego sołectwa, z atrakcyjną na-
grodą – cyfrowym aparatem fotogra-
ficznym. Rolą sołtysów i uczestników
zajęć jest zachęcenie jak największej
liczby osób do uczestnictwa w spotka-
niach z obsługi komputera. Rozstrzy-
gnięcie konkursu oraz wręczenie na-
grody nastąpi na podsumowaniu
całego projektu, które odbędzie się 
w świeszyńskim MCK. 

Cyfrowy świat gminy
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��� Woda zalewa Twoje podwórko, łąkę
lub pole?! Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych poprawą stosunków wod-
nych na swojej posesji na walne zgro-
madzenie Spółki Wodnej, które
odbędzie się 7 marca, o godzinie 18.00,

w Multimedialnym Centrum Kultury
e-Eureka w Świeszynie.

Na terenie naszej gminy jest bardzo
dużo gruntów, które wymagają od-
wodnienia. W związku z tym miesz-
kańcy gminy powołali Spółkę Wodną,

która działa od kwietnia 2012 roku, 
a jej celem jest utrzymywanie i eks-
ploatacja urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych (rowów) i odwodnienie
gruntów użytkowanych nierolniczo 
– wyjaśnia Józef Oleszko ze spółki.

W minionym roku w ramach
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Koszalinie spółka zatrudniała trzech

pracowników publicznych, którzy od
15 maja do 14 listopada wykonali kon-
serwację, wykoszenie i odmulanie rowu
na odcinku 2900 metrów od drogi
gminnej (działka 395/2) w kierunku
miejscowości Włoki i Olszak, rowu 
w kierunku centrum miejscowości Ko-
nikowo na odcinku około 1200 me-
trów, rowu biegnącego wzdłuż działek

w Świeszynie na odcinku około 200
metrów oraz wykonanie przepustu oraz
rowu w Świeszynie (wzdłuż działki 
nr 185/3) – około 200 metrów.

Przeprowadzenie robót melioracyj-
nych było możliwe dzięki dobro-
wolnym składkom członków Spółki
Wodnej oraz dotacji, której udzieliła
Gmina Świeszyno.

Dbają o meliorację

INTERNET OKNEM NA ŚWI@T MIESZK@ŃCÓW
GMINY ŚWIESZYNO
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WGGRRUUDDNNIIUU 22001133
RROOKKUU odbyła się
sesja Rady Gminy,
na której przedsta-

wiłem projekt budżetu na 2014 rok.
Dochody wyniosą 19 725 000 zło-
tych, a wydatki 21 663 000 złotych.
W wyniku dyskusji, a następnie gło-
sowania, Rada przyjęła uchwałę bu-
dżetową do realizacji 13 głosami „za”,
dwóch wstrzymujących się. 

W tym roku budżet jest niższy po
stronie dochodów w stosunku do
ubiegłorocznego. Wynika to z tego, iż
Ministerstwo Finansów przekaże

gminie w tym roku o 3,1 mln złotych
mniej z odpisu podatku PIT (od osób
fizycznych). Świadczy to o tym, że

mieszkańcy naszej gminy uzyskali 
w minionym okresie znacznie
mniejsze dochody. Mimo to, założenia
budżetu gminy chronią wszystkie po-
trzeby w zakresie oświaty, pomocy spo-
łecznej, gospodarki komunalnej, kul-
tury, sportu i turystyki, a także
funkcjonowania administracji i reali-
zacji zadań zleconych przez rząd. Jed-
nocześnie na właściwym poziomie zo-
stały zabezpieczone środki finansowe
na inwestycje w 2014 roku. Wymienię
najważniejsze: budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w Chłopskiej Kępie 
(3 mln złotych) – Bagno, Kępa Świe-
szyńska – pierwszy etap inwestycji
przewidzianej do 2016 roku, której
całkowity koszt zamyka się kwotą
około 18 mln złotych. Drugą ważną
inwestycją jest modernizacja ujęcia
wody i stacji uzdatniania w Strze-
kęcinie wraz z budową sieci wodoci-

ągowej w miejscowości Giezkowo za
1,5 mln złotych. Kolejna inwestycja to
zakończenie przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 167 na odcinku Koni-
kowo–Niedalino do skrzyżowania na
Zegrze Pomorskie, którą dofinanso-
wujemy kwotą 1 mln złotych. Po-
trzebną społecznie jest budowa świe-
tlicy wiejskiej w Mierzymiu za 660
tysięcy złotych. Rozpoczynamy także
budowę obiektu techniczno-sporto-
wego na boisku w Strzekęcinie. Dzięki
współpracy ze społecznymi komite-
tami będziemy wspierać finansowo
projektowanie i budowę oświetlenia
ulic w kilku miejscowościach w gminie. 

Współpracując z partnerami ze-
wnętrznymi będziemy zabiegać o wpi-
sanie naszych zadań do programo-
wania nowej perspektywy finansowej
na lata 2014–2020. Jesteśmy do tego
przygotowani poprzez współpracę 

z sąsiednimi gminami i instytucjami,
które dysponują funduszami celo-
wymi. Przykładem jest rekultywacja
zamkniętego w 2012 roku składowiska
odpadów w Niedalinie, w ramach pro-
gramu opracowanego przez Związek
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Koszt
to 1,75 mln zł – udział gminy Świe-
szyno to zaledwie 10 proc. tej kwoty. 

Drodzy Mieszkańcy, ten artykuł nie
wyczerpuje w pełni informacji o dzia-
łaniach samorządu zaplanowanych na
ten rok. W najbliższym czasie rozpo-
czynają się zebrania sołeckie, podczas
których przedstawię, jak zostały zre-
alizowane zadania minionego roku 
i jak zamierzamy realizować kolejne
w tym roku. Zatem zapraszam na te
zebrania, licząc na Państwa udział 
i rzeczową dyskusję podczas spotkań.

Ryszard Osiowy 
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OKIEM GOSPODARZA

Gmina się rozwija
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WWyyrróóżżnniieenniiaa,, ggrraattuullaaccjjee 
ii żżyycczzeenniiaa zzrreeaalliizzoowwaanniiaa
wwsszzeellkkiicchh zzaaddaańń zz kkoorrzzyyśścciiąą
ddllaa ssppoołłeecczznnoośśccii –– sskkłłaaddaallii
ssoobbiiee uucczzeessttnniiccyy nnoowwoorroocczz--
nneeggoo ssppoottkkaanniiaa ww ggmmiinniiee
ŚŚwwiieesszzyynnoo.. 

ARRTTYYSSTTYYCCZZNNYY występ
Beaty Kępy i utwory „Na
całej połaci śnieg” i „Ta-
ńczące Eurydyki” przywi-

tały gości noworocznego spotkania 
w sali widowiskowej Multimedialnego
Centrum Kultury „e-Eureka” w Świe-
szynie.

Spotkanie było okazją do podsu-
mowania ubiegłorocznych wydarzeń 
i inwestycji na terenie gminy i na 
wyróżnienia za szczególną i owocną
współpracę. Statuetkę „Platan Świe-
szyński”, przeznaczoną dla osób,
których działalność w znaczący sposób
wpływa na rozwój gminy lub jej pro-
mocję, wręczał wójt Ryszarda Osiowy. 

Po wręczeniu wyróżnień zostały od-
czytane listy od parlamentarzystów 
i władz samorządowych z gratulacjami.
Wielu gości zabrało głos gratulując
owocnego roku. Mirosław Pender, ko-
mendant miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Koszalinie, wręczył wój-
towi podziękowanie od generała bry-
gadiera Wiesława Leśniakiewicza, ko-
mendanta głównego Państwowej

Straży Pożarnej i Szefa Obrony Cy-
wilnej Kraju, „za szczególne zaangażo-
wanie w popularyzację wśród dzieci 
i młodzieży zasad bezpiecznego zacho-
wania w ramach realizacji programu
edukacyjnego „Bezpieczne życie” na
terenie powiatu koszalińskiego”. 

Wśród gości, poza wymienionymi,
byli także przedstawiciele wojska i po-
licji, kierownictwo spółek miejskich 
i zakładów pracy, radni powiatowi,
radni Gminy Świeszyno, sołtysi 
i przedstawiciele przedsiębiorstw-part-
nerów gminy Świeszyno.

Kulminacyjnym punktem wieczoru
były występy młodych talentów na-
szej gminy, kształcących się w Multi-
medialnym Centrum Kultury „e-Eu-
reka”. Jako pierwsza wystąpiła
najmniejsza grupa wokalna ćwicząca

pod okiem Zosi Karbowiak. Po tym
sympatycznym i wesołym występie na
scenie pojawił się chór Kamerton,
działający przy Gimnazjum w Świe-
szynie, pod batutą Barbary Kadeli. Na-
stępnie wystąpiła starsza grupa woka-
listek, a na koniec zaprezentował się
zespół taneczny, ćwiczący w MCK pod
opieką Sylwii Dzidziewicz.

Na zakończenie tego miłego i sym-
patycznego spotkania, odbywającego
się przy wtórze młodych, gminnych
talentów wójt – Ryszard Osiowy
wzniósł toast za ten nowy 2014 rok 
i zaprosił do kuluarowych rozmów.

Organizatorem spotkania było
Multimedialne Centrum Kultury 
„e-Eureka” w Świeszynie.

Jacek Marcinkowski
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Wręczono 
Świeszyńskie Platany 

KKaażżddyy rroollnniikk,, kkttóórryy cchhccee ooddzzyysskkaaćć
cczzęęśśćć ppiieenniięęddzzyy wwyyddaannyycchh nnaa oolleejj 
nnaappęęddoowwyy uużżyywwaannyy ddoo pprroodduukkccjjii
rroollnneejj mmuussii ppoossiiaaddaaćć ffaakkttuurryy VVAATT..

��� Do 28 lutego należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) stano-

wiącymi dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Kolejny termin składania wniosków
będzie trwał od 1 sierpnia 2014 r. do
1 września 2014 r. Wtedy należy
złożyć wnioski z fakturami stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędo-

wego w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2014
rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2014 r. wynosi 81,70 zł pomno-
żona przez ilość hektarów użytków rol-
nych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką
(w kasie banku BBS w Świeszynie)
albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku w terminach:

1-30 kwietnia 2014 r. – w przy-
padku złożenia wniosku w pierwszym
terminie

1-31 października 2014 r. – w przy-

padku złożenia wniosku w drugim ter-
minie.

Małgorzata Sobczyk

Rolniku! Odbierz akcyzę za paliwo 
DRUK WNIOSKU
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DDoo 3311 mmaarrccaa ssąą pprrzzyyjjmmoowwaannee
wwnniioosskkii oo ssttuupprroocceennttoowwee ddooffiinnaannssoo--
wwaanniiee uussuuwwaanniiaa aazzbbeessttuu zz ddaacchhóóww
bbuuddyynnkkóóww..

��� Termin ten wynika z harmono-
gramu prac konkursu „Usuwanie wy-
robów zawierających azbest z terenu
województwa zachodniopomorskiego”
(edycja 2014), do którego przystąpiła
Gmina Świeszyno. Do 31 marca 
w Urzędzie Gminy Świeszyno (pokój
nr 10) będą przyjmowane wnioski od
osób fizycznych o udzielenie dofinan-
sowania na pokrycie do 100 procent
kosztów związanych z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest pocho-
dzących z pokryć dachowych z posesji
położonych na terenie gminy. Wnioski

mogą składać osoby fizyczne nie
będące przedsiębiorcami, posiadające
tytuł prawny do budynku, na którym
znajdują się wyroby zawierające azbest
lub tytuł prawny do nieruchomości,
na której są zgromadzone na pryzmie
zdemontowane pokrycia dachowe.

We wniosku należy podać ilość 
(w metrach kwadratowych, uwzględ-

niając zakładki) wyrobów zawiera-
jących azbest i planowany termin usu-
nięcia wyrobów azbestowych z dachu
budynku.

Do wniosku o dofinansowanie usu-
nięcia wyrobów azbestowych z dachów
budynków należy dołączyć m.in.
wypis z rejestru gruntów, a w przy-
padku współwłasności, zgodę wszyst-
kich współwłaścicieli na realizację 
zadania (oświadczenie), zgłoszenie wy-
miany pokrycia dachowego w Staro-
stwie Powiatowym w Koszalinie, po-
zwolenie na rozbiórkę budynku lub
pozwolenie na przebudowę dachu
wraz z mapą ewidencyjną działki 
z oznaczeniem budynku będącego
przedmiotem wniosku. 

Anetta Wiśniewska

Dofinansowanie na usuwanie azbestu 

UWAGA!
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��� Na początku listopada 2013 r.
rozpoczęło się wydawanie zmodyfi-
kowanych dowodów osobistych.
Zmienione zostały niektóre elementy
zabezpieczające dokument przed fa-
łszerstwem. Zmiany mają na celu
podniesienie bezpieczeństwa i wa-
lorów użytkowych dokumentu.
Wprowadzenie zmodyfikowanych
dowodów osobistych nie wiąże się 
z koniecznością wymiany obecnie
używanych przez obywateli doku-
mentów.

Modyfikacje nie zmieniają ogól-
nego wyglądu dowodów:

– wprowadzono wypukłe tłoczenia
na powierzchni dokumentu,

– data urodzenia i nazwisko posia-
dacza są wyczuwalne dotykiem,

– zmodyfikowano znak identyfika-
cyjny dokumentu w postaci napisu
DO wykonanego alfabetem Braille’a,
poprawiając jego czytelność,

– zmodyfikowano znak hologra-
ficzny zachowując jego główne ele-
menty graficzne,

– na rewersie karty w jej dolnej
części wprowadzono nanoszone 
w trakcie produkcji blankietu zabez-
pieczenie w postaci przezroczystych
oznaczeń. Element jest wyczuwalny
dotykiem i widoczny w świetle uko-
śnym.

Irena Czenko

Zmiany w dowodach 
osobistych 

ŚŚwwiieesszzyynnoo ooddwwiieeddzzaajjąą zznnaannii
aarrttyyśśccii.. GGoośścciilliiśśmmyy oossttaattnniioo
KKaattaarrzzyynnęę ŻŻaakk ii  MMaarriięę 
CCzzuubbaasszzeekk,, aallee ii mmiieejjssccoowwii
aarrttyyśśccii,, nnpp.. zzeessppóółł NNoo NNaammee,,
ppoottrraaffiiąą pprrzzyycciiąąggnnąąćć ppoorróóww--
nnyywwaallnnąą ppuubblliicczznnoośśćć.. 

KAATTAARRZZYYNNAA ŻŻAAKK wy-
stąpiła na deskach MCK
„e-Eureka” w Świeszynie
z recitalem piosenek Woj-

ciecha Młynarskiego, Agnieszki Osiec-
kiej i Jana Jakuba Należytego w nastro-
jowych, lekko jazzowych aranżacjach.
Publiczności najbardziej przypadło wy-
konanie tekstu Hemara pt. Krzyżówka
(czyli permutacje małżeńskie). W czasie
koncertu artystka nawiązała dialog 
z publicznością, odpowiadała na py-
tania, opowiadała o przygodach za-
równo na planach teatralnych czy seria-
lowych, jak i o spotkaniach z mistrzami
– m.in. z Agnieszką Osiecką.

Wiele pytań dotyczyło serialu
Ranczo i mistrzowsko zagranej i ucha-
rakteryzowanej postaci Kazimiery 
Solejukowej. Były pytania o rolę Ce-
zarego Żaka (prywatnie męża aktorki)
– jak z tej samej „gęby” może być tak
dobrotliwy ksiądz i taki wredny wójt?!
Pytano również o życie prywatne 
– o spełnienie zawodowe i o męża-
Cezarego, którego, jak stwierdziła
sama aktorka, ma w pakiecie…

Ostatnia impreza w 2013 roku w sali
widowiskowej MCK „e-Eureka” w Świe-
szynie odbyła się w sobotę 21 grudnia.
Spotkaniem tym był trzeci już koncert 
z cyklu grudniowych Wieczornic. Sala
wypełniła się po brzegi. Wieczór rozpo-
czął się od występu zespołu No Name.
Wykonali cztery utwory, w tym jeden 
z repertuaru Szymona Zychowicza 

– Wolni od trosk. Zespół zebrał gromkie
brawa za swój występ.

Po naszych młodych talentach na
scenie pojawił się koszalinianin 
– Szymon Zychowicz, występujący nie-
gdyś w Piwnicy Pod Baranami, miesz-
kający obecnie w Bielawie. Artyście 
towarzyszyła Aleksandra Osiecka śpie-
wająca w chórkach i akompaniująca 
na skrzypcach. W ponad godzinnym
programie muzyk wykonał repertuar 
z pierwszej swej płyty „Po prostu”. 

31 stycznia w MCK w Świeszynie 
z mieszkańcami spotkała się Maria
Czubaszek – satyryk, dziennikarz 
autorka tekstów piosenek i  książek.
Choć pogoda psuła szyki, gdyż popo-
łudniem zaczął padać marznący
deszcz, który zmienił jezdnie i chod-
niki w swoiste lodowisko, to jednak
już od godz. 17.30 zaczęli przycho-
dzić pierwsi goście i zapełniać salę
MCK. Tuż przed występem sala pękała
w szwach i trzeba było dostawiać do-
datkowe krzesła.

Artystka w interesujący i zabawny
sposób przedstawiła wiele historii ze
swojego życia, ale też życia celebrytów.
Opowiedziała jak zaczęła się jej przy-
goda z radiem i telewizją; dlaczego
zgodziła się wziąć udział w programie
„Sekrety chirurgii”, gdzie przeszła li-
fting powiek.  „Mojej urodzie nic już
nie pomoże” – podsumowała występ 
z typowym dystansem do siebie. Opo-
wiedziała też o kulisach sesji zdjęciowej
dla Playboya, która miała miejsce na
Powązkach. 

Tekst i fotografie: 
Jacek Marcinkowski

Kulturalni goście
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GGrruuddnniioowwyy pprrzzeegglląądd ssppeekkttaakkllii 
jjaasseełłkkoowwyycchh śścciiąąggnnąąłł ddoo MMCCKK 
„„ee--EEuurreekkaa”” ww ŚŚwwiieesszzyynniiee uucczznniióóww 
ii pprrzzeeddsszzkkoollaakkii zz ccaałłeejj ggmmiinnyy..

��� W środowe popołudnie, 18
grudnia, sala MCK wypełniona była
po brzegi, gdyż oprócz młodych arty-
stów przybyli  członkowie rodzin 
i mieszkańcy. Każde przedstawienie
było przedstawione w innej formie.
Przedszkolaki, których występ rozpo-
czął spotkanie, przede wszystkim cza-
rowały swoim śpiewem. Szkoła Pod-
stawowa w Konikowie przygotowała
przedstawienie klasyczne, uczniowie 
z dunowskiej podstawówki postawili
na teatr kukiełkowy, młodzi aktorzy z

Zegrza Pomorskiego wpletli w występ
bajkowe postacie (Czerwony Kap-
turek, Dziewczynka z zapałkami), 
a gimnazjaliści umieścili czas narodzin
Jezusa we współczesności (z występem
grupy hip-hopowej).

W przerwie między występami te-
atrzyków talenty taneczne i wokalne
zaprezentowali młodzi artyści działa-
jący przy MCK „e-Eureka”. Grupa ta-
neczna Sylwii Dzidziewicz, zespół ta-
neczny Star Flesz oraz trzy grupy
wokalistów z zespołu Zosi Karbowiak.

Na koniec wszyscy otrzymali
słodkie podarunki i praktyczne pre-
zenty dla szkół i przedszkola.

Tekst i foto: 
Jacek Marcinkowski

Jasełkowe 
przedstawienia

WW ppoołłoowwiiee ggrruuddnniiaa ww ssaallii
wwiiddoowwiisskkoowweejj MMCCKK 
„„ee--EEuurreekkaa”” ooddbbyyłł ssiięę kkiieerr--
mmaasszz bboożżoonnaarrooddzzeenniioowwyy..
UUrroocczzyyśścciiee zzaakkoońńcczzoonnoo 
rróówwnniieeżż SSeenniioorriiaaddęę.. 

WYYSSTTAAWWCCYY z niemal
wszystkich sołectw
naszej gminy prezen-
towali na stoiskach

szeroką ofertę wypieków, ozdób,
kartek świątecznych i stroików. 
W trakcie kiermaszu odbył się kwiz
bożonarodzeniowy prowadzony przez
Barbarę Podolak. Niektóre pytania nie
należały do najłatwiejszych, ale
wszyscy poradzili sobie doskonale 
i wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali
upominki. Nagrody ufundował
ZODR w Barzkowicach.

Uroczystym elementem kiermaszu

było podsumowanie projektu pod
nazwą SENIORIADA 2013. Od
września w Multimedialnym Centrum
Kultury „e-Eureka” zbierały się osoby
50+ i uczestniczyły w zajęciach pla-
stycznych i psychologicznych pod
okiem trenerów. Na spotkaniu podsu-
mowującym mogliśmy podziwiać wy-
stawę prac przygotowanych przez se-
niorów w czasie tych spotkań, a także
prezentację i filmik z zajęć. Były
kwiaty, podziękowania, poczęstunek 
i szampan. Na spotkanie zostali za-
proszeni aktywni seniorzy z gminy
Karlino, gdzie równolegle odbywały
się podobne zajęcia z tego samego pro-
gramu.

Projekt dofinansowany był ze
środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Tekst i fotografie: 
Jacek Marcinkowski

Finał Senioriady na
kiermaszu świątecznym
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WW ddwwóócchh sszzkkoołłaacchh ppooddssttaawwoowwyycchh
ggmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo:: DDuunnoowwiiee ii KKoonnii--
kkoowwiiee zzaakkoońńcczzoonnoo ppiilloottaażżoowwyy
rrzząąddoowwyy pprrooggrraamm ppoodd nnaazzwwąą 
„„CCyyffrroowwaa SSzzkkoołłaa””.. 

��� Przez prawie rok uczniowie i na-
uczyciele uczyli się wykorzystywać
techniki informacyjno-komunikacyjne
(TIK) na zajęciach edukacyjnych 
w szkole. Poznawali ciekawe aplikacje,
prowadzono projekty i zajęcia z wy-
korzystaniem TIK. Nowy rok szkolny
to nowe wyzwania i pomysły. 

W ramach „Cyfrowej Szkoły” 
w Dunowie przystąpiono do projektu
filmowego w ramach organizowanego
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświa-
towe konkursu „Między nami czytel-
nikami”. Dzieci aktywnie wzięły
udział w realizacji projektu filmowego.

Zaangażowanie uwidoczniło się we
wzroście średniej liczby wypożycza-
nych książek ze szkolnej biblioteki, zaś
treść wystąpień wskazywała na rzeczy-
wisty sukces projektu. Wykorzystanie
pomocy multimedialnych usprawniło
pracę, elektroniczna poczta i dziennik
okazały się nieodzownym narzędziem
bieżącej wymiany pomysłów między
nauczycielem, uczniami i operatorem
kamery. Bez odpowiedniego oprogra-
mowania nie powstałby film! Projekt
zaangażował również najsłabszych
uczniów, którzy mieli możliwość
sprawdzenia się w nowej roli – ak-
torów. Zrealizowano wszystkie przyjęte
cele.

Agata Zglinicka

�	�������	���
����������������������
����
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Cyfrowe szkoły 

UUcczznniioowwiiee śśwwiieesszzyyńńsskkiicchh sszzkkóółł 
ooddnniieeśśllii oossttaattnniioo wwiieellee ssuukkcceessóóww 
ww kkoonnkkuurrssaacchh oorrggaanniizzoowwaannyycchh 
nnaa sszzcczzeebblluu ggmmiinnnnyymm,, ppoowwiiaattoowwyymm,,
wwoojjeewwóóddzzkkiimm oorraazz ooggóóllnnooppoollsskkiimm.. 

��� Wojewoda zachodniopomorski 
i kurator oświaty w Szczecinie zorga-
nizowali konkurs na rymowankę pod
nazwą „Nagły wypadek: 112”. Wy-
różnienie z rąk wojewody – Marcina
Zydorowicza otrzymała Wiktoria Lat-
kowska, uczennica II klasy Szkoły
Podstawowej w Konikowie. Do kon-
kursu zgłosiło się 18 zachodniopo-
morskich szkół, które przysłały 238
prac. Po rozdaniu nagród dzieci zwie-
dziły Wojewódzkie Centrum Powia-
damiania Ratunkowego. Tam uczest-
nicy konkursu mieli okazję przyjrzeć
się z bliska pracy ludzi ratujących życie
innym. 

Karina Kowalczyk, uczennica
Szkoły Podstawowej w Dunowie zajęła
9 miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Przedmiotowym z Przyrody
„Pingwin 2013”. Uzyskała 52 punkty
na 60 możliwych.

Koszalińskie muzeum zorganizo-
wało konkurs „Cztery pory tradycji”.
Zadaniem konkursowym zimowej
jego edycji było wykonanie kartki bo-
żonarodzeniowej i ozdoby choin-
kowej. W konkursie wzięli udział 

i otrzymali wyróżnienie z rąk Dyrek-
tora Muzeum w Koszalinie uczniowie
z Koła Historycznego działającego 
w Szkole Podstawowej w Zegrzu Po-
morskim.

Jacek Marcinkowski

Uczniowie 
z sukcesami! 
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UUcczznniioowwiiee ii ggrroonnoo ppeeddaaggoo--
ggiicczznnee ppllaaccóówweekk oośśwwiiaattoo--
wwyycchh zz nnaasszzeejj ggmmiinnyy zzoorrggaa--
nniizzoowwaallii ww ssttyycczznniiuu
uurroocczzyyssttoośśccii zz ookkaazzjjii DDnniiaa
BBaabbccii ii DDzziiaaddkkaa.. 

21SSTTYYCCZZNNIIAA w Szkole
Podstawowej w Koni-
kowie odbyło się uro-
czyste spotkanie pełne

muzyki, śpiewu, tańca, recytacji, 
a nade wszystko serdecznych życzeń 

z głębi serca płynących. W specjalnym
programie przygotowanym na tę
okazję przedstawiona została rodzinna
familiada, występy taneczne i wokalne.
Był również słodki poczęstunek, 
a także laurki i prezenty dla babć 
i dziadków.

31 stycznia, w Szkole Podstawowej
w Dunowie, obyła się uroczysta aka-
demia pod hasłem „Ruch to zdrowie
wiedzą babcie i dziadkowie”. Tutaj ob-
chody święta babć i dziadków po-
łączone zostały z zabawą karnawałową
i rozgrywkami sportowymi w ramach

programu „Rok szkoły w ruchu”. Były
występy artystyczne: wiersze, piosenki,
układy taneczne w wesołej, kolorowej
i sportowej otoczce. 

Również świeszyńskie przedszkole
zorganizowało spotkanie z ulubie-
ńcami małych przedszkolaków. Licznie
przybyli goście w dniu 23 stycznia
obejrzeli program artystyczny „Ma-
giczne jasełka”, wysłuchali piosenek 
i recytacji wierszy. W podziękowaniu
babcie i dziadkowie otrzymali wła-
snoręcznie wykonane upominki.

Jacek Marcinkowski

Pamiętamy o Babciach
i Dziadkach
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��� HARMONOGRAM
ZEBRAŃ WIEJSKICH
KKUURROOZZWWĘĘCCZZ – 13.02, g. 18, Świe-
tlica wiejska. 
ZZEEGGRRZZEE PPOOMM.. – 14.02, g. 18,
Szkoła Podstawowa. 
NNIIEEDDAALLIINNOO – 17.02, g. 18, Świe-
tlica wiejska. 
SSTTRRZZEEKKĘĘCCIINNOO – 18.02, g. 18,
Świetlica. 
DDUUNNOOWWOO – 19.02, g. 18, Świetlica
wiejska.
GGIIEEZZKKOOWWOO – 20.02, g. 18, Świe-
tlica wiejska w Dunowie. 
MMIIEERRZZYYMM – 21.02, g. 18, MCK „e-
Eureka” w Świeszynie. 
KKOONNIIKKOOWWOO – 24.02, g. 18, Świe-
tlica wiejska. 
NNIIEEKKŁŁOONNIICCEE – 26.02, g. 18, Świe-
tlica wiejska. 
ŚŚWWIIEESSZZYYNNOO – 28.02, g. 18, MCK
„e-Eureka” w Świeszynie.

Dopłaty
do energii  
OOdd 11 ssttyycczznniiaa 22001144 rrookkuu oossoobbyy,, kkttóórree
oottrrzzyymmuujjąą ddooddaatteekk mmiieesszzkkaanniioowwyy,,
mmooggąą uubbiieeggaaćć ssiięę oo pprrzzyyzznnaanniiee zzrryycczzaa--
łłttoowwaanneeggoo ddooddaattkkuu eenneerrggeettyycczznneeggoo..
PPrrzzyyzznnaawwaanniieemm ddooddaattkkóóww eenneerrggeettyycczz--
nnyycchh zzaajjmmuujjee ssiięę GGmmiinnnnyy OOśśrrooddeekk
PPoommooccyy SSppoołłeecczznneejj ww ŚŚwwiieesszzyynniiee.. 

��� Dodatki energetyczne mają służyć
częściowemu pokryciu ze środków pu-
blicznych kosztów opłat za energię
elektryczną przez tzw. odbiorców wra-
żliwych. Zasady i tryb przyznawania, a
także wypłacania dodatków energe-
tycznych reguluje ustawa z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elek-
trycznej to (zgodnie z ustawą) osoba,
której przyznano dodatek mieszka-
niowy, która jest stroną umowy kom-
pleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przed-
siębiorstwem energetycznym i za-
mieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.

Wysokość tego dodatku od 1
stycznia do 30 kwietnia 2014 r. wy-
nosi: dla gospodarstwa domowego
prowadzonego przez osobę samotną –
11,36 zł/miesiąc; dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 2 do 4 osób
– 15,77 zł/miesiąc; dla gospodarstwa
domowego składającego się z co naj-
mniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Wysokość tego dodatku na kolejne
12 miesięcy określi minister w terminie
do dnia 30 kwietnia każdego roku.
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2277 ssttyycczznniiaa ww KKoommeennddzziiee
MMiieejjsskkiieejj PPaańńssttwwoowweejj SSttrraażżyy
PPoożżaarrnneejj ww KKoosszzaalliinniiee oodd--
bbyyłłaa ssiięę uurroocczzyyssttoośśćć pprrzzeekkaa--
zzaanniiaa ii ppoośśwwiięęcceenniiaa ppoo--
jjaazzddóóww ppoożżaarrnniicczzyycchh oorraazz
sspprrzzęęttuu ppoożżaarrnniicczzeeggoo.. 

POODDCCZZAASS uroczystości
Komendant Miejski PSP 
w Koszalinie bryg. Mirosław
Pender wręczył okoliczno-

ściowe statuetki władzom rządowym 
i samorządowym w podziękowaniu za
współpracę i pomoc przy realizacji za-
kupu samochodów pożarniczych oraz
sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP 
w Koszalinie. W imieniu Gminy Świe-
szyno podziękowania odebrał wójt
Gminy Świeszyno – Ryszard Osiowy.

Gmina Świeszyno dofinansowała
zakup samochodu osobowo-towaro-
wego SLKw Mercedes Vito, a także
sprzętu  do ratownictwa wodnego:
łódki ratowniczej z silnikiem, przy-
czepką i czterema kompletami su-
chych ubrań nurkowych. 

Pozyskany sprzęt w sposób znaczący
poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na
skuteczność i niezawodność strażaków
komendy w realizacji zadań ustawo-
wych.

Poświęcenia przekazywanych sa-
mochodów i sprzętu dokonał ksiądz
mł. bryg. Ryszard Szczygieł Kapelan
PSP Województwa Zachodniopomor-
skiego.

Tekst i foto: KM PSP 
Koszalin, UG Świeszyno

Gmina wspiera
strażaków 
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–– OOdd kkiieeddyy jjeesstt PPaannii mmiieesszzkkaannkkąą
KKuurroozzwwęęcczzaa??
– Mieszkanką Kurozwęcza jestem

od 1997 roku. Urodziłam się i miesz-
kałam w Rosnowie, trzy kilometry od
Kurozwęcza.

–– DDllaacczzeeggoo zzddeeccyyddoowwaałłaa ssiięę PPaannii
kkaannddyyddoowwaaćć nnaa ssoołłttyyssaa ii oodd kkiieeddyy
sspprraawwuujjee PPaannii ttęę ffuunnkkccjjęę??
– Sołectwo Kurozwęcz powołane

zostało w roku 2004. Funkcję sołtysa
sprawuję od początku jego funkcjo-
nowania, obecnie już trzecią kadencję.
Nie pracuję zawodowo, dlatego zde-
cydowałam się kandydować na sołtysa.
Wiedziałam, że wyzwanie to będzie
kosztowało wiele pracy. Nie ukrywam,
miejscowość popegeerowska, tak jak
wiele innych była zaniedbana, po-
nieważ nie stanowiła odrębnego so-
łectwa. Zależało mi, aby poprawić wi-
zerunek wioski, w której mieszkam
oraz zmobilizować mieszkańców do
wspólnych działań.

–– CCzzyymm wwyyrróóżżnniiaa ssiięę KKuurroozzwwęęcczz
ssppoośśrróódd iinnnnyycchh ssoołłeeccttww ggmmiinnyy??
CCoo mmoożżnnaa ttuu cciieekkaawweeggoo zzoobbaacczzyyćć??
– Kurozwęcz jest najmniejszym so-

łectwem w gminie – to tylko jedna
miejscowość. Obecnie zameldowa-
nych na pobyt stały jest tutaj 120
osób. Z uwagi na niską liczebność
mieszkańców, łatwiej się porozumieć,
zmobilizować do wspólnych działań.
Wszyscy się tu znają i każdy wie co

może zaoferować wspólnocie. Przy-
kładem jest realizowany w roku 2012
projekt pt. „Zielono nam w sołectwie
Kurozwęcz”. W ramach realizacji tego
zadania wspólnie posadziliśmy ok. 500
roślin, uporządkowaliśmy teren zie-
lony, długości ok. 400 m  wzdłuż
chodnika w Kurozwęczu. Zadanie
współfinansowane było przez firmę
POLDANOR SA. Przygotowanie te-
renu do nasadzeń odbyło się we
współpracy z pracownikami Zakładu
Rolnego w Zegrzu Pomorskim.

–– JJeesstt PPaannii KKoobbiieettąą AAkkttyywwnnąą
GGmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo,, ttyyttuułł tteenn zzddoo--
bbyyłłaa PPaannii rróówwnniieeżż nnaa sszzcczzeebblluu ppoo--
wwiiaattoowwyymm ww rrookkuu  22001111.. DDooccee--
nniioonnoo mm.. iinn.. uummiieejjęęttnnoośśćć
oorrggaanniizzoowwaanniiaa kkoobbiieett ddoo wwssppóóll--
nnyycchh ddzziiaałłaańń.. JJaaccyy iinnnnii cciieekkaawwii lluu--
ddzziiee mmiieesszzkkaajjąą ww ssoołłeeccttwwiiee??
– W sołectwie mieszkają osoby ma-

jące zróżnicowane zainteresowania 
i umiejętności, które ujawniają się 
w trakcie przygotowań sołeckich 
i gminnych spotkań kulturalnych. 

–– JJaakkiiee nnaajjwwaażżnniieejjsszzee sspprraawwyy ppoozzoo--
ssttaajjąą ddoo zzaałłaattwwiieenniiaa ww ssoołłeeccttwwiiee??
– Wskazanym byłoby zmodernizo-

wanie sieci wodociągowej i budowa
sieci kanalizacyjnej z alternatywnym
rozwiązaniem, polegającym na przy-
łączeniu do Zegrza Pomorskiego lub
budowie kontenerowej oczyszczalni 
w Kurozwęczu. 

–– PPrroosszzęę wwsskkaazzaaćć ssuukkcceess ii ppoorraażżkkęę
oobbeeccnneejj kkaaddeennccjjii……
– W trakcie ostatniej kadencji

przeprowadzone zostały największe
zmiany w sołectwie: wybudowano
nowy chodnik wraz z pasem zieleni,
gruntownie wyremontowana została
świetlica wiejska. Świetlica została
wyposażona w trzy zestawy kompu-
terowe w ramach projektu „Internet
oknem na świat mieszkańców
Gminy Świeszyno”. Mamy też nowe
zaplecze kuchenne. Wybudowany
został plac zabaw dla dzieci. Suk-
cesem jest umiejętność dobrej
współpracy z gminą i zmobilizo-
wanie społeczeństwa do wspólnych
działań. 

W każdym z nas drzemie chęć dzia-
łania, do każdego jednak trzeba indy-
widualnie dotrzeć. Poprawa wyglądu
wioski przyczyniła się do  dbałości
mieszkańców o prywatne posesje.

–– JJaakkiiee mmaa PPaannii ppllaannyy ddzziiaałłaańń nnaa
nnaajjbblliiżżsszzee llaattaa??
– Na pewno będę kandydować na

radną kadencji 2014–2018. Chcę tym
samym utrzymać poziom dotychcza-
sowych osiągnięć i mieć wpływ na
dalszy rozwój sołectwa. W roku 2014
nastąpi poprawa oświetlenia miejsco-
wości. Planowane przez Gminę Świe-
szyno przejęcie działki od Nadle-
śnictwa Tychowo pozwoli nam na
dalszy rozwój miejscowości.

Sołtys mobilizuje mieszkańców 
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ZAAJJĘĘCCIIAA ZZIIMMOOWWEE po-
prowadzą młodszy biblio-
tekarz Natalia Pionke
oraz instruktor świetlicy

Anna Skowrońska. Spotkania będą
miały charakter artystyczny oraz inte-
gracyjny. W programie przewidziano
przede wszystkim zajęcia plastyczne 
i literackie (nawiązujące m.in. do po-
staci i działalności Oskara Kolberga,
który jest patronem roku 2014), ale
także konkursy, zabawy grupowe. Do-
datkowo odbędą się: międzyświetli-
cowy turniej gier planszowych (każde
dziecko może przyjść jako kibic, na-
tomiast gracze zostają zgłoszeni przez
świetlice), warsztaty hip-hopowe RAP-
SKUL (są jeszcze wolne miejsca!) oraz
spektakl lalkowy dla wszystkich dzieci
i młodzieży.

Dzieci poniżej siódmego roku życia
mogą uczestniczyć w zajęciach, warsz-

tatach i spektaklu jedynie pod opieką
rodzica lub dorosłego opiekuna.

W trakcie ferii zimowych odbędą
się także próby oraz występy teatru
„Dzieciaki ze Świeszyna” w świetlicach
wiejskich. Godziny prób będą usta-
lane na bieżąco.

Lista uczestników zajęć zimowych
w MCK jest już zamknięta, ale można
jeszcze zapisywać się na listę rezer-
wową. Oznacza to, że w przypadku
zwolnienia jakiegoś miejsca, osoby 
z listy rezerwowej zostaną o tym po-
informowane i będą mogły uczestni-
czyć w zajęciach. 

��� HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM::
OOdd 1177..0022  ddoo 2266..0022 – zajęcia od-

bywają się codziennie w godzinach od
11 do14,

1188..0022 – od godz. 11 do 14 zapla-

nowano międzyświetlicowy turniej gier
planszowych, zaś od godz. 14 – spek-
takl wrocławskiej Akademii Wyobraźni
pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”,

2255..0022 – warsztaty hip-hopowe
RAPSKUL w godzinach (wyjątkowo)
10.00-14.00 (na warsztaty obowiązują
dodatkowe zapisy – mogą w nich
uczestniczyć także dzieci i młodzież nie-
zapisana na zajęcia zimowe w MCK),

2277..0022 ii 2288..0022 – zajęcia w MCK nie
odbywają się (wyjazd z teatrem do
świetlic wiejskich).

Występy teatru „Dzieciaki ze Świe-
szyna” w następujących świetlicach
wiejskich:

2277..0022 – godz. 12.00 – świetlica 
w Strzekęcinie,

2277..0022 – godz. 13.30 – świetlica 
w Niedalinie,

2288..0022 – godz. 15.00 – świetlica 
w Niekłonicach,

2288..0022 – godz. 16.30 – świetlica 
w Konikowie,

2288..0022 – godz. 18.00 – świetlica 
w Dunowie.

Harmonogram może ulec zmianie.

� Godziny otwarcia świetlic wiej-
skich w trakcie ferii zimowych
(17.02–28.02):

ŚŚwwiieesszzyynnoo::
poniedziałek–piątek: 14.00-19.00
KKoonniikkoowwoo::
wtorek – 15.00-20.00
środa – 15.00-19.00
czwartek – 16.00-20.00
piątek – 15.00-19.00
sobota – 13.00-16.00
NNiieekkłłoonniiccee::
w pierwszy tydzień ferii – od po-

niedziałku do piątku – 11.00-16.00
w drugi tydzień ferii – od ponie-

działku do soboty – 11.00-16.00

DDuunnoowwoo::
wtorek-sobota – 16.00-20.00
NNiieeddaalliinnoo::
poniedziałek-piątek – 12.00-16.00
SSttrrzzeekkęęcciinnoo::
poniedziałek-piątek – 11.00-15.00
KKuurroozzwwęęcczz::
poniedziałek-piątek – 15.00-19.00

W trakcie ferii zimowych zajęcia
instruktorskie (sekcja taneczna, wo-
kalna, doboszy) będą odbywały się bez
zmian.

Serdecznie zapraszamy!
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� ORLIK przy gimnazjum w Świe-
szynie będzie czynny dla dzieci i mło-
dzieży od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 12.00 do 15.00.

Ferie zimowe w MCK 

Mistrz
kręgli

��� 4 stycznia w Toruniu odbyły się 
indywidualne Mistrzostwa Polski 
Juniorów do lat 19 w bowlingu, 
w których 15-letni Alexander Langner,
mieszkaniec gminy Świeszyno (repre-
zentujący klub KB MK Koszalin),
zdobył brązowy medal.

Alexander od trzech lat gra 
w kręgle, ale dopiero od ubiegłego
roku startuje w zawodach ogólno-
polskich. Uczestniczy w zgrupowa-
niach kadry narodowej juniorów 
– aktualnie zajmuje czwarte miejsce
w rankingu krajowym i jest jednym
z kandydatów do reprezentowania
kraju w kwietniowych Mistrzo-
stwach Europy Juniorów, które od-
będą się w Odense w Danii. Jest
uczniem trzeciej klasy Gimnazjum
Sportowego im. Polskich Olimpij-
czyków w Koszalinie.

��� Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świeszynie informuje, że w
ramach Gminnego Programu Rozwi-
ązywania Problemów Alkoholowych i

Narkomanii w Gminie Świeszyno pro-
wadzone są zajęcia socjoterapeutyczne
w świetlicach: 
ŚŚwwiieesszzyynnoo – poniedziałek, g. 15-17;

KKoonniikkoowwoo – wtorek, g. 15-17;
SSttrrzzeekkęęcciinnoo – wtorek, g. 17-19; 
NNiieeddaalliinnoo – wtorek, g. 17.15-19.15;
ZZeeggrrzzee PPoommoorrsskkiiee – środa, g. 15-17;

KKuurroozzwwęęcczz – środa, g. 17.15-19.15;
GGiieezzkkoowwoo – czwartek, g. 15-17; 
DDuunnoowwoo – czwartek. g. 17.15-19.15.

Zajęcia w świetlicy w Strzekęcinie

prowadzi Ewa Dziurla, w pozosta-
łych świetlicach – Zdzisława Czar-
necka.

Agata Kałucka

Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach wiejskich

MMaarrzzeenniiee ddzziieessiięęcciioolleettnniieeggoo 
DDoommiinniikkaa WWóójjcciikkaa,, cchhoorruujjąącceeggoo 
oodd rrookkuu nnaa nnoowwoottwwóórr,, zzoossttaałłoo 
ssppeełłnniioonnee!! DDzziięękkii lluuddzziioomm 
wwiieellkkiieeggoo sseerrccaa ddoossttaałł wwyymmaarrzzoonneeggoo
ggookkaarrttaa!!

��� W sobotę, 21 grudnia, w MCK 
„e-Eureka” zjawili się gromadnie
mieszkańcy Świeszyna, koledzy z klasy

Dominika, zespół Jarzębiny, przedsta-
wiciele mediów, ale przede wszystkim
fundacja MAM MARZENIE ze
Szczecina.

To właśnie ta fundacja spełniła ma-
rzenie Dominika wręczając mu pre-
zent w postaci czterokołowca – go-
karta, o którym marzył przynajmniej
od roku, by wraz z rodziną móc wy-
bierać się na przejażdżki po okolicy!

Gościliśmy również zawodników
futbolu amerykańskiego z koszaliń-
skiego klubu Korsarze. Przybyli 
w swoich oryginalnych, boiskowych
strojach, wręczyli Dominikowi fut-
bolówkę i przyjęli go do swego ze-
społu!

Czas spotkania umilał śpiewem ze-
spół Jarzębiny. Był słodki poczęstunek,
kawa i herbata. Były łzy wzruszenia 

i radości. I szczęście Dominika z otrzy-
mania takiego prezentu!

Jeszcze jedno marzenie Dominika
czeka na spełnienie – WYZDRO-
WIEĆ. I tego z całego serca mu ży-
czymy!

Tekst i foto: 
Jacek Marcinkowski

Marzenia się spełniają! 
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