
BBiibblliiootteekkaa PPuubblliicczznnaa 
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee zzddoobbyyłłaa ttyyttuułł
„„BBiibblliiootteekkii RRookkuu 22001133””
WWoojjeewwóóddzzttwwaa ZZaacchhooddnniioo--
ppoommoorrsskkiieeggoo ww kkaatteeggoorriiii
nnaajjlleeppsszzaa bbiibblliiootteekkaa ww mmiieejj--
ssccoowwoośścciiaacchh ddoo 1155 ttyyssiięęccyy
mmiieesszzkkaańńccóóww.. OOrrggaanniizzaa--
ttoorreemm kkoonnkkuurrssuu bbyyłłaa 
KKssiiąążżnniiccaa PPoommoorrsskkaa 
ww SSzzcczzeecciinniiee.. 

TYYTTUUŁŁ ZZOOSSTTAAŁŁ PPRRZZYY--
ZZNNAANNYY przez dyrektora
Książnicy Pomorskiej na

podstawie rekomendacji Komisji Kon-
kursowej. Pod uwagę wzięto osiągnię-
cia w pracy biblioteki w ubiegłym
roku kalendarzowym, m.in.: organi-
zację imprez, spotkań i innych wyda-
rzeń kulturalnych dla lokalnej spo-
łeczności, promocję czytelnictwa 
– także wśród dzieci i młodzieży, kom-

puteryzację i informaty-
zację, ofertę zbiorów, es-
tetykę budynku i jego
otoczenie oraz współ-
pracę biblioteki z in-
nymi instytucjami.

– Jest to ogrom-
ne wyróżnienie
dla biblioteki
oraz dodatkowa
motywacja do
dalszej pracy 
– mówi Natalia

Pionke, bibliote-
karz w świeszyńskiej

placówce. – Tytuł
jest o tyle
szczególny, że
w bieżącym
roku przypa-

da jubileusz 65 lecia powstania insty-
tucji.  

Nadanie tytułu „Biblioteki Roku”
jest zwieńczeniem wielu lat działań 
instytucji w sferze kulturalnej gminy
Świeszyno, a także efektem jej nie-
ustannego rozwoju i przeobrażeń. 
Do czasu powstania w 2013 roku
Multimedialnego Centrum Kultury
„e-Eureka” biblioteka była jedyną in-
stytucją kultury na terenie gminy
Świeszyno. Aby przyciągnąć w swoje
progi jak najliczniejsze grono miesz-
kańców, proponowała nie tylko do-

stęp do księgozbioru, ale także do sze-
roko pojętej kultury, organizując i ini-
cjując imprezy oraz spotkania o cha-
rakterze kulturalno-edukacyjnym.

– Dziękujemy wszystkim tym,
którzy wspierają i doceniają nasze 
działania oraz aktywnie uczestniczą 
w życiu biblioteki. Tytuł Biblioteki
Roku jest naszym wspólnym sukcesem!
– mówi Arleta Rogalska, dyrektor po-
łączonych instytucji – Multimedialnego
Centrum Kultury „e-Eureka” i Biblio-
teki Publicznej w Świeszynie.

Biblioteka nie stoi w miejscu, wciąż

się rozwija, poszerza swoją ofertę kul-
turalną, bierze udział w różnych pro-
gramach i projektach. Organizuje nie
tylko spotkania z ciekawymi ludźmi
kultury, ale także warsztaty teatralne
dla dzieci i młodzieży, teatry interak-
tywne dla najmłodszych, spotkania
Klubu Pożeraczy Książek, zajęcia letnie

i zimowe, gminne przeglądy recytator-
skie, jasełka i wiele innych. Proponuje
Czytelnikom już nie tylko książki i cza-
sopisma, ale także audiobooki, multi-
medialne gry edukacyjne oraz bez-
płatny dostęp do internetu. 

� Natalia Pionke

Świeszyno najlepsze w województwie zachodniopomorskim

Biblioteka roku
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CZYTELNICTWO W ŚWIESZYNIE:
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Zdrowych, radosnych Świąt
Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei 
i miłości, 

wiosennego nastroju i serdecznych
spotkań w rodzinnym gronie, 
życzą wszystkim mieszkańcom 

Gminy Świeszyno
Ryszard Osiowy

Cezary Czenko

wójt Gminy Świeszyno Przewodniczący 
Rady Gminy Świeszyno

UWAGA!
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WLLUUTTYYMM we wszyst-
kich sołectwach od-
były się zebrania
wiejskie. W  trakcie

spotkań sołtysi  (z jednym wyjątkiem)
przedstawili sprawozdania z działal-
ności swojej i Rad Sołeckich w 2013
roku. Dzięki pracy tych zespołów, przy
zaangażowaniu lokalnych społeczności
oraz właściwym wykorzystaniu fun-
duszu sołeckiego, wspartego dodatko-
wymi pieniędzmi z budżetu gminy,
zrealizowano szereg przedsięwzięć po-
prawiających infrastrukturę i wygląd
miejscowości. Wymienię kilka z nich:
budowa chodników, przebudowa
przystanku, budowa schodów,
urządzenie parkingu przy świetlicy,
modernizacja kotłowni świetlicy wiej-
skiej, zakup kosiarek, odbudowa  prze-

pustu drogowego, wykonanie termo-
modernizacji  i elewacji  budynku
świetlicy. Ponadto zakupiono mate-
riały konstrukcyjne do zabudowy
placu rekreacyjnego. 

Podczas spotkań zapoznałem
mieszkańców z wykonaniem budżetu
2013 roku pod kątem wykorzystania

środków finansowych na zadania
własne gminy oraz inwestycje wyko-
nane w tym okresie. W minionym
roku zrealizowaliśmy  na terenie
gminy 24 przedsięwzięcia inwesty-
cyjno-remontowe  na kwotę 5 278
072,82 zł, jednocześnie udział
środków finansowych  pozyskanych 
z różnych źródeł (w tym środków
unijnych) to 2 508 091,00 zł. 

W trakcie spotkań przedstawiłem
budżet na bieżący rok, a także rozpo-
częte i  planowane inwestycje. Miesz-
kańcy mieli możliwość uczestniczyć 
w tych spotkaniach i wziąć udział 
w dyskusji. 

Ze spotkań tych wynika kilka wnio-
sków. Jednym z nich jest ten,
iż uczestnicy akceptują działania Rady
Gminy i Wójta w zakresie realizacji

zadań ustawowych i procesów inwe-
stycyjnych. Zauważają zmiany na te-
renie gminy, aprobują i mają przy-
chylny stosunek do nich. Są także
mieszkańcy, którzy krytycznie odnoszą
się do sposobu zarządzania gminą, do
procedur uchwałodawczych, do roli,
jaką odgrywa Rada Gminy jako organ
stanowiący i Wójt jako organ wyko-
nawczy. 

W naszej rzeczywistości panuje po-
gląd – zresztą słuszny –  że władza sa-
morządowa pełni służebną rolę wobec
mieszkańców. Niektórzy uczestnicy
spotkań sądzą, iż potrafią robić to le-
piej i skuteczniej. Problem w tym, iż te
osoby, udowadniają swoim dotych-
czasowym zachowaniem, że mając do
tego pełne  prawo, chociażby poprzez
udział w konsultacjach społecznych,
nie skorzystali z tej możliwości, m.in.
przy tworzeniu strategii rozwoju
Gminy Świeszyno. Potrafię zrozumieć
wiele rzeczy, gotów jestem przyjąć
każdą krytykę, jednak nie przyjmuję
do wiadomości i nie akceptuję za-
chowań irracjonalnych, agresywnych,

powodowanych prywatną wendettą 
i własną frustracją  na forum pu-
blicznym. Jako osoba publiczna,
mam świadomość tego, iż Rada
Gminy i ja,  jesteśmy oceniani przez
wszystkich, nie tylko mieszkańców
naszej gminy. Mam także świadomość
tego, iż niektórzy korzystając z forum
publicznego będą mnie obrażać. Nie
rozumiem emocji ludzi wydawałoby
się wykształconych, kulturalnych 
a jednak w swoich zachowaniach im-
pertynenckich, gotowych posłużyć się
nieprawdą dla zaspokojenia własnych
ambicji.

Mam nadzieję, że pisząc te słowa
będę wyrazicielem tych, którzy w kon-
taktach i relacjach społecznych po-
trafią rzetelnie ocenić efekty pracy 
samorządu, pozostawiać emocje 
w domu, a na forum publicznym prze-
strzegać zasad kultury, obiektywizmu,
szacunku dla drugiej osoby oraz po-
szanowania uczestników publicznej
dyskusji.

Ryszard Osiowy
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OKIEM GOSPODARZA

Krytyka, ale nie krytykanctwo!
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Nie bądź 
obojętny!
OOdd ssttyycczznniiaa 22001144 rrookkuu ww GGmmiinniiee
ŚŚwwiieesszzyynnoo ddzziiaałłaa SSttrraażż GGmmiinnnnaa  ––
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszz ŁŁuukkaasszz TTrroosszzcczzyyńńsskkii..

��� Jeśli jesteś świadkiem wykroczenia
lub zachodzi konieczność podjęcia in-
terwencji przez Strażnika – nie wahaj się
tego zgłosić! Interwencje do Komendy
Straży Gminnej zgłosić można:
–– ppiisseemmnniiee:: Straż Gminna w Świe-
szynie, 76-024 Świeszyno 15, 
–– oossoobbiiśścciiee strażnikowi w  Komendzie
Straży Gminnej (adres podany po-
wyżej)
–– tteelleeffoonniicczznniiee ppoodd nnuummeerr:: 604 908
112   lub   94 341 96 62 
–– eelleekkttrroonniicczznniiee:: sg@swieszyno.pl

Przy zgłoszeniu interwencji należy
podać swoje dane (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, ewentualnie numer tele-
fonu) oraz określić przedmiot zgłoszenia. 

Dane personalne zgłaszającego
przeznaczone są wyłącznie dla funk-
cjonariusza Straży Gminnej i nie będą
przekazywane innym osobom.

2288 mmaarrccaa ww UUrrzzęęddzziiee MMiieejjsskkiimm 
ww KKoosszzaalliinniiee ppooddppiissaannoo ppoorroozzuu--
mmiieenniiee 1199 ggmmiinn ww sspprraawwiiee zzaawwiiąą--
zzaanniiaa ZZwwiiąązzkkuu ZZIITT ((ZZiinntteeggrroowwaa--
nnyycchh IInnwweessttyyccjjii TTeerryyttoorriiaallnnyycchh)).. 

��� Dzięki ZIT, będącym nowym in-
strumentem Unii Europejskiej, gminy
będą mogły efektywniej korzystać ze
środków unijnych, w nowej perspek-
tywie 2014-2020. Kolejnym krokiem
będzie stworzenie wspólnej strategii
oraz wybór zadań do realizacji, 
w uzgodnieniu z Urzędem Marszał-
kowskim.

Do porozumienia przystąpiły na-
stępujące samorządy: Gmina Będzino,
Gmina Białogard, Miasto Białogard,

Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice,
Gmina Dygowo, Gmina Gościno,
Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg,
Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina
Miasto Koszalin, Gmina Manowo,
Gmina Mielno, Gmina i Miasto Po-
lanów, Gmina i Miasto Sianów,
Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno,
Gmina Tychowo, Gmina Ustronie
Morskie. 

Przy podpisaniu porozumienia
obecni byli: Stanisław Gawłowski – se-
kretarz stanu w Ministerstwie Środo-
wiska oraz Andrzej Jakubowski, wice-
marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

� Jacek Marcinkowski

Porozumienie ZIT podpisane

RReegguullaammiinn uuttrrzzyymmaanniiaa cczzyyssttoośśccii ii ppoorrzząąddkkuu ww GGmmiinniiee ŚŚwwiieesszzyynnoo:: 

��� osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bez-
pieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, 

��� zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający
dostęp osób trzecich.

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy,
należy: 

– wyposażenie psa w obrożę; 
– prowadzenie psa na uwięzi, a pies rasy uznawanej za agresywną lub pies 

w inny sposób zagrażający otoczeniu musi mieć nałożony kaganiec; 
– stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi. 

UUssttaawwaa oo oocchhrroonniiee zzwwiieerrzząątt zz ddnniiaa 2211..0088..11999977 rr.. ((tt..jj.. DDzz.. UU.. zz 22001133 rr..,, ppoozz..
885566)) mm..iinn..::

��� kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie
chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do
światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią
karmę i stały dostęp do wody,

��� zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cier-
pienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie
może być krótsza niż 3 m,

��� rejestrowanie psów ras uznawanych za agresywne (z rodowodem) w Urzędzie
Gminy Świeszyno, w  terminie 30 dni od nabycia psa,

��� zgłaszanie porzuconego zwierzęcia do najbliższego schroniska zwierząt, straży
gminnej lub policji.

UUssttaawwaa oo oocchhrroonniiee zzddrroowwiiaa zzwwiieerrzząątt oorraazz zzwwaallcczzaanniiuu cchhoorróóbb zzaakkaaźźnnyycchh
zzwwiieerrzząątt zz ddnniiaa 1111..0033..22000044 rr.. ((DDzz.. UU.. zz 22000088 rr..,, NNrr 221133,, ppoozz.. 11334422 zzee zzmm..))
mm..iinn..::

��� psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić
psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 
3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.

Jednocześnie przypominam, że: kto nie wykonuje obowiązków określonych
w „Regulaminie…”, podlega karze grzywny w trybie przepisów Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast, kto nie przestrzega ustawy 
o ochronie zwierząt podlega karze aresztu lub grzywny.    

Apel w sprawie zwierząt domowych
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.     

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świeszyno,
ww zzwwiiąązzkkuu zz lliicczznnyymmii sskkaarrggaammii zzwwiiąązzaannyymmii zz uuttrrzzyymmyywwaanniieemm zzwwiieerrzząątt ddoommoowwyycchh,, aa ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii ppssóóww,, 

mmaajjąącc nnaa uuwwaaddzzee PPaańńssttwwaa bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo,, pprrzzyyppoommiinnaamm oo oobboowwiiąązzkkaacchh oossóóbb uuttrrzzyymmuujjąąccyycchh zzwwiieerrzzęęttaa ddoommoowwee,, 
wwyynniikkaajjąąccyycchh zz nnaassttęęppuujjąąccyycchh pprrzzeeppiissóóww:: 
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MMuullttiimmeeddiiaallnnee CCeennttrruumm KKuullttuurryy 
„„ee--EEuurreekkaa”” –– BBiibblliiootteekkaa PPuubblliicczznnaa 
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee ooggłłaasszzaa KKoonnkkuurrssuu 
nnaa ppllaakkaatt,, pprroommuujjąąccyy 6655--lleecciiee 
ppoowwssttaanniiaa BBiibblliiootteekkii PPuubblliicczznneejj 
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee..

��� Konkurs jest przeznaczony dla
uucczzeessttnniikkóóww iinnddyywwiidduuaallnnyycchh lluubb zzbbiioo--
rroowwyycchh (gminnych placówek oświa-
towych, świetlic wiejskich, stowarzy-
szeń, sołectw etc) z terenu gminy
Świeszyno.

Konkurs podzielony jest nnaa ddwwiiee
kkaatteeggoorriiee::

– pprraaccyy ppllaassttyycczznneejj o maksy-
malnym rozmiarze 70x50 cm; dozwo-
lone wszystkie techniki (farby, kredki,
węgiel, kolaż etc.),

– pprroojjeekkttuu ggrraaffiicczznneeggoo (najlepiej 
w formacie JPG) zapisanego na dysku
optycznym (płycie CD) i gotowym do
wydruku w maksymalnym rozmiarze
70x50 cm.

Praca powinna zawierać następu-
jące informacje:

– nazwę jubileuszu: 65-lecie Bi-
blioteki Publicznej w Świeszynie,

– czas trwania jubileuszu: 6–12
maja 2014 r.

Plakaty, razem z metryczką (imię,
nazwisko, adres, telefon i/lub e-mail),
należy składać w MCK „e-Eureka” ddoo
2255 kkwwiieettnniiaa włącznie. Konkurs zo-
stanie rozstrzygnięty 30 kwietnia. RRoozz--
ddaanniiee nnaaggrróódd nastąpi w czasie trwania
tygodniowego cyklu imprez jubile-
uszowych ((66––1122 mmaajjaa)). Zwycięzcy zo-

staną powiadomieni o dokładnym ter-
minie rozdania nagród, już po roz-
strzygnięciu Konkursu.

Dla zwycięzców, w obu katego-
riach, przewidziane są nnaaggrrooddyy rrzzee--
cczzoowwee oraz wykorzystanie plakatów 
w celu pprroommooccjjii jjuubbiilleeuusszzuu BBiibblliiootteekkii:
wyeksponowanie w sali widowiskowej
w MCK zwycięskiej pracy plastycznej
oraz powielenie i rozpowszechnienie
zwycięskiego projektu graficznego 
w formie wydruku. Nagrody rzeczowe
przewidziano także za wwyyrróóżżnniieenniiaa.

Wszystkie prace konkursowe zo-
staną wyeksponowane na wwyyssttaawwiiee ppoo--
kkoonnkkuurrssoowweejj (6-12 maja), w ramach
uroczystości jubileuszowych, w sali 
widowiskowej MCK „e-Eureka”.

Regulamin Konkursu dostępny jest
w MCK „e-Eureka” – Bibliotece Pu-
blicznej. 

� Natalia Pionke

Uwaga! Konkurs!

WW kkaalleennddaarrzzoowwyy ppiieerrwwsszzyy ddzziieeńń
wwiioossnnyy MMuullttiimmeeddiiaallnnee CCeennttrruumm
KKuullttuurryy „„ee--EEuurreekkaa”” ww ŚŚwwiieesszzyynniiee 
zzaapprrooppoonnoowwaałłoo sswwyymm mmiieesszzkkaańńccoomm 
ffeessttiiwwaall ddźźwwiięękkóóww aakkoorrddeeoonnoowwyycchh.. 

��� Gośćmi wieczoru byli: zespół akor-
deonowy Tetrico-Akord oraz gwiazda
międzynarodowego formatu, wirtuoz
akordeonu, Rosjanin Vitalij Dmitriev.
Koncert rozpoczął występ naszego ro-
dzimego zespołu, działającego przy
Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
W zespole występują mieszkańcy
Świeszyna – Grażyna i Artur Zaj-

kowscy. Kolejnym punktem programu
i zarazem najważniejszym był występ
Vitalija Dmitrieva. Gość zza wschod-
niej granicy to wielokrotnie nagra-
dzany artysta znany nie tylko w ro-
dzimej Rosji, ale również na świecie.
Swój recital rozpoczął niemal dziesię-
ciominutowym, brawurowym wyko-
naniem fugi d-moll Jana Sebastiana
Bacha. W trakcie swego występu za-
grał również utwory Domenico Scar-
lattiego, Johanna Straussa (Nad pię-
knym, modrym Dunajem), Wiktora
Własowa (Basso ostinato). Każdy
utwór nagradzany był rzęsistymi bra-

wami. Po ostatnim utworze aplauz pu-
bliczności trwał blisko 5 minut. Tymi
brawami artysta został wywołany do
wykonania utworu na bis, który za-
brzmiał równie profesjonalnie i atrak-
cyjnie jak poprzednie.

Publiczność tego wieczora nie
mogła narzekać na brak emocji i do-
brej muzyki. Oba występy akorde-
onowe były wirtuozerskie. Nie odby-
łyby się one gdyby nie zaangażowanie
Koszalińskiego Towarzystwa Miło-
śników Akordeonu oraz CK 105.

� Jacek Marcinkowski

Cudowne dźwięki akordeonu

WW ddnniiaacchh 66..0055--1122..0055..22001144 rr.. 
ww MMCCKK „„ee--EEuurreekkaa”” –– BBiibblliiootteekkaa PPuu--
bblliicczznnaa ooddbbęęddąą ssiięę uurroocczzyyssttee oobbcchhooddyy
6655--lleecciiaa śśwwiieesszzyyńńsskkiieejj bbiibblliiootteekkii.. PPrroo--
ggrraamm jjuubbiilleeuusszzuu wwppiissuujjee ssiięę ww ooggóóllnnoo--
ppoollsskkii pprrooggrraamm pprroommooccjjii cczzyytteellnniiccttwwaa
ii bbiibblliiootteekk –– „„TTyyddzziieeńń BBiibbiiootteekk””..

PPrrooggrraamm oobbcchhooddóóww pprrzzeeddssttaawwiiaa ssiięę
nnaassttęęppuujjąąccoo::

6.05.2014 r. (wtorek) – g. 18.00 
– spotkanie autorskie z podróżnikiem
– Robertem Nawrockim, połączone 
z wystawą jego zdjęć z podróży,

7.05.2014 r. (środa) – g. 11.00 
– Młode talenty Gminy Świeszyno 
– przegląd gminnych talentów,

8.05.2014 r. (czwartek):
– godz. 11.00 – Katarzyna Kłosiń-

ska – spotkanie z językoznawcą, znaną
z radiowej audycji nadawanej w Pro-

gramie Trzecim Polskiego Radia pt.
„Co w mowie piszczy”,

– godz. 18.00 – Dorota Zawadzka –
spotkanie pt. „24 godziny z życia rodziny
– czyli jak dobrze spędzać ze sobą czas?”,

9.05.2014 r. (piątek) – 18.00 – po-
południe z muzyką. Koncert trzech
wykonawców:

– B.A.D. (hip-hop, wykonawca 
z Koszalina),

– no name (melodyjny rock, zespół
ze Świeszyna)

– 5 Litrów Czerwieni (mocniejszy
rock, grupa z Warszawy)

12.05.2014 r. (poniedziałek) 
– g. 17.00 – spektakl dla dzieci „Kotek
i Kogutek” – Teatr Duet z Krakowa.

NNaa wwsszzyyssttkkiiee ssppoottkkaanniiaa:: WWSSTTĘĘPP
WWOOLLNNYY!!

SSEERRDDEECCZZNNIIEE ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY!!

65-lecie Biblioteki w Świeszynie 

DDwwaa ttyyggooddnniiee pprrzzeedd 
śśwwiięęttaammii wwiieellkkaannooccnnyymmii
MMCCKK „„ee--EEuurreekkaa”” ww ŚŚwwiiee--
sszzyynniiee zzoorrggaanniizzoowwaałłoo kkiieerr--
mmaasszz,, nnaa kkttóórryymm mmoożżnnaa
bbyyłłoo nnaabbyyćć nniieemmaall wwsszzyyssttkkoo,,
ccoo pprrzzyyddaa ssiięę ww zzwwiiąązzkkuu zzee
zzbblliiżżaajjąąccyymmii ssiięę śśwwiięęttaammii
WWiieellkkiieejj NNooccyy..

TTWWÓÓRRCCYY rękodzieła z te-
reny gminy zaprezentowali
m.in. artykuły związane 

z tradycją wielkanocną – palmy,
stroiki, pisanki, kartki świąteczne, 

baranki i zające oraz ciasta, wiejskie
chleby i smalec. 

Przez ponad sześć godzin trwania
kiermaszu przez salę MCK przewi-
nęła się rzesza oglądających, ale
przede wszystkim kupujących. Temu
niedzielnemu spotkaniu towarzy-
szyły występy naszej zdolnej mło-
dzieży. Wystąpili m.in. uczniowie
świeszyńskiego gimnazjum, pod
opieką Iwony Skwierawskiej, 
z przedstawieniem w języku angiel-
skim pod tytułem „Litte Red Riding
Hood”, czyli współczesną wersją
„Czerwonego Kapturka”. Kolejny
występ to spektakl grupy teatralnej
Dzieciaki ze Świeszyna czyli kukieł-

kowe przedstawienie „O zbójach 
z Góry Chełmskiej”. Dzieciaki przy-
gotowywały się do pokazu pod
okiem Natalii Pionke. Taneczne ta-
lenty przedstawiły dwa występy, do
których choreografię przygotowała
opiekunka tancerek z MCK – Sylwia
Dzidziewicz. 

Prócz młodzieży przed publiczno-
ścią zaprezentowały się nasze zespoły
śpiewacze – Jarzębiny, Jagody i Cecy-
lianki. Te ostatnie wystąpiły u boku
gościa kiermaszu – Edwarda Hule-
wicza. Zaśpiewały jego piosenkę – „Za
zdrowie Pań” oraz wystąpiły jako
chórek w śpiewanym przez niego
utworze. A sam Hulewicz zaśpiewał 
4 swe kompozycje. 

W trakcie kiermaszu odbył się kon-
kurs na tradycyjną pisankę wielka-
nocną. Z wielu prac zgłoszonych na
konkurs jury wybrało 4 i nagrodziło:
wyróżnieniem – prace ze świetlicy 
w Kurozwęczu, III nagrodą – Iwonę
Moszyńską z Niekłonic, II nagrodą 
– Annę Piotrowską i Janinę Iwancio 
z Konikowa i I nagrodą – Magdalenę
Urbaniak z Mierzymia.

� Jacek Marcinkowski 

Kiermasz pełen atrakcji
KONCERT KU CZCI
����������������"���,������
���������#��"�+"���$#�������#(���*
������ ��!��$��������-���������"(����
%�'��������$�&���#� )�����%���"���
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��� Wypalanie traw jest w Polsce złą tra-
dycją, z którą od lat zmagają się strażacy,
policjanci, służby ochrony środowiska 
i inne jednostki samorządowe. Mimo
wielu prowadzonych akcji uświada-
miających, ludzie nadal sądzą, że ogień
to „najtańszy herbicyd” do zwalczania
chwastów. Dzisiaj już wiemy, że aby
grunty rolne utrzymywane były w tzw.
dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu

wymogów ochrony środowiska, wypa-
lanie traw jest niedozwolone. Ogień
nie tylko zabija żyjące w trawie zwie-
rzęta i mikroorganizmy, ale także wyja-
ławia glebę. Poza aspektem przyrod-
niczo-ekonomicznym, przekonującym
nas, że wypalanie jest złą praktyką 
w rolnictwie, również obowiązujące 
w Polsce prawo obliguje nas do zanie-
chania tego procederu.

Stop wypalaniu traw
PAMIĘTAJMY!!!
������������������	��������
	�����������������������������
�������
��������������������
���!���������������!���"�������'
��(���+�����*���� �������� (����
������������"���������������� #��
�"!���

DDrruuggii ttyyddzziieeńń mmaarrccaa uuppłłyynnąąłł 
ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj ww KKoonniikkoowwiiee
ppoodd hhaassłłeemm „„SSaavvooiirr––vviivvrree nnaa ccoo
ddzziieeńń””.. 

��� W klasach młodszych i w od-
działach przedszkolnych odbywały
się zajęcia edukacyjne zatytułowane
„Proszę, dziękuję, przepraszam”, pro-
wadzone przez pedagoga szkolnego 

– Agnieszkę Ustianowską, we
współpracy z wychowawcami klas.
W ramach programu  profilaktycz-
nego realizowanego w placówce, 
odbyły się nie tylko ciekawe i za-
bawne, lecz także niezmiernie po-
uczające lekcje dobrego wychowania.
Uczniowie słuchali opowiadania
„Dzieciaki i naopaki”, po czym dys-
kutowali na temat postawy, zacho-

wania, manier wykazywanych przez
głównego bohatera utworu. Dzieci
przedstawiały scenki, doskonale 
bawiły się w grupach, a na koniec
wykonywały tzw. „słowa–klucze”
(proszę, przepraszam, dziękuję),
które towarzyszyć im będą w każdym
kolejnym dniu nauki i zabawy. 

� Dorota Tomczyk

Dobre wychowanie w szkole 

WW oossttaattnniicchh mmiieessiiąąccaacchh uucczznniioowwiiee ggiimmnnaazzjjuumm pprrzzyy--
ggoottoowwaallii ddwwaa pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa ww jjęęzzyykkaacchh oobbccyycchh,, 
zz kkttóórryymm wwyysszzllii ppoozzaa tteerreenn sszzkkoollnnyycchh mmuurróóww.. 

NAA MMAARRCCOOWWEEJJ SSEESSJJII Rady Gminy Świeszyno młodzi
aktorzy, przygotowujący się pod okiem Marty Wojtkie-
wicz, przygotowali spektakl w języku niemieckim 

pt. „Jaś i Małgosia”. W drugiej części uczniowie wcielili się w znane
postacie zza zachodniej granicy, m.in. Angelę Merkel, Benedykta
XVI, Alberta Einsteina, Claudię Schiffer, Steffi Graf, Martina
Schmitta, Sebastiana Schweinsteigera czy Marlenę Dietrich. W ra-
mach przedstawienia uczniowie opowiedzieli o przygotowanych 
makietach znanych niemieckich budowli. „Co kraj to obyczaj 
– z wizytą u naszych niemieckich przyjaciół” uczestniczył w kon-
kursie „PROJEKT Z KLASĄ”. 

Drugie przedstawienie zostało wystawione podczas Kiermaszu
Wielkanocnego w MCK „e-Eureka”. Aktorzy, pod opieką Iwony
Skwierawskiej, przybyli z przedstawieniem w języku angielskim
pod tytułem „Litte Red Riding Hood”, czyli z współczesną wersją
„Czerwonego Kapturka”.

� Jacek Marcinkowski

Języki obce
nie są im obce

OOdd 11 kkwwiieettnniiaa ddyyrreekkttoorreemm SSzzkkoołłyy
PPooddssttaawwoowweejj ww ZZeeggrrzzuu PPoommoorrsskkiimm
jjeesstt MMaałłggoorrzzaattaa KKoorruuss..

��� W piątek, 4 kwietnia, odbyło się 
w szkole uroczyste spotkanie wójta
Gminy Świeszyno Ryszarda Osiowego
i kierownik Zespołu Oświaty Samo-
rządowej Małgorzaty Serockiej-Pin-
czak z pracownikami zegrzyńskiej 
placówki. Wizyta była wynikiem roz-
strzygniętego konkursu na stanowisko
dyrektora, który wygrała Małgorzata
Korus, obejmując stanowisko na pięć
lat. Nowa dyrektor w Szkole Podsta-
wowej w Zegrzu Pomorskim pracuje
od samego początku swojej kariery
zawodowej. Trafiła tu po studiach na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, w roku 1986. Jako na-
uczycielka matematyki znana jest ze
swoich wysokich umiejętności i wy-
magań wobec uczniów, nie brak jej
także sympatii i zrozumienia dla wy-
chowanków. Rolę dyrektora szkoły
pełniła w zastępstwie od marca 2013
roku.

Nowy 
dyrektor

Zagłosuj 
na Dunowo
��� Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dunowie biorą udział w konkursie
„W kontakcie z energią”. Stworzyli przewodnik w formie filmu. Zainspi-
rowani bajką „Świnka Peppa” napisali role, a postaciom użyczyli głosów. 
W zabawie wzięli udział Dawid Mielewczyk, Klaudia Tomaszewska, Karo-
lina Termanowska i Łukasz Kaczmarek. Wsparcie merytoryczne zapewniły
nauczycielki – Beata Górska i Ewa Kosikowska. Celem przedsięwzięcia
była edukacja społeczności lokalnej w zakresie bezpiecznego korzystania 
z urządzeń elektrycznych.

AAbbyy zzaaggłłoossoowwaaćć nnaa pprroojjeekktt 
pptt.. „„MMyy ssiięę pprrąądduu nniiee bbooiimmyy”” nnaalleeżżyy::
1. Wejść na stronę internetową wwwwww..wwkkoonnttaakkcciieezzeenneerrggiiaa..ppll 

2. Zagłosować klikając „Zagłosuj na inicjatywę”

3. Odnaleźć projekt Szkoły Podstawowej w Dunowie, wpisując w wy-
szukiwarkę województwo i nazwę szkoły

4. Pod opisem projektu kliknąć „Głosuj”

5. W formularzu głosowania – podać imię, nazwisko i adres mailowy

6. Wejść na maila, który został podany i potwierdzić swój głos klikając
w link.

ZZaapprraasszzaammyy –– ggłłoossoowwaanniiee ttrrwwaa ddoo kkoońńccaa kkwwiieettnniiaa.. GGłłoossoowwaaćć mmoożżnnaa rraazz
ddzziieennnniiee..

GGłłóówwnnaa nnaaggrrooddaa:: ttaabblliiccaa mmuullttiimmeeddiiaallnnaa ii uuddzziiaałł uucczznniióóww ww ssppoottkkaanniiuu 
nnaauukkoowwyymm.. 

LAUREAT
��&��"�����������"�)�����!������"��&!�
 �����"��	����"����&�����������
 �	� ���� !������������
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Bądź świadomy 
– nie bierz!
88 kkwwiieettnniiaa ww SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj 
ww DDuunnoowwiiee ooddbbyyłłaa ssiięę pprreelleekkccjjaa 
ppoośśwwiięęccoonnaa uuzzaalleeżżnniieenniioomm wwśśrróódd
ddzziieeccii,, mmłłooddzziieeżżyy ii ddoorroossłłyycchh.. 

��� Wykład połączony z prezentacją
multimedialną i pogadanką poprowa-
dził Stanisław Babiński – dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocja-
lizacyjnego w Darżewie.

W pierwszej części spotkania prze-
prowadził z uczniami swobodną roz-
mowę na temat ich własnych przemy-
śleń i doświadczeń z tego zakresu.
Następnie przedstawił prezentację mul-
timedialną, odnoszącą się do typów
uzależnień i środków uzależniających,
ich wpływu na zdrowie fizyczne i psy-
chiczne człowieka. Informacje wzbo-
gacono autentycznymi, niezwykle su-
gestywnymi, fotografiami, które nie
pozwoliły dzieciom pozostać obojęt-
nymi wobec problemu.

Prelekcja miała charakter profilak-
tyczny. Jej celem było uświadomienie
młodzieży zagrożeń we współczesnym
świecie realnym i wirtualnym oraz
próba udzielenia odpowiedzi na py-
tanie, czy na problem uzależnienia re-
agować, czy też pozostawać wobec
niego obojętnym. 

� Marlena Szuwalska

��� 4 marca w SP w Konikowie
uczniowie wzięli udział w „żywej”
lekcji przyrody. Były to zajęcia poświę-
cone sowom, sokołom i jastrzębiom.
Zespół „Żywych lekcji” z Sopotu przy-
wiózł ptaki, które zostały ułożone spe-
cjalnie do pracy z dziećmi. Demon-
strując te piękne okazy, nie tylko
siedzące, ale i latające ponad głowami
uczestników spotkania, prowadzący
wyjaśniali budowę ptaków oraz ich
przystosowanie do życia w otacza-

jącym środowisku. Warsztaty miały
także na celu przekazanie uczniom
podstawowych różnic pomiędzy gru-
pami ptaków, ukazanie ich piękna oraz
uzmysłowienie roli, jaką spełniają 
w przyrodzie. 

Zorganizowane spotkanie dostar-
czyło wszystkim nie tylko wielu infor-
macji, lecz także niezapomnianych
przeżyć.

� Dorota Tomczyk

Ptasia lekcja 

��� Wśród profesorskich wykładów dwa
były autorstwa świeszyńskich naukow-
ców – prof. Zoologii leśnej – Martyny
Cyngiel i prof. Mijania się z prawdą 
– Darii Szatkowskiej. Obie Panie Pro-
fesor są uczennicami Szkoły Podsta-
wowej im. Wisławy Szymborskiej 
w Konikowie. Konferencja była rów-
nież podsumowaniem powiatowego
konkursu plastycznego „Ilustrujemy
utwory Janiny Porazińskiej”. Wśród lau-
reatów konkursu było pięcioro uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Dunowie oraz
uczeń Szkoły Podstawowej w Zegrzu
Pomorskim. Nagrody książkowe wręczał
gość konferencji – autorka powieści dla
dzieci – Joanna Olech, a otrzymali je: 
Katarzyna Brzostko, Bartosz Czyż, Wik-
toria Jędrusik, Maciej Wencki, Kacper
Żurek i Miłosz Lesiuk. 

Tego samego dnia w sali MCK 
„e-Eureka” w Świeszynie młodzi Czy-
telnicy ze Szkoły Podstawowej w Koni-
kowie spotkali się z Joanną Olech. Sza-
rady, rebusy, zgadywanki literackie
zdominowały spotkanie, uczniowie bez
trudu je rozwiązywali, a przy tym wyka-
zywali się znajomością książek autorki.
Na koniec młodzież wręczyła Joannie
Olech ręcznie wykonaną laurkę z po-
dziękowaniem za twórczo spędzony czas.

� Jacek Marcinkowski

Młodzi czytelnicy i plastycy Z muzyką 
za pan brat
��� Szkoła Podstawowa w Konikowie
od kilku lat współpracuje z Filhar-
monią Koszalińską. Dzięki temu ma
możliwość kontaktu z żywą muzyką
oraz okazję do odbywania podróży 
w zaczarowany świat dźwięków i arty-
stycznych emocji.

Koncerty umuzykalniające odbywają
się raz w miesiącu przez cały rok szkolny.
Dzieci bawią się doskonale przeżywając
muzyczne fascynacje, a jednocześnie
ucząc się wrażliwości, estetyki, otwarcia
na świat. Pamiętać bowiem należy, iż
muzyka nie zna granic…

� Dorota Tomczyk

22 kkwwiieettnniiaa  ww KKoosszzaalliińńsskkiieejj BBiibblliiootteeccee PPuubblliicczznneejj iimm.. JJooaacchhiimmaa LLeelleewweellaa ooddbbyyłłaa ssiięę XXII ppoowwiiaattoowwaa ddzziieecciięęccaa sseessjjaa 
nnaauukkoowwaa pptt.. „„ZZnnaacciiee,, ttoo ppoossłłuucchhaajjcciiee –– żżyycciiee ii ttwwóórrcczzoośśćć JJaanniinnyy PPoorraazziińńsskkiieejj””.. 

WW śśrrooddęę 1199 mmaarrccaa SSzzkkoołłaa
PPooddssttaawwoowwaa ww DDuunnoowwiiee
rroozzppoocczzęęłłaa pprroocceess rreekkrruuttaaccjjii
ddzziieeccii ddoo kkllaassyy ppiieerrwwsszzeejj 
nnaa nnaaddcchhooddzząąccyy rrookk sszzkkoollnnyy
–– 22001144//22001155.. NNaa ssppoottkkaanniiee
pprrzzyybbyyllii rrooddzziiccee zzaarróówwnnoo
sszzeeśścciioollaattkkóóww,, jjaakk ii nniieeccoo
mmłłooddsszzyycchh ppoocciieecchh..

POOCCZZĄĄTTKKOOWWOO BBYYŁŁOO
SSPPOOKKOOJJNNIIEE,, na dystans 
i nieśmiało, na koniec zaś

to rodzice opowiadali anegdoty i za-
cieśniali kontakty z „paniami od po-
szczególnych przedmiotów”! Zebra-
nych powitała dyrektor placówki 
– Małgorzata Bednarska, przedsta-
wiając społeczność tworzącą szkołę,
kwalifikacje nauczycieli, dokonania
podopiecznych oraz sukcesy zespołu
pedagogów. Następnie goście mieli
możliwość zwiedzenia budynku

szkoły – chętnie oglądali nie tylko
sale, w których odbywają się lekcje
w edukacji wczesnoszkolnej, ale 
i pozostałe gabinety. Zaprezento-
wano im część ogromnego wa-

chlarza pomocy edukacyjnych – ta-
blice interaktywne i projektory 
w każdej sali, zabawki edukacyjne
do wszelkiego typu zajęć specjali-
stycznych, sprzęt z programu „Cy-

frowa szkoła”… Walory nauki w du-
nowskiej szkole w całej okazałości
ukazał czteroletni Kuba – jeden 
z gości – gdy zachęcony przez na-
uczycielkę chwycił odpowiedni dłu-

gopis i intuicyjnie zademonstrował
fenomen tablicy interaktywnej!

Dyrekcja i nauczyciele zapraszają
do Szkoły Podstawowej w Dunowie.

� Marlena Szuwalska

Szkoły podstawowe zapraszają!

Rekrutacja rozpoczęta!
�(� *��� �#$�& &����������('�� "�
#�����&� ��� &���(�!"�#(��� �#&��
!���)&�������&��$�������	�"��
 �� �(������������� �#�����%��"���
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(�� ,�( �'�

�(� *��� �#$�& &��&����"(%�
� � "#����(�� ,�('*�����)"�
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W działającym w biurze klienci przychodzący do urzędu mogą
pobrać wszystkie obowiązujące wzory wniosków i druków, uzy-
skać dokładne informacje na temat sposobu załatwiania spraw,
kompetencji poszczególnych wydziałów oraz zakresu ich dzia-
łania.

Otrzymają także wszelką pomoc przy wypełnianiu doku-
mentów.

WW jjeeddnnyymm mmiieejjssccuu mmoożżnnaa zzłłoożżyyćć wwnniioosskkii ww kkaażżddeejj sspprraawwiiee..
Obowiązujące wzory wniosków i druków są też do pobrania na

stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapewniamy naszych interesantów, że wszystkie pisma wpły-
wające do Urzędu  Gminy rejestrowane są w elektronicznym sys-
temie obiegu dokumentów, tak aby można było w każdej chwili
ustalić, kiedy dany dokument wpłynął do Urzędu, gdzie się znaj-
duje, kto, w jakim czasie i z jakim skutkiem sprawę załatwił.

Biuro Obsługi Interesantów
Uprzejmie informujemy, że 1 marca w Urzędzie Gminy Świeszyno uruchomione zostało

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 
cczzyynnnnee oodd ppoonniieeddzziiaałłkkuu ddoo ppiiąąttkkuu

ww ggooddzz.. 77..0000 –– 1155..0000,, tteelleeffoonn 9944 33116600 115511

IInnwweessttyyccjjee wwooddnnoo--
--kkaannaalliizzaaccyyjjnnee,, bbuuddoowwaa
ddrrooggii,, aallee ttaakkżżee ppoopprraawwaa 
eesstteettyykkii pprrzzeessttrrzzeennii 
ppuubblliicczznneejj –– ttaakkii jjeesstt zzaakkrreess
iinnwweessttyyccjjii pprroowwaaddzzoonnyycchh
oobbeeccnniiee nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy..
IIcchh wwaarrttoośśćć pprrzzeekkrraacczzaa 
77,,77 mmllnn zzłłoottyycchh!!

19MMAARRCCAA w Starostwie
Powiatowym w Kosza-
linie podpisano umowę

w sprawie dotacji przyznanej przez mar-
szałka województwa zachodniopomor-
skiego, z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na II etap remontu drogi

Świeszyno-Włoki. Gmina Świeszyno
otrzyma na ten cel  168 602,13 zł.  
II etap to ok. 950 metrów. W pierw-
szym etapie remontowany był odcinek
1921 metrów. Oddano go do użytku
12 listopada 2013 roku. Całkowity
koszt tego etapu wyniósł 1 275 899,52
zł. II etap tej inwestycji przed nami. 

Tymczasem w gminie sporo się
dzieje! Trwa budowa I etapu sieci
wodno-kanalizacyjnej Świeszyno 
– Strzekęcino – Chłopska Kępa 
– Kępa Świeszyńska – Bagno wraz 
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
i siecią kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej wraz z przepom-
pownią ścieków. Wykonawca robót
został wybrany w przetargu nieogra-
niczonym. Koszt inwestycji 2 968

613,17 złotych. Jest ona dofinanso-
wana ze środków PROW 2007–2013,
w kwocie 2 226 459,88 złotych.

Przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 167 na odcinku Koszalin – droga
wojewódzka nr 168 realizuje Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Koszalinie. Termin za-
kończenia robót – 15 listopada 2014
r. Gmina z budżetu udziela pomocy
finansowej w wysokości 1 mln zł, 
z przeznaczeniem na partycypację 
w kosztach budowy ścieżki rowerowej
i chodników.

W Mierzymiu powstaje świetlica
wiejska wraz z przyłączami i ze-
wnętrzną instalacją wodociągową, ka-
nalizacją sanitarną oraz instalacją ener-
getyczną zalicznikową. Wykonawca

robót został wybrany w przetargu nie-
ograniczonym. Wartość robót bu-
dowlanych 670 126,10 złotych. In-
westycja jest dofinansowana z PROW
2007–2013 w kwocie 306 583,00 zło-
tych

W Niedalinie zostanie poprawiona
estetyka przestrzeni publicznej poprzez
wykonanie chodnika od drogi woje-
wódzkiej nr 167 do budynku GOPS 

i Filii Biblioteki w Niedalinie oraz wy-
konanie podjazdu dla niepełnospraw-
nych do budynku. Inwestycja jest 
dofinansowana w ramach PROW
2007–2013 w kwocie 22 439,57 zło-
tych. Koszt inwestycji 32 452,21 zło-
tych.

W miejscowościach: Czersk Ko-
szaliński, Giezkowo, Strzekęcino,
Konikowo, Niekłonice zostanie upo-
rządkowana gospodarka wodna 
z elementami kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja przeprowadzona będzie 
w formie zaprojektuj i wybuduj. 
Wartość robót 1 518 233,28 zł, 
w tym 800 tys. zł z umorzenia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Inwestycje w Gminie
LICZBA
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��� Państwo Salomea i Jarosław Fil już
pięćdziesiąt lat trwają w związku ma-
łżeńskim. Małżonkowie ponad pół
wieku temu ślubowali sobie wierność,
szacunek i wzajemne oddanie. Do-
stojni Jubilaci wykorzystali swoje
wspólne życie najpiękniej, jak to było
możliwe. Byli razem w zdrowiu i cho-
robie, razem w dobrej i złej doli.

Dostojnym Jubilatom, którzy prze-
szli długą drogę wspólnego życia, 

a dziś z dumą mogą spoglądać na
wspólne dokonania, wójt Gminy
Świeszyno Ryszard Osiowy i kie-
rownik USC Irena Czenko życzyli, aby
wzajemna miłość i przyjaźń ciągle się
rozwijały.

W imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Wójt wręczył Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

� Irena Czenko

Złoty jubileusz

PRZEDSZKOLNE WYDARZENIA

��� 9 kwietnia Przedszkole Gminne
w Świeszynie odwiedziły Panie z ze-
społu ludowego „Jarzębiny”, aby
zrobić wspólnie z przedszkolakami
palmy wielkanocne. Rozmowy toczyły
się na temat tradycji świąt wielkanoc-
nych: Niedzieli Palmowej, święcenia

jajek, śniadania wielkanocnego oraz
śmigusa-dyngusa. Panie pokazały nam
z czego i w jaki sposób wykonuje się
palemki. Każdy z pomocą Pań wy-
konał piękną i kolorową palemkę na
Niedzielę Palmową, która według tra-
dycji jest symbolem szczęścia.

Palemki na szczęście

��� 4 kwietnia Przedszkole Gminne
w Świeszynie obchodziło Dzień Mar-
chewki w ramach Ogólnopolskiego
Programu „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”. Tego dnia każdy przed-
szkolak ubrany był na pomarańczowo.
Dzieci wraz z opiekunkami zrobiły
zdrowy sok marchewkowy, który ze
smakiem wypiły. Dzieci dowiedziały
się wielu ciekawych informacji na
temat tego warzywa i poznały
odżywcze wartości marchewki. Wyko-
nywały marchewkowe prace pla-
styczne oraz wykonywały piosenki 
o tym warzywie. Na koniec zajęć 
w przedszkolu każdy otrzymał pla-
kietkę „Jestem przyjacielem natury”.

Marchewkowe święto

2288 mmaarrccaa ggoośścciiłł ww ŚŚwwiiee--
sszzyynniiee MMaarrcciinn KKyyddrryyńńsskkii..
TToo kkoolleejjnnee ssppoottkkaanniiee 
zz wwyyjjąąttkkoowwąą oossoobbąą zzoorrggaannii--
zzoowwaannee pprrzzeezz MMCCKK.. 

WSSPPOOTTKKAANNIIUU WW MMCCKK
opowiadał o fascynacji
Lizboną, ale również 

o innych podróżach, których odbył
już dziesiątki. O muzycznych fascy-
nacjach, płytach, których nie musiał
szukać nigdzie indziej jak w płytotece
swego ojca – Lucjana Kydryńskiego.
O pierwszych spotkaniach ze swą
przyszłą żoną – Anną Marią Jopek,
podczas jednej z edycji Jazz Jamboree,
na którym to festiwalu artystka de-
biutowała. 

W swe opowieści Marcin Kydry-
ński wplótł również wątek lokalny.
Przed laty, ze swymi rodzicami, prze-
bywał na wakacjach w Rosnowie,
gdzie uczył się i nauczył jeździć na ro-
werze. Dwie kolejne wizyty wakacyjne
miały miejsce w Mielnie, skąd też po-
zostało w jego pamięci wiele wspo-
mnień.

Fascynujące opowieści o Lizbonie
(Marcin Kydryński jest autorem 
książki „Lizbona. Muzyka moich ulic”
– dop. red.) i o afrykańskich wypra-
wach były ilustrowane fotografiami
prezentowanymi na ekranie w sali wi-
dowiskowej w MCK w Świeszynie,
która po raz kolejny wypełniła się po
brzegi wymagającą, świeszyńską pu-
blicznością. Spotkanie poprowadził
dziennikarz Radia Koszalin – Dariusz
Pawlikowski.

� Jacek Marcinkowski

Spotkanie z Marcinem Kydryńskim

Muzyka
moich ulic

Na sportowo
Zajęcia na Orliku 
��� Od 1 marca pełną parą działa świe-
szyński Orlik. Z kompleksu można 
korzystać od poniedziałku do piątku 
w godzinach 16–20 oraz w soboty i nie-
dziele od 12 do 20. Zajęcia prowadzą:
Piotr Bednarski i Bartłomiej Kuniczuk.
W sprawie rezerwacji boisk można
dzwonić pod nr tel. 795 476 204.

We wtorki i czwartki o godz. 17.00
rozpoczynają się zajęcia dla najmłod-
szych piłkarzy. Treningi w tym czasie
mają dzieci do lat 10.

Zapraszamy wszystkich chętnych
do korzystania z kompleksu boisk! 

TTuurrnniieejj ssoołłeecckkii 
��� Na orlikowe boisko piłkarskie po-
wracają również drużyny sołeckie,
które w okresie jesiennym rozgrywały
swe mecze turniejowe. Udział w roz-
grywkach jesiennych wzięło 6 ze-
społów. Na półmetku rozgrywek ta-
bela przedstawia się następująco:

1. FC Świeszyno
2. Mierzym
3. Konikowo
4. Niedalino
5. Orzeł Świeszyno
6. Dunowo.

11 mmaajjaa zzeessppóółł „„CCeeccyylliiaannkkii”” oorraazz SSttoo--
wwaarrzzyysszzeenniiee SSppoołłeecczznnee zzee SSttrrzzeekkęęcciinnaa
oorrggaanniizzuujjąą iimmpprreezzęę pplleenneerroowwąą 
ppoodd nnaazzwwąą „„CChhooddzziimmyy rraazzeemm.. 
DDllaa zzddrroowwiiaa……””..

PPrrooggrraamm iimmpprreezzyy::
godz. 10.45 – zbiórka przy wejściu

do lasu, za pętlą autobusową w Strze-
kęcinie,

godz. 11.00 – wspólny przemarsz
drogą leśną do „asfaltówki”, dalej 
w kierunku drogi Strzekęcino–Nie-
dalino i powrót ścieżką rowerową na

boisko w Strzekęcinie – razem ok.
4,5 km,

Około godz. 12.15 – wspólne gril-
lowanie, występy zespołów oraz gry 
i zabawy.

Zakończenie imprezy – ok. godz.
15.00.

WWaarruunnkkii uucczzeessttnniiccttwwaa::
Zgłoszenie się do 25.04 i wpłata

wpisowego – 10 zł. 
Zgłoszenia przyjmuje Elżbieta Szy-

manowska w sklepie „U Eli” w Strze-
kęcinie. 

Chodzimy razem
dla zdrowia!
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55 kkwwiieettnniiaa ww ppoollaannoowwsskkiieejj hhaallii ssppoorr--
ttoowweejj ooddbbyyłłaa ssiięę XXII SSppaarrttaakkiiaaddaa SSaa--
mmoorrzząąddoowwccóóww oo PPuucchhaarr PPrrzzeewwooddnnii--
cczząącceeggoo PPoowwiiaattuu.. WWśśrróódd ssiieeddmmiiuu
ssaammoorrzząąddóóww bbyyłłaa rróówwnniieeżż ddrruużżyynnaa zzee
ŚŚwwiieesszzyynnaa.. 

��� Rywalizacja toczyła się w dwóch
dyscyplinach – turniej siatkówki oraz
blok konkurencji sportowych (bieg 
w płetwach, strzały na bramkę, ło-
wienie kapsli, sztafeta z kozłowaniem
piłki).

W tym roku drużyna znalazła się 
na 5 pozycji, tak samo jak rok temu. 
W turnieju siatkarskim wygrała dwa 

z trzech meczów (z Polanowem i z Sia-
nowem – po 2:1 w setach), przegry-
wając jeden (z Mielnem – 0:2). Nie-
stety, dzięki zapisom regulaminowym
samorządowcy ze Świeszyna przegrali
w tabeli grupowej z drużyną, która
wygrała tylko jedno spotkanie i zakoń-
czyli rywalizację na pozycji 5. W całym
turnieju siatkarskim wygrała drużyna
z Będzina, pokonując w finale Mielno,
a w rywalizacji sportowej zwyciężyło
Mielno.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary, a pozostali – dyplomy.

� Jacek Marcinkowski

Sportowe 
zmagania 
samorządowców

WW rrookkuu sszzkkoollnnyymm 22001133//1144 GGiimmnnaa--
zzjjuumm iimm.. 2277 WWDDPP AAKK ww ŚŚwwiieesszzyynniiee
zzggłłoossiiłłoo ddoo OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo TTuurr--
nniieejjuu PPiiłłkkii nnoożżnneejj CCooccaa CCoollaa CCuupp
ddwwiiee ddrruużżyynnyy:: ddzziieewwcczząątt ii cchhłłooppccóóww..
ŻŻeeńńsskkaa ddrruużżyynnaa aawwaannssoowwaałłaa!! 

��� Za nami pierwszy etap lokalnych roz-
grywek. 2 kwietnia we Wrzosowie roze-
grane zostały mecze drużyn żeńskich. Po
jednym wygranym i jednym przegranym
meczu, zespół dziewcząt awansował do
dalszych rozgrywek. Następnego dnia ze-

spół chłopców uczestniczył w rozgryw-
kach w Bobolicach. Zawodnicy rozegrali
cztery mecze. Niestety – uplasowanie się
na czwartym miejscu nie dało chłopcom
awansu do dalszych rozgrywek.

– Zespół dziewcząt w naszej szkole
istnieje od niedawna – mówi trener
drużyny i nauczyciel wychowania 
fizycznego Piotr Bednarski – ale spon-
taniczność, predyspozycje i zaangażo-
wanie dziewcząt przyczyniło się do
awansu do drugiej rundy. Po wy-
granym meczu dziewczęta ogarnęła

euforia i z zapałem trenują   i przygo-
towują się do dalszych występów.   

Dziewczętom i trenerowi życzymy
dalszych sukcesów.

Skład drużyny dziewcząt: Weronika
Długoszek – kapitan, Aleksandra 
Kopertowska, Grażyna Więckowska,
Agata Cichowska, Wiktoria Borys,
Klaudia Jancik, Iga Gontarek, Marce-
lina Sobczak, Elwira Ćwik, Katarzyna
Kazimierska. 

� Jacek Marcinkowski

Piłkarskie talenty gimnazjalistek

ŚŚwwiieesszzyyńńssccyy ssttrraażżaaccyy 
ww HHaalloowwyycchh MMiissttrrzzoossttwwaacchh
PPoowwiiaattuu ww ppiiłłccee nnoożżnneejj 
zzaajjęęllii ddrruuggiiee mmiieejjssccee..

9MMAARRCCAA w hali widowi-
skowo-sportowej w Boboli-
cach odbyły się VII zawody w

piłce nożnej jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. W mistrzostwach
wystartowały reprezentacje 6 gmin z
powiatu koszalińskiego: Będzino, Bo-
bolice, Manowo, Mielno, Sianów i
Świeszyno. 

Nasi zawodnicy szli przez zawody
jak burza, gromiąc po drodze swych
rywali: w grupie wygrali z Będzinem
4:0, Manowem 5:0, w półfinale trafili
na Sianów i zwyciężyli 4:0. W finale
zmierzyli się z drugą niepokonaną dru-
żyną tego turnieju – z Mielnem. Po
emocjonującym i wyrównanym spo-
tkaniu stracili jedyną bramkę w tym
dniu, niestety, na wagę zwycięstwa.

Ostatecznie zajęli 2 miejsce, a zwycię-
stwo przypadło finałowym rywalom
– strażakom z Mielna. Trzecie miejsce
przypadło drużynie z Będzina, która
pokonała Sianów 1:0.

Zwycięzca turnieju – drużyna OSP

Mielno – otrzymał Puchar Starosty
Koszalińskiego, a druga drużyna – jed-
nostka OSP ze Świeszyna – Puchar
Burmistrza Bobolic. 

� Jacek Marcinkowski

Halowe Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej OSP

Strażacy 
piłkę kopią 

��� Na początku marca w siedmiu
polskich miastach odbywały się re-
gionalne eliminacje do Indywidual-
nych Mistrzostw Polski w Bowlingu.
W jednym z turniejów uczestniczył
mieszkaniec gminy Świeszyno 
– Aleksander Langner, reprezentu-
jący KB MK Koszalin. W elimina-

cjach koszalińskich zajął 3 miejsce 
i jako najmłodszy zakwalifikował 
się do finału IMP, które w dniach 
4-6 kwietnia odbyły się w Toruniu.
W finałach wystąpiło 48 zawod-
ników. Niestety nasz zawodnik nie
zaliczy tej imprezy do udanych. 
W podsumowaniu wszystkich rund

tego turnieju uplasował się na 41
pozycji. 

Aleksander Langner uczestniczy 
w Mistrzostwach Europy Juniorów
do lat 19, które właśnie odbywają się
w duńskim Odense. Dla zawodnika
jest wielkim zaszczytem reprezen-
tować nasz kraj na arenie międzyna-
rodowej, w której uczestniczy ponad
200 zawodników i zawodniczek 
z 28 państw.

Młody mistrz kręgli

�
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