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Pieczęcie gminy Świeszyno

Nawiązanie do rodów 
von Bevenhausenów 
i von Kameke oraz do 
rolniczych tradycji gmi-
ny – to główne elementy 
projektowanych insy-
gniów Gminy Świeszy-
no. Do ich opracowania, 
kilka miesięcy temu, 
przystąpił świeszyński 
samorząd.

Grafiką i uzasadnieniem histo-
ryczno-heraldycznym zajęła 
się pracownia Duet Heraldycz-
ny - Robert Fidura i Kamil 
Wójcikowski, którzy przygoto-
wali dokumentację projektową 
„Herbu, flagi, flagi stolikowej, 
trzech pieczęci (gminnej, wójta 
gminy, rady gminy), sztandaru, 
2 łańcuchów oraz witaczy".  
Projekty wstępne herbu Gmi-
ny Świeszyno skonsultowano 
z dr Tomaszem Katafiaszem 

Łańcuch gminy Świeszyno

– kierownikiem Działu Historii 
Miasta i Pomorza Muzeum w 
Koszalinie. W drodze rozmów 
Panowie projektanci opraco-
wali ostateczną wersję projektu 
herbu i insygniów Gminy Świe-
szyno przedstawioną poniżej. 
Oprócz grafiki przygotowano 
również uzasadnienie historycz-
no – heraldyczne niezbędne do 
złożenia w MSWiA oraz za-
rys historii gminy Świeszyno.
W nowym herbie znalazła się 
głowa jednorożca - element go-
dła rodu von Bevenhausenów 
czyli pierwszych właścicieli 
Świeszyna. Po jego przeciw-
nej stronie umieszczono głowę 
kozła – symbol rodu von Ka-
meke. Tym samym otrzyma-
no wspomnienie pierwszych 
i ostatnich ważniejszych wła-
ścicieli ziemskich w okolicy. 



Uwaga! Dziki

Szanowni Państwo,
w związku z coraz bardziej uciążliwym problem dzików poszu-
kujących pożywienia w pobliżu terenów zamieszkałych w nie-
których miejscowościach Gminy Świeszyno, spowodowanych 
m. in. dokarmianiem dzików apeluję:  

NIE DOKARMIAJ DZIKÓW!
* Resztki żywności zagospodaruj w obrębie wła-
snej posesji czy ogródka działkowego.
* Nie wyrzucaj trawy i innych odpadów organicznych, ponie-
waż każdy pokarm może stać się pożywieniem dla dzików.
* Zamykaj pojemniki na śmieci w których lądują wyrzu-
cane resztki jedzenia. 
* Dokarmiaj bezdomne zwierzęta (koty, ptaki) 
tylko w miejscach niedostępnych dla dzików.
* Zadbaj o solidne ogrodzenie swojego ogródka. 
     W przypadku bliskiego spotkania z dzikiem: 
1. Nie ulegaj panice, nie krzycz, nie rzucaj w zwierzę przedmiotami. 
2. Nie zbliżaj się do dzikiego zwierzęcia, nie dotykaj go, nie drażnij.
3. Nie spuszczaj psa ze smyczy. 
4. Spokojnie oddal się od niego nie wykonując przy tym żad-
nych gwałtownych ruchów. 
5. Próba nakarmienia zwierzęcia może zainicjować jego atak w 
szczególności, jeżeli zwierzę jest chore, zranione, opiekuje się 
potomstwem lub znajduje się w okresie godowym.                             
                                                                              Wójt Gminy Świeszyno
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Ewa Korczak - wójt 
gminy Świeszyno, 
uczestniczyła w spo-
tkaniu dotyczącym 
funkcjonowania Kra-
jowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa dla 
województwa zachod-
niopomorskiego, która 
jest już aktywna. 

Poniżej przedstawiamy Państwu 
zasady użytkowania mapy.
Każdy mieszkaniec nasze-
go regionu może zareagować 
na zagrożenia i podzielić się 
spostrzeżeniami. Może także 
sprawdzić, czy w danej okoli-
cy jest bezpiecznie i mieć na to 
wpływ. 

Czy w Twojej okolicy jest bez-
piecznie? Chcesz wiedzieć? 
Możesz mieć na to wpływ. Re-
aguj na zagrożenia i podziel się 
swoimi spostrzeżeniami! 
Odwiedź Krajową Mapę Zagro-
żeń Bezpieczeństwa! „Mapa”- 
jest już dostępna na stronie za-
chodniopomorskiej policji.
Mapy zostały opracowane w 
oparciu o informacje własne 
Policji, czyli m.in. statystyki 
policyjne, a także na podstawie 
informacji przekazanych przez 
podmioty biorące udział w kon-
sultacjach społecznych oraz w 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
dla województwa zachodniopomorskiego już działa!

oparciu o wyniki badań opinii 
publicznej oraz informacje róż-
nych instytucji.
Na mapie znajdą się informacje 
m.in. o przestępstwach najbar-
dziej uciążliwych społecznie: 
kradzież cudzej rzeczy, kra-
dzież z włamaniem, rozbój, 
uszkodzenie rzeczy, wymusze-
nie, bójka, pobicie, uszczer-
bek na zdrowiu, oszustwo na 
wnuczka i na policjanta oraz 
przestępstwa na tle seksual-

nym, przestępstwa narkotyko-
we związane z posiadaniem i 
udzielaniem innej osobie środ-
ków odurzających lub substan-
cji psychotropowych, przestęp-
czość nieletnich, uwzględnione 
zostały także wybrane katego-
rie przestępstw gospodarczych, 
informacje o zagrożeniach w 
ruchu drogowym i wypadkach 
drogowych.
Warto podkreślić, że teraz także 
Ty, możesz mieć możliwość ak-

tualizacji informacji na mapie. 
Za pomocą interaktywnej strony 
można przekazywać informacje 
o zagrożeniach występujących 
w Twojej okolicy. Następnie 
Policja będzie te sygnały wery-
fikować. Zgłoszenia oznaczone 
kolorem zielonym to dopiero co 
zgłoszone sygnały, oznaczone 
kolorem żółtym – to zgłoszenia 
w trakcie weryfikacji, zaś kolo-
rem czerwonym oznaczone są 
zgłoszenia potwierdzone przez 

policję. 
Jeśli informacje się potwierdzą, 
Policja wprowadzi je wprost na 
mapy. Dzięki temu rozwiązaniu 
na mapach znajdą się bardziej 
szczegółowe informacje, doty-
czące również niższych szcze-
bli podziału terytorialnego, w 
tym dzielnic, osiedli.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa pozwoli na pod-
niesienie poziomu bezpieczeń-
stwa w miejscach wskazanych 

przez mieszkańców regionu.
Z narzędzia należy korzystać 
w sposób rozsądny. Każde na-
niesione na mapę zagrożenie 
wywoła odpowiednią reakcję 
Policji. 
Z jednego komputera można 
zgłosić jedno zagrożenie na 
dobę.
Należy pamiętać, że zgłosze-
nia w ramach Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie 
zastępują potrzeby pilnej in-
terwencji Policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 112, 
997.

Informacja 
Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie

Odwiedź 
Krajową Mapę 
Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, 
która znajduje 
się pod adresem: 
http://zachod-
niopomorska.
policja.gov.pl/

ZGŁOŚ 
ZAGROŻENIE

Informacje 
wykorzystywane w ma-
pie zagrożeń opierają 
się na trzech filarach:

w pierwszym filarze - groma-
dzone są informacje z policyj-
nych systemów informatycz-
nych;
drugi filar - to część interak-
tywna z bezpośrednim udzia-
łem mieszkańców, przedsta-
wicieli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji 
pozarządowych;
trzeci filar - opiera się o infor-
macje pozyskane od obywateli 
z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

W Koszalinie mieszkańcy zgłosili kilkadziesiąt niebezpiecznych miejsc. Najbliżej gminy Świeszyno znajduje się punkt na 
ulicy Wrzosowej. W samej gminie Świeszyno, jak na razie, nie zgłoszono żadnego niebezpiecznego miejsca.

- Wie Pan jak na Pana mó-
wią?
- Wiem, wiem: „śmieciarz” 
„złomiarz” „ gminny gospo-
darczy”.
- Co Pan zbiera?
- Praktycznie wszystko: 
puszki, butelki, odpady pla-
stikowe, rozbieram duże 
wyrzucone przedmioty i 
staram się z nich odzyskać 
to co najcenniejsze.
- A co dla Pana najcenniej-
sze?
- Oczywiście złom różnych 
metali, który mogę łatwo 
sprzedać i odpady drzewne 
na opał.
- A co z tworzywami 
sztucznymi?
- W miarę możliwości  zbie-
ram je również , ponieważ 
rażą mnie rzucone odpady 
zaśmiecające  nasza gminę, 
głównie w rowach. Potem 
pakuję  je do worków i cze-
kam…aż  przyjadą z PGK z 
Koszalina.  Pytali  się kie-
dyś, czy nie funkcjonuje tu 

Mierzym

Z cyklu: po prostu zwyczajni ludzie 
Jego  pochylona sylwetka wtopiła się już w świeszyński krajobraz.
Jerzego Wilka z Mierzymia, Pana z niedbałym zarostem, pchającym 
starą dziecięcą  spacerówkę z kamizelką odblaskową, spotkać można 
wielokrotnie w ciągu dnia na naszych drogach.

hurtownia odpadów. 
- Dużo jest takich przy-
padków niedbalstwa spo-
tyka Pan?
- Dosyć dużo, chociaż wiele 
robią pracownicy zatrud-
nieni przez gminę w naszej 
„komunalce” pracujący 
przy porządkowaniu dróg. 
Gdyby nie oni przydrożne 
brudy byłoby widać gołym 
okiem. A przecież gmina 
jest taka piękna, dużo ziele-

ni, nowych dróg.
- O której rozpoczyna Pan 
swój dzień?
- Latem wychodzę z Mie-
rzymia nawet o 4 rano. Te-
raz czekam jak tylko zacznie 
się przejaśniać. Niektórzy 
już mnie sami wołają, abym 
odebrał od nich niektóre 
odpady, które nie pasują do 
pojemników na śmieci.
- Ile kilometrów dziennie 
robi Pan?

- Nigdy tego nie liczyłem, 
ale myślę, że nawet do 20 
km dziennie przejdę ze swo-
im wózkiem.
- Ma Pan swój teren?
- Tak. Chodzę od Mierzy-
mia, przez  Świeszyno i 
przyległe osiedla aż do 
Strzekęcina.
- Co pan z tego ma?
- Szczerze?  Nie muszę ni-
kogo prosić o grosz na pa-
pierosa, czy chociażby na 
butelkę piwa (to chyba też 
dla ludzi ?) czy na  inne 
drobne zakupy. A ostatnio 
przy dobrym obrocie na-
wet mogłem sobie wykupić 
leki, ponieważ jak widać 
jestem niepełnosprawny. 
Mam przy tym dużo ruchu, 
co przy moim schorzeniu 
jest niezbędne. Poza tym 
zawsze mogę z kimś poroz-
mawiać, bo każdy widzi, że 
robię też coś pożytecznego. 
A tak siedziałbym w domu i 
patrzył w telewizor. 
- Życzę zatem dużo zdro-
wia...
- Dziękuję.               Rozmawiał:

Przygodny napotkany
Henryk Łądkowski

Gmina Świeszyno

Złota rocznica ślubu

Małżonkowie ponad pół wieku temu ślubowali sobie wierność, 

szacunek i wzajemne oddanie.
Ich małżeństwa były świadomym 
i dobrowolnym wyborem dwojga 
ludzi, którzy raz się pobrawszy, 
ciągle na nowo musieli się odkry-
wać, przepraszać, szukać kom-
promisu i porozumienia, by w 

końcu polubić także swoje wady 
i słabości. 
Dokonali wielkiej rzeczy bo nie 
tylko gorąco pokochali tę drugą 
połówkę, ale również wytrwali i 
dotrzymali raz danego słowa.
Dostojnym Jubilatom, którzy 

przeszli długą drogę wspólnego 
życia, a dziś z dumą mogą spoglą-
dać na wspólne dokonania, Wójt 
Gminy Świeszyno Ewa Korczak 
i Kierownik USC Irena Czenko 
życzyły, aby wzajemna miłość i 
przyjaźń ciągle się rozwijały.

Jeszcze raz życzymy wszyst-
kim Jubilatom długich lat życia 
oraz doczekania w zdrowiui 
dostatku kolejnych rocznic.
Serdecznie gratulujemy.

Złote gody to jubileusz Państwa: Marianny i Henryka Garczyńskich, 
Lucyny i Zenona Herbrederów, Kazimiery i Zygmunta Kopciów, Ha-
liny i Stanisława Nowocieniów, Heleny i Zdzisława Okłockich, Józefy 
i Czesława Packów, Janiny i Wiesława Puzynowskich oraz Anny i 
Bogdana Zielińskich, którzy pięćdziesiąt lat trwają razem w związ-
ku małżeńskim. 

Gmina Świeszyno

Projekt
herbu...
dokończnie ze str 1
Ponadto von Kamekowie za-
służyli się dla historii gminy 
pozostawiając po sobie słynną 
hodowlę ziemniaka, gdzie m.in. 
opracowano popularną odmianę 
Bryza. 
    W herbie umieszczono roślinę 
ziemniaka, który rozsławił Strze-
kęcino, a przez to całą gminę. 
Roślina została wystylizowana 
w sposób właściwy dla heraldyki 
– tzn. zostały wyolbrzymione jej 
cechy charakterystyczne – bulwy 
oraz kwiat, jak również uprosz-
czono wizerunek liści i łodyg. 
Roślina ziemniaka jest motywem 
unikalnym w heraldyce nie tylko 
polskiej ale europejskiej. 
   W całym kraju jedynie sąsied-
nia gmina Biesiekierz używa 
motywu ziemniaka, ale jest to 
naturalistyczne przedstawienie 
tamtejszego Pomnika Ziemnia-
ka. 
   Tak przygotowane projekty her-
bu i insygniów Gminy Świeszyno 
są zgodne z zasadami heraldyki i 
wraz z uzasadnieniem historycz-
no – heraldycznym oraz wnio-
skiem o opinię zostaną wysłane 
do Komisji Heraldycznej Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. W przypadku opi-
nii pozytywnej projekt zostanie 
poddany procedurze uchwalenia 
przez Radę Gminy Świeszyno.   
                                               (r)

Apel Pamięci przygotowany 
przez uczniów Gimnazjum 
im. 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej był 
głównym elementem obcho-
dów 98 rocznicy odzyskanie 
Niepodległości w Gminie 
Świeszyno.

Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele grona pedagogicznego, 
rodzice oraz Ewa Korczak – 
wójt gminy Świeszyno. Spek-
takl wyreżyserowany został 
przez nauczycieli gimnazjum:  
Joannę Remplewicz – dyrektor 
oraz Agnieszkę Pankau.
Mottem uroczystości były sło-
wa: „Jedną drogą dziś wszy-
scy idziemy”, drogą, która jest 
kontynuacją historycznych 
dróg, wiodącą do doskonal-
szej wolności. W spektaklu,                         
o charakterze współczesnej 
rozmowy młodych ludzi, pod-
jętych zostało wiele wątków 
patriotycznych. Aktorzy recy-
towali wzruszające wiersze. 
Przekaz dotyczył godności 

człowieka, miłości, prawdy i 
niezbywalnych wartości, takich 
jak Ojczyzna.
Obchody 98 rocznicy odzy-
skania niepodległości uświet-
nił występ chóru Kamerton III 
pod kierunkiem Barbary Kadeli 
oraz Męskiej Grupy Karpaty. Z 
estrady rozbrzmiewały patrio-
tyczne pieśni. 
W uroczystości wzięli także 
udział: Antoni Burzyński, Ry-
szard Wieczorek oraz Dominik 
Zalewski, kombatanci - przed-
stawiciele patrona Gimnazjum 
w Świeszynie.
Gościem spotkania był Pan 
Piotr Karpowicz - dr nauk tech-
nicznych, nauczyciel akade-
micki, lektor na kursach języka 
angielskiego i języka niemiec-
kiego; w młodości - żołnierz 
Armii Krajowej, w latach 
1945 – 1954 sowiecki więzień 
polityczny gułagu Gorłag, w 
arktycznych rejonach Syberii 
- na półwyspie Tajmyrskim. 
Aktywny uczestnik powstania 
więźniów politycznych na Sy-

berii wiosną i latem 1953 roku 
w Norylsku - za co był przezna-
czony na rozstrzelanie. Niejaw-
ny działacz ,,Solidarności” w 
latach 1968- 1989. Propagator 
utrwalenia pamięci zmagań i 
ofiar o niezależny byt Ojczy-
zny.
Piotr Karpowicz przygotował 
prezentację multimedialną 
związaną z historią naszej Oj-
czyzny, w której poruszył wątki 
osobiste dotyczące Jego losów, 
przeżyć, które utrwalił w wy-
danej książce pt. „W szponach 
sowieckiego totalitaryzmu”.
Za krzewienie kultury patrio-
tycznej wśród młodych pokoleń 
Polaków, uczniów Gimnazjum  
im. 27 WDP AK w Świeszynie 
i mieszkańców naszej gminy, 
Joanna Remplewicz – dyrektor 
Gimnazjum, uhonorowana zo-
stała „Krzyżem Obrońców Wo-
łynia 1939-1944”. Odznaczenie 
przyznane zostało przez Zarząd 
Okręgu Wołyńskiego Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej.

Świeszyno

98. rocznica odzyskania Niepodległości

Zespół „Jagody” w Niedalinie 
był organizatorem święta Pie-
czonego Ziemniaka. Spotkanie 
odbyło się 15 października br. 
w niedalińskiej świetlicy. 
Gośćmi spotkania byli poseł 
na Sejm RP - Stefan Romec-
ki, Pani Ewa Korczak - wójt 
gminy Świeszyno, ksiądz Ze-
non Stefański, zespoły: „Ce-
cylianki”, „Swojacy” z Sitna, 

kapela „Swaty” z Koszalina. 
Tradycyjnie odbyło się wspól-
ne pieczenie ziemniaków, które 
smakowały wyśmienicie w to 
chłodne, październikowe popo-
łudnie. Pieczeniu ziemniaków 
towarzyszyły śpiewy zespołów 
i ciepło ogniska, nad którym 
czuwali druhowie OSP z Nie-
dalina. Spotkanie prowadziła 
sołtys Niedalina - Ewa Miksza.

Niedalino

Święto Pieczonego Ziemniaka

Kwestia herbu gminy Świeszyno 
zdominowała obrady październi-
kowej sesji Rady Gminy Świe-
szyno. Projekt przedstawiony 
przez Ewę Korczak, wójta gmi-
ny Świeszyno został skrytyko-
wany przez niektórych radnych. 
Próbowali oni przedstawić wła-
sną, daleką od zasad heraldyki, 

koncepcję herbu Ostatecznie, 
po dyskusji, podczas głosowa-
nia nad herbem, głosy radnych 
rozłożyły się po równo: siedmiu 
był za, tulu samo było przeciw, 
a jedna osoba wstrzymała się 
od głosu. Wynik głosowania 
oznaczał, że projekt herbu został 
skierowany do dalszych prac.

Gmina Świeszyno

O herbie na sesji



Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej

Pamiątkowe ordery „Przyjaciela Szkoły Pod-
stawowej w Zegrzu Pomorskim” otrzymali:  

Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak oraz Pan Waldemar 
Potoniec, Pan Maciej Ostrowski, Pan Dariusz Sikorski, Pan Mie-
czysław Szocik, Pan Tomasz Bartos, Pan Leszek Lewkowicz, Pani 
Krystyn Janasz – Jankowska w imieniu Pani Ewy Adamskiej – 
Nadleśniczej Manowa. 
Ordery zostały przyznane również Panu Grzegorzowi Brodziakowi 
– prezesowi Poldanor SA, Panu Arkadiuszowi Gatzowi – prezesowi 
Koła Łowieckiego „Trop”, Panu Franciszkowi Klimowi – prezeso-
wi PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Panu Maciejowi Gmerkowi – 
dyrektorowi PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Panu Władysławowi 
Kudlikowi – przedsiębiorcy z Zegrza Pomorskiego.

W uroczystych obchodach udział wzięli: 
Pan Stefan Romecki – poseł na Sejm RP, Pan 
Henryk Kuriata – wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Koszalińskiego, 
Pani Ewa Korczak – Wójt Gminy Świeszyno, 
Pan Stanisław Komar – Przewodniczący Rady 
Gminy Świeszyno, 
Pan Waldemar Potoniec – radny i sołtys Zegrza 
Pomorskiego, radni gminy, sołtysi, 
Pani Helena Zochniak – kierownik ZOS, Pani 
Irena Kunysz – wieloletni dyrektor SP w Zegrzu 
Pomorskim w latach 1985 – 2004, 
Pani Dorota Nitka – dyrektor SP w Konikowie, 
Pani Małgorzata Bednarska – dyrektor SP w Dunowie, 
Pani Elżbieta Krzewiecka – dyrektor Przedszko-
la Gminnego,  
Pani Joanna Remplewicz – dyrektor Gimnazjum 

w Świeszynie, 
Pani Joanna Margraf – dyrektor SP w Rosnowie, 
Pani Agnieszka Nimz – przewodnicząca Rady 
Rodziców SP w Zegrzu Pomorskim, 
Pani Maria Gontarek – kierownik GOPS, 
Pani Ewa Sabatowicz – dyrektor MCK e-E-
UREKA BP w Świeszynie, 
Pan Maciej Ostrowski – przedstawiciel firmy 
Poldanor SA, 
Pan Dariusz Sikorski – opiekun szkoły z ramie-
nia Koła Łowieckiego „Trop”, 
Pan Tomasz Bartos z firmy „Mikrofonika, Pani 
Krystyna Janasz – Jankowska – reprezentująca 
Nadleśnictwo Manowo, 
uczniowie, rodzice, absolwenci, obecni i byli 
nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły.
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28 października 
2016r. Szkoła Pod-
stawowa w Zegrzu 
Pomorskim im. kpt. 
pilota Sylwestra 
Bartosika obchodziła 
Jubileusz 70-lecia. 

Ten szczególny dzień zapisa-
ny został wspomnieniami… 
W takim klimacie odbyła się 
szkolna akademia. 
Życzenia dyrektor szko-
ły Pani Małgorzaty Korus, 
składane gratulacje i ży-
czenia gości, współczesne 
aranżacje starych szlagie-
rów i utworów poetyckich 
w wykonaniu uczniów pod 
kierunkiem Pani Alicji Joń-
skiej i Pani Joanny Krzy-
ściak, film z życia szkoły, 
wystawa ze starymi fotogra-
fiami, trofeami, kronikami 
szkoły, kółek zainteresowań 
wprowadziło uczestników 
uroczystości w atmosferę 
wspomnień dawnych lat, 
przyjaźni. 
Liczne grono przybyłych 
gości, uzmysławia, iż szkoła 
posiada rzesze przyjaciół, że 
wciąż tętni życiem, buduje 
nową historię dla przyszłych 
pokoleń. Karty szkolnej kro-
niki wciąż się zapełniają no-
wymi wpisami…
Dyrektor Szkoły Pani Mał-
gorzata Korus uhonorowała 
kikanaście osób pamiątko-
wymi orderami „Przyjacie-
la Szkoły Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim” (lista 
obok). 
Podczas uroczystości, pa-
miątkowymi przypinkami i 
kwiatami  wyróżnieni zosta-

„…Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie,
kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie,
odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić:
nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami 
życia…”                                                                                           Antoine de Saint-Exupery

li dawni i obecni pracownicy 
szkoły (patrz tabela obok).

Z okazji Jubileuszu odsło-
nięta została pamiątkowa 
tablica ufundowana przez 
Wójt Gminy Świeszyno Pa-
nią Ewę Korczak, z wyraza-
mi uznania i przesłaniem: 
„Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie – naucz. 
Jeśli nie wie – wytłumacz. 
Jeśli nie może – pomóż”.
                     - Janusz Korczak

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu Pomorskim 
skierowali również przekaz 
do przyszłych pokoleń. 

To dla nich zakopana została 
„Kapsuła czasu” – czas za-
mknięty w pigułce, a w niej 
wersja elektroniczna filmu z 
życia szkoły, zdjęcia, spisane 
marzenia obecnych uczniów 
szkoły, zdjęcia i wyniki kon-
kursu plastycznego „Moja 
szkoła za 30 lat” oraz gadżet 
i folder promujący Gminę 
Świeszyno. 
Dla upamiętnienia tego wy-
darzenia postawiony został 
obelisk z tablicą, świadczącą 
o tej niezwykłej ceremonii, 
i  z zaproszeniem na otwar-
cie „kapsuły” za 30 lat - 
28 października 2046 roku.
Jubileusz nie mógłby odbyć 

się bez urodzinowego tortu, 
którego fundatorem byli: 
Wójt Gminy Świeszyno, Se-
kretarz Gminy, Kierownik 
ZOS, radni i sołtysi z terenu 
Gminy. 
Podczas uroczystości kol-

portowane były cegiełki,  w 
formie pamiątkowych kub-
ków, na zakup trybun spor-
towych na boisko szkolne.
Uroczystość prowadzili Pani 
Joanna Krzyściak oraz Pan 
Dariusz Szwabo.

Pamiątkowe przypinki 
i kwiaty otrzymali: 

Panie i Panowie: 
Małgorzata Korus, 
Irena Kunysz, 
Urszula Jeger, 
Lucyna Sucha, 
Stanisława Laskowska, 
Maria Szewczyk, 
Irena Bielińska, 
Krystyna Grann, 
Bogusława Betlej, 
Alicja Jońska, 
Alicja Okoń, 
Joanna Krzyściak, 
Dariusz Szwabo, 
Marta Bartos, 
Monika Czarnecka, 
Ewa Kocińska, 
Arlena Kozakowska, 
Joanna Ornatek – Sokół, 
ks. Bogdan Gibczyński, 
Bożena Zielińska, 
Krystyna Potoniec, 
Katarzyna Potoniec, 
Marcin Łepkowski, 
Elżbieta Kobus.

Zegrze Pomorskie
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Uroczystości Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w 
Gminie Świeszyno odbyły się 
13 października 2016 roku 
w Multimedialnym Centrum 
Kultury e-EUREKA. 

Wójt Gminy Świeszyno Pani 
Ewa Korczak była gospoda-
rzem spotkania z dyrektorami 
placówek edukacyjnych, gro-
nem pedagogicznym, pracow-
nikami obsługi, pracownikami 
administracyjnymi i emeryto-
wanymi pracownikami oświaty, 
a także z zaproszonymi gośćmi, 
którzy współpracują ze szkoła-
mi naszej gminy.
Wójt Gminy skierowała sło-
wa podziękowania za pracę i 
codzienny trud do wszystkich 
pracowników oświaty. Nagro-
dy Wójta Gminy Świeszyno 
otrzymały dyrektorki placówek 
edukacyjnych: Pani Joanna 
Remplewicz dyrektor Gimna-
zjum im. 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej w 
Świeszynie, Pani Dorota Nitka 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej w 
Konikowie, Pani Małgorzata 
Korus dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. kpt S. Bartosika w 
Zegrzu Pomorskim, Pani Mał-
gorzata Bednarska dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Duno-
wie, Pani Elżbieta Krzewiecka 
dyrektor Przedszkola Gminne-
go w Świeszynie, Pani Helena 
Zochniak kierownik Zespołu 
Oświaty Samorządowej oraz 
nauczycielki z Gimnazjum w 
Świeszynie Pani Dorota Ku-
czyńska i Pani Barbara Roma-
nowska, ze Szkoły Podstawo-
wej w Konikowie Pani Marlena 
Łuczak, ze Szkoły Podstawo-
wej w Zegrzu Pomorskim Pani 
Ewa Kocińska i Pani Marta 
Bartos, ze Szkoły Podstawowej 
w Dunowie Pani Ewa Szymko-
wicz, Pani Marlena Szuwalska, 
Pani Beata Górska, Pani Agata 
Zglinicka.

Uroczyste obchody uświetnił 
występ uczniów Gimnazjum, 
którzy przygotowali przed-
stawienie w reżyserii Pani 

Agnieszki Pankau i Pani Marty 
Wojtkiewicz pt. „Gdzie diabeł 
nie może tam nauczyciela po-
śle”. Niespodzianką uroczysto-

ści był występ Chóru Kamerton 
III pod kierunkiem Pani Barba-
ry Kadeli. 

– polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego usta-
nowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta 
praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczy-
ciela. Od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela 
obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Na-
rodowej, która została utworzona z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana 
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 
r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Na-
uczyciela.
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje po-
czątki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Na-
uczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada 
będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela 
i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizo-
wana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw 
i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Na-
uczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej. 

W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela za-
stępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta 
na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając 
przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich 
pracowników oświaty. 
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzo-
ny w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją 
do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycie-
li i pracowników niepedagogicznych. Minister Edu-
kacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, 
brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji 
Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodo-
wej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Od-
znaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są 
przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz 
dyrektorów szkół na uroczystych galach.
Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na 
świecie m.in.: Albania, Argentyna, Chiny, Czechy, 
Hiszpania, Indie, Malezja, Meksyk, Rosja, Tajwan, 
Turcja, Ukraina.                             Źródło: Wikipedia 



III GMINNY KONKURS 
NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

Organizator:  
Samorządy Uczniowskie
Szkoły Podstawowej 
im. W. Szymborskiej w Konikowie
oraz
Gimnazjum im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

Honorowy patronat
Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Świeszynie
oraz Wójt Gminy  Świeszyno

Patronat medialny
Multimedialne Centrum Kultury   e – Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie
Redakcja Biuletynu Informacyjnego  „Głos Świeszyna”

Cele konkursu
Kultywowanie wśród dzieci i młodzieży  tradycji wykonywania szopek. 
Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa. 
Utrwalanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związa-
nych z 
przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej w zespołach szkolnych, 
przedszkolnych, świetlicowych oraz  w rodzinach. 
Rozwijanie procesów integracyjnych  i twórczego zaangażowania  ro-
dzin  oraz zespołów wykonawczych  w związku z  realizacją projektu.            

Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do  dzieci i młodzieży, 
rodzin, zespołów klasowych i przedszkolnych, grup osiedlowych, 
świetlicowych i innych z  terenu  gminy Świeszyno.
2. Jeden z  w/w zespołów  lub  rodzina   może zgłosić do konkursu 
jedną szopkę.
3. Materiały i technika wykonania pracy -  dowolne. 
4. Sugerowane maksymalne wymiary szopek: wysokość – do 80 
cm, głębokość – do 50 cm, szerokość – do 80 cm.
5. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym 
(imię  i  nazwisko / lub   świetlica, przedszkole,  klasa, szkoła). 
6. Prace należy składać w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w  
Konikowie lub w Gimnazjum im. 27 WDPAK w Świeszynie w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 5 grudnia  2016 r.
7. Wszystkie prace  wykonane na konkurs będą wystawione w sali 
widowiskowej w MCK e- Eureka – Biblioteka Publiczna  Świeszynie 
w okresie od dnia 6  grudnia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.
Prace nagrodzone i wyróżnione prezentowane będą w Kościele Pa-
rafialnym w Świeszynie w terminie od 30 grudnia 2016 r. do dnia 25 
stycznia 2017 roku.
8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac w drugiej połowie grudnia 
2016 r. przed dniem 29 grudnia 2016 r..
9. Finał konkursu połączony z wystawą prac nagrodzonych i wyróżnio-
nych wraz z ogłoszeniem jego wyników  odbędzie się w Kościele  Pa-
rafialnym w Świeszynie w uroczystość Trzech  Króli 6 stycznia 2017 r.
10. Organizator dopuszcza możliwość prezentacji / ekspozycji /wybra-
nych prac na terenie gminy Świeszyno.
11. Nagrodzone prace stają się własnością organizatora. Pozostałe prace 
należy odebrać do dnia 25 stycznia 2017 roku. Prace nieodebrane  w 
tym terminie stają się  własnością organizatora.

Zasady oceniania prac konkursowych
1. Komisja konkursowa:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konikowie – Przewodniczący
- Proboszcz Parafii   Świeszyno, - członek, 
- Wójt Gminy Świeszyno – członek,
- Dyrektor MCK E- Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie - członek
- Opiekun  Samorządu Uczniowskiego  w Szkole Podstawowej  im. W  
  Szymborskiej w Konikowie – członek,
- Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum im. 27 WDPAK w
  Świeszynie – członek,
-  nauczyciel plastyki – członek  komisji.
2. Kategorie oceny prac konkursowych:
a/ innowacyjność pracy, oryginalność wykonania lub materiał,  
b/ ręczne wykonanie elementów lub manualny nakład pracy,
c/  estetyka pracy.
3. Każdy członek komisji  konkursowej przyznaje własne punkty w 
poszczególnych  kategoriach, w ilości od 0 do 5 dla każdej pracy.
4. Komisja obliczy sumę punktów dla każdej pracy. Wygrywa praca z 
najwyższą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów od-
będzie się dodatkowe głosowanie punktowe tylko dla tych prac, które 
zdobyły równą ilość punktów.
5. Komisja wybierze I, II, i III miejsce oraz  przyzna 10 wyróżnień. Do-
puszcza się możliwość przyznania miejsc równorzędnych, albo innego 
podziału miejsc w zależności od poziomu konkursu oraz posiadanych 
środków na nagrody i wyróżnienia.

Plebiscyt  konkursowy publiczności
1. Osoby zwiedzające wystawę szopek w dniach od  6 do 29  grudnia 
2016 r. uczestniczyć mogą we własnym plebiscycie, poprzez głosowa-
nie i  wrzucanie kart do głosowania  do urny umieszczonej na terenie 
wystawy  lub poprzez zorganizowaną akcję głosowania internetowego.
2. Praca, która uzyska największą ilość głosów otrzyma Specjalną 
Nagrodę Publiczności i Internautów. Nagroda  zostanie  wręczona 
podczas uroczystego finału w dniu 6 stycznia 2017 r.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Koszalinie 
w związku z wejściem w życie z dniem 04 listopada 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z 
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1770), 

informuje, iż 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie świnie przemieszczane winny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione 
przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń, przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed 
przemieszczeniem tych świń. 
Wykaz stad świńskich z przyporządkowanymi urzędowymi lekarzami weterynarii, z którymi powinien skontaktować się posiadacz 
świń wnioskujący o wystawienie świadectwa zdrowia na co najmniej 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem dostępny jest u 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin oraz 
w Urzędzie Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

Pierwszoklasiści ślubowali w Zegrzu, Konikowie i Dunowie

Wyjątkowi goście uczest-
niczyli w uroczystości 
ślubowania i pasowania 
na ucznia dzieci z klasy 
pierwszej w Szkole Podsta-
wowej im. Wisławy Szym-
borskiej w Konikowie. 

Byli to: Wójt Gminy Świe-
szyno – Pani Ewa Korczak, 
Kierownik Zespołu Oświa-
ty Samorządowej – Pani 
Helena Zochniak, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w 
Konikowie – Pani Dorota 

Nitka, Kierownik GOPS w 
Świeszynie – Pani Maria 
Gontarek, Przewodnicząca 
Rady Rodziców – Pani Wio-
letta Mikołajczyk oraz nasi 
drodzy Rodzice, Nauczycie-
le, Pracownicy szkoły i cała 
społeczność uczniowska.  
Uczniowie klasy pierwszej 
zaprezentowali program 
artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem swojej Pani 
– Urszuli Kasztelan, we 
współpracy z uczniami klasy 
IV i VI, którym serdecznie 

dziękujemy za poświęcony 
czas i chęć pomocy młod-
szym kolegom. Programowi 
klas I towarzyszyła piękna 
dekoracja, którą wykona-
ła Pani Marlena Łuczak. 
Po krótkiej prezentacji 
umiejętności Pierwszoklasi-
stów i odśpiewaniu Hymnu 
Narodowego, nastąpił mo-
ment Ślubowania. Nasi naj-
młodsi uczniowie przyrzekli 
na Sztandar Szkoły, iż: będą 
dbać o dobre imię swej kla-
sy i szkoły, będą uczyć się, 

Konikowo

W Szkole Podstawowej w 
Dunowie,  Dzień Edukacji 
Narodowej, był okazją do 
uroczystego Ślubowania i 
Pasowania na Ucznia dzieci 
z klasy pierwszej. 

Uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali program arty-
styczny w języku polskim oraz 
w języku angielskim przygo-
towany pod kierunkiem swo-
jej wychowawczyni - Marty 
Schmidt, we współpracy z 
Samorządem Uczniowskim i 
uczniami klasy IV. 
Po występach artystycznych 
nastąpił długo oczekiwany mo-
ment Ślubowania. 
Po Ślubowaniu odbyło się Pa-
sowanie, którego dokonała Pani 

Wójt, a Pani Dyrektor wręczyła 
Pierwszoklasistom pamiątkowe 
dyplomy. 
Następnie pierwszoklasiści 
otrzymali swój pierwszy do-
kument szkolny, jakim jest le-
gitymacja szkolna oraz zostali 
przyjęci do grona czytelników 
naszej szkoły. 
Wójt Gminy – Ewa Korczak 
wręczyła klasie pierwszej pro-
fesjonalny zestaw głośników, a 
dla każdego dziecka ufundowa-
ła upominek. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej wszyscy uczniowie zaśpie-
wali Sto lat dla swoich nauczy-
cieli, a Samorząd Uczniowski 
wręczył kwiaty. 
Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem przy-

gotowanym przez rodziców dla 
nauczycieli, zaproszonych go-
ści i pierwszoklasistów.
W tej wyjątkowej chwili 
uczestniczyli: Ewa Korczak - 
wójt gminy Świeszyno, Helena 
Zochniak - kierownik Zespołu 
Oświaty Samorządowej, Maria 
Gontarek - kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Niedalinie, Jadwiga Waśko – 
sołtys Dunowa, Joanna Banat - 
pracownik socjalny, Agnieszka 
Tatarczuk - przewodnicząca 
Rady Rodziców, Małgorzata 
Bednarska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dunowie oraz 
nasi drodzy Rodzice, Nauczy-
ciele, pracownicy szkoły i cała 
społeczność uczniowska. 

Dunowo

Ustawa o ochronie zwierząt 
stanowi, że zwierzęta wolno 
żyjące stanowią dobro ogól-
nonarodowe i powinny mieć 
zapewnione warunki rozwoju 
i swobodnego bytowania. Pa-
miętać należy, że koty wolno 
żyjące są naszymi sprzymie-
rzeńcami, gdyż ich obecność 
w ekosystemie zapobiega roz-
przestrzenianiu się gryzoni.

Zwracamy się z apelem do 
mieszkańców Gminy, zarząd-
ców i administratorów nierucho-
mości o humanitarną postawę 
w stosunku do wolno żyjących 
kotów, w tym  o aktywny i przy-
jazny udział w zapewnieniu im 
ochrony i opieki.
Prosimy o udostępnianie im 
ciepłych i suchych miejsc 
schronienia w budynkach, np. 
poprzez uchylenie w okresie 
występowania niskich tempe-
ratur, okienek w piwnicach lub 

innych odpowiednich do tego 
pomieszczeniach. Takie postę-
powanie przyczyni się do rato-
wania tych zwierząt i pomoże 
im przeżyć zimę.
Należny podkreślić, że "nasze" 
wolno żyjące koty znajdują sie 
pod stałą opieką wolontariuszy, 
którzy w humanitarny sposób 
pomagają chorym zwierzakom 
oraz kontrolują wielkość i sta-
bilność kociej populacji.
Jednocześnie przypominamy, 

że agresywne działania zmie-
rzające do zmiany miejsca by-
towania kotów wolno żyjących 
naruszają ich naturalne potrze-
by życiowe, które są chronione 
prawem. Utrudnianie, zamy-
kanie dostępu do dotychczaso-
wych schronień oraz ich nisz-
czenie jest formą znęcania się 
nad tymi zwierzętami.
Wyrażamy nadzieję, że reali-
zacja niniejszego apelu spotka 
się z Państwa zrozumieniem i 
akceptacją.
Obowiązek pomocy wolno ży-
jącym kotom wynika z ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt. Ponadto działania 
takie są zgodne z Uchwałą Nr 
XXII/116/2016 Rady Gminy 
Świeszyno z dnia 31 marca 2016 
r. w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w roku 2016.

Gmina Świeszyno

Pomóżmy wolno żyjącym kotom 
Walne w Dolinie 
Charlotty
Sołtysi z gminy Świeszyno, w 
tym członek zarządu Forum 
- Leszek Lewkowicz uczest-
niczyli w Walnym Zgroma-
dzeniu Powiatowego Forum 
Sołtysów.

   Zebranie miało charakter 
sprawozdawczy. Wnioskowano 
również o udzielenie absoluto-
rium. 
    Rezygnację z funkcji pre-
zesa Stowarzyszenia złożyła 
Pani Hanna Obławska. Nowym 
prezesem został Pan Tomasz 
Lisowski, były wiceprezes. 
Natomiast funkcję wiceprezesa 
objął Jan Chlewicki z gminy 
Będzino. 
    Po Walnym odbyło się szko-
lenie z zakresu dotacji na prze-
twórstwo (prowadzone przez 
przedstawiciela ODR) oraz 
dotyczące Funduszu sołeckiego 
(prowadził wójt gminy Będzino 
- Henryk Broda).

Zegrze Pomorskie

13 października 2016 roku 
w Szkole Podstawowej w 
Zegrzu Pomorskim odbył 
się uroczysty apel z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
oraz ślubowanie uczniów 
klasy I, do którego przystą-
piło 7 uczniów.  

Najpierw zaprezentowali 
część artystyczną, złożoną z 
wierszy i piosenek, a następ-
nie część oficjalną. Uczniowie 
złożyli uroczyste ślubowanie. 
Pani dyrektor szkoły Małgo-

rzata Korus pasowała każde-
go pierwszoklasistę na ucznia.  
Wszyscy otrzymali dyplomy 
oraz drobne upominki od soł-
tysa Sołectwa Zegrze Pomor-
skie. Wójt Gminy Świeszyno 
Pani Ewa Korczak przekazała 
klasie I-szej głośniki do tabli-
cy multimedialnej oraz drob-
ne upominki. Koledzy z II i III 
klasy podarowali młodszym 
kolegom laurki i przybory 
szkolne. 
Po Ślubowaniu uczniowie kla-
sy III zaprezentowali montaż 

słowno-muzyczny na temat 
swoich nauczycieli. Samorząd 
Uczniowski złożył wszystkim 
pracownikom szkoły życzenia 
i wręczył kwiaty.
Po uroczystości uczniowie 
klasy I udali się na poczęstu-
nek przygotowany przez ro-
dziców.
Pani Dyrektor Małgorzata 
Korus podczas uroczystości 
wręczyła dwóm nauczycielom 
oraz wszystkim pracownikom 
administracji i obsługi nagro-
dy dyrektora.

jak kochać Ojczyznę, jak dla 
Niej pracować, kiedy doro-
sną, swym zachowaniem i 
nauką będą sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. 
Po Ślubowaniu nastał czas 
Pasowania, którego dokona-
ła Pani Wójt, natomiast Pani 

Dyrektor wręczyła Pierw-
szoklasistom pamiątkowe 
dyplomy. Nie obeszło się 
także bez prezentów, które 
wręczyli zaproszeni goście 
oraz Rada Rodziców i star-
si koledzy z klas drugich, 
którzy słowami wierszy zło-

żyli Pierwszakom życzenia 
i przekazali im skromne, 
szkolne upominki. Wszyst-
kim zaproszonym gościom, 
rodzicom i uczniom dzięku-
jemy za udział w uroczysto-
ści. 
                       Opracowanie: Dorota Tomczyk

Cel projektu: Zmniejszenia i zapobie-
ganie zachorowalności na nowotwory 
złośliwe płuca i oskrzela, jelita grubego 
i odbytu oraz nowotwory złośliwe pro-
staty, a także poprawa zdrowia publicz-
nego oraz ograniczenie społecznych 
nierówności w zdrowiu na terenie po-
wiatu koszalińskiego. Do celów projek-
tu zalicza się także promocję zachowań 
prozdrowotnych, promocji zdrowych 
i zmiany dotychczasowych nawyków 
żywieniowych, promocja aktywności 
ruchowej, dalszego podnoszenia świa-
domości w zakresie znaczenia badań 
profilaktycznych.
    Z punktu widzenia populacji powiatu 
koszalińskiego, szczególne znaczenie 
mają choroby nowotworowe ( głownie 
układu pokarmowego, w tym CRC, 
choroby płuc oraz męskich narządów 
rodnych). Projekt jest bezpośrednio 
skierowany do osób zagrożonych zapa-
dalnością na ww. choroby oraz do ogó-
łu populacji powiatu z zakresie promo-
cji zdrowia i zdrowego stylu życia.
   W ramach projektu przewiduje się 
przeprowadzenie badań profilaktycz-
nych na grupie 3000 osób, w tym 1000 
osób w zakresie nowotworów płuc i 
oskrzela m.in. badania laboratoryjne 
i badania diagnostyczne, 500 osób w 
zakresie nowotworów złośliwego raka 
gruczołu krokowego i jądra oraz 500 
osób w zakresie nowotworów zło-
śliwych raka jelita grubego i odbytu 
CRC. 
     W dalszym ciągu serdecznie zapra-
szamy mieszkańców powiatu koszaliń-
skiego na bezpłatne badania profilak-
tyczne! 
Wystarczy wypełnić ankietę (do po-
brania na stronie www.zdrowie.powiat.
koszalin.pl), dostarczyć ją do Biura 
Projektu (Koszalin, ul. Racławicka 13, 
IV piętro, pok. 414 A). Wykonawcy 

badań będą do Państwa dzwonić i uma-
wiać termin wizyty.

Badania profilaktyczne w kierunku 
wykrywania nowotworów oskrzeli 
i płuc
Badania dla 1 000 osób będą prowa-
dzone dla:
- mieszkańców powiatu koszalińskie-
go ziemskiego, posiadających miejsce 
zamieszkania na terenie administra-
cyjnym powiatu koszalińskiego ziem-
skiego;
- w przedziale wiekowym od 35 do 70 lat.
Badaniom mogą być poddane osoby, 
u których wystąpił co najmniej jeden 
z następujących przypadków, tj. osoba 
pali/paliła tytoń ponad 20 lat lub osoba 
jest/była narażona na długotrwałą eks-
pozycję negatywnych czynników ze-
wnętrznych związanych ze szkodliwy-
mi warunkami pracy oraz warunkami 
bytowymi (np. narażenie na oddziały-
wanie azbestu) lub osoba jest/była dłu-
gotrwale narażona na bierne wdychanie 
dymu papierosowego.

Osoby będą kwalifikowane do badań na 
podstawie wypełnionych ankiet i prze-
prowadzonego wywiadu lekarskiego, 
któremu towarzyszyć będzie następują-
cy zestaw badań diagnostycznych:
- badania laboratoryjne (morfologia, 
gazometria, LDH, kwas moczowy, kre-
atynina, aminotransferazy, jonogram, 
enolaza neuronowoswoista);
- badanie smokolizerem;
- badania diagnostyki obrazowej tj. 
RTG klatki piersiowej PA + boczne;
- badanie plwociny w kierunku komó-
rek nowotworowych (cytologia, histo-
patologia),
* dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 
osób poddanej badaniu przewiduje się 
w razie konieczności wykonanie tomo-

grafii komputerowej klatki piersiowej;
* dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 
osób poddanej badaniu przewiduje się 
w razie konieczności wykonanie ba-
dania bronchoskopii z ewentualnym 
pobraniem wycinka i badaniem histo-
patologicznym.
   Wykonawcą badań jest Specjalistycz-
ny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Koszalinie, ul. Niepodelgłości 44-48. 
tel. 570 770 376
Badania profilaktyczne w kierunku 
wykrywania nowotworów jelita gru-
bego i odbytu (nowotwory złośliwe 
c18-c21)
Badania dla 500 osób będą prowadzo-
ne dla:
- mieszkańców powiatu koszalińskie-
go ziemskiego, posiadających miejsce 
zamieszkania na terenie administra-
cyjnym powiatu koszalińskiego ziem-
skiego;
- badaniom mogą być poddane osoby 
mieszczące się w podanych niżej gru-
pach wiekowych, u których wystąpił co 
najmniej jeden z następujących przy-
padków tj.:
- osoby po 40 roku życia pochodzący z 
obszarów wiejskich;
- osoby po 40 roku życia dotknięte oty-
łością;
- osoby po 40 roku życia palące tytoń;
- osoby po 40 roku życia nadużywające 
alkoholu;
- osoby po 50 roku życia chorujące na 
cukrzycę i /lub dotknięte otyłością pro-
wadzące siedzący tryb życia,
- osoby po 50 roku życia chorujące na 
cukrzycę i /lub dotknięte otyłością;
- osoby po 40 roku życia z rozpozna-
niem HNPCC (rodzinnie występujący 
rak jelita grubego niezwiązany z poli-
powatością);
- osoby po 40 roku życia, u których wy-
stąpiły następujące objawy: obecność 

krwi w stolcu, bez powodu biegunka 
lub zaparcia w ostatnich kilku miesią-
cach, chudnięcie lub anemia, których 
przyczyna nie jest znana;
    Badania profilaktyczne w kie-
runku wykrywania nowotworów 
gruczołu krokowego, jądra i innych 
męskich narządów płciowych
    Badania dla 500 mężczyzn:
- mieszkańców powiatu koszalińskie-
go ziemskiego, posiadających miejsce 
zamieszkania na terenie administra-
cyjnym powiatu koszalińskiego ziem-
skiego;
- w wieku 35-70 lat bez objawów raka 
gruczołu krokowego, jądra i innych 
męskich narządów płciowych, u któ-
rych wystąpił co najmniej jeden z na-
stępujących przypadków:
- mężczyźni, którzy mają/mieli w ro-
dzinie przynajmniej jednego krewnego 
pierwszego stopnia w linii męskiej z 
rakiem gruczołu krokowego i/lub in-
nych nowotworów skojarzonych: jądra 
i innych męskich narządów;
- mężczyźni cechujący się problemami 
z erekcją;
- mężczyźni pochodzący z obszarów 
wiejskich;
- mężczyźni dotknięci otyłością;
- mężczyźni palący tytoń;
- mężczyźni nadużywający alkoholu;
- mężczyźni po 50 roku życia, którzy 
nie byli dotychczas poddani badaniom 
profilaktycznym w zakresie wykrywa-
nia w/w nowotworów.
Badania laboratoryjne polegają na 
przeprowadzeniu markerów nowotwo-
rowych. 
Wykonawcą badań jest: VITALABO 
LABORATORIA MEDYCZNE Sp. z 
o.o.  tel. 799 071 070

Program profilaktyki nowotworowej 
w Powiecie Koszalińskim
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Znakomity 
wynik 
Żaków GKS 
Świeszyno 
w Lidze 
Orlików 
Turniej w ramach rozgrywek 
Bałtyckiej Ligi Orlików Po-
wiatu Koszalińskiego w ka-
tegorii „Żak”, rocznik 2008 i 
młodsi odbył się w Boninie, 
15 października 2016 roku. 
Po raz kolejny w turnieju 
udział brała drużyna GKS 
Świeszyno. 
Drużyna dziecięca pokonała 
swoich rywali aż w 5 me-
czach, ponosząc dwukrotnie 
porażkę.
Opiekunem drużyny jest Sła-
womir Bebich. Kolejny spo-
tkanie Żaków zaplanowane 
zostało na hali sportowej w 
Mielnie.

Sport8 www.swieszyno.pl
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redagowania oraz opatrywania własnymi tytu-
łami nadesłanych tekstów.

Spotkanie Paraolimpijczy-
ków z Rio de Janeiro 2016 
roku  z uczniami i na-
uczycielami odbyło się w 
Gimnazjum im. 27 WDP 
AK w Świeszynie. 

Gospodarzem była Pani 
Wójt Gminy Świeszyno, a 
inicjatorem spotkania był 
Pan Henryk Łądkowski. 
Wójt  serdecznie przywitała 
i przedstawiła gości: Pana 
Macieja Sochala – lekko-
atletę, złotego medalistę 
igrzysk w rzucie maczugą 
i Pana Grzegorza Lanzera, 
który startował w konkuren-
cji wyciskania sztangi leżąc 

Paraolimpijczycy odwiedzili Gminę Świeszyno

w kategorii wagowej do 65 
kg i zajął ósme miejsce. 
Gośćmi spotkania byli rów-
nież Pan Jerzy Sochal, ojciec 

złotego medalisty oraz jeden 
z najbardziej utytułowanych 
zawodników Stowarzysze-
nia Sportu Niepełnospraw-

nych „Start Koszalin” Pan 
Ryszard Fornalczyk - wielo-
krotny Mistrz Paraolimpij-
ski, a także Mistrz Świata i 
Polski (w kraju niepokonany 
przez 21 lat z rzędu), aktu-
alnie na emeryturze olim-
pijskiej, zajmujący się opie-
ką nad sekcją Wyciskania 

Sztangi Leżąc.
Ryszard Fornalczyk zdo-
był 4 złote medale olimpij-
skie w 1984 roku w Lon-
dynie, w 1988 r. w Seulu,  
w 1992r. w Barcelonie i w 
1996r. w Atlancie. 
Wówczas startował w ka-
tegorii wagowej do 75 kg, 
podnosił 220kg.
Nasi goście, reprezentanci 
klubu sportowego „START” 
trenują w nim kilkanaście 
lat, oprócz tego pracują za-
wodowo. 
Włożyli ogromny wysiłek 
w przygotowania do para-
olimpiady. Trenują 2-3 razy  
w tygodniu przez kilka go-
dzin. 
Maciej Sochal związany jest 
z klubem od 16 roku życia. 
Już w wieku 17 lat otrzymał 
nominację do udziału w Pa-
raolimpiadzie w Atenach. 
Dotychczas zdobył wiele 
złotych i srebrnych medali, 
przywiózł je z m.in. z Mi-
strzostw Europy, z różnych 
stron świata.
 „Żeby coś osiągnąć, trzeba 
ciężko pracować” – takie 
przesłanie przekazał Pan 
Maciej naszym Gimnazjali-

stom. Jego trenerem jest Pan 
Aleksander Popławski.
Grzegorz Lanzer sportami 
siłowymi zajmuje się 11 lat, 
jest rekordzistą Polski w 
dwóch kategoriach wago-
wych. 
W Rio nie zdobył medalu, 
ale zapewnia, że medal bę-
dzie w kolejnych igrzyskach 
i nadal ciężko trenuje.
Zawodnicy odpowiadali 
uczniom na różne pytania, 
w tym dotyczące stresu 
związanego ze startem oraz 
ogromnych emocji towa-
rzyszących odbieraniu zło-
tego medalu. Wspominali 
przelot i pobyt w Rio. Pod-
czas igrzysk mogli spróbo-
wać 5-ciu kuchni świata, w 
tym brazylijskiej, europej-
skiej indyjskiej i chińskiej. 
Uczniowie obejrzeli trofea 
mistrzów, w tym złoty me-
dal Pana Macieja.
Spotkanie prowadził pan 
Henryk Łądkowski.
Wójt Gminy Świeszyno 
złożyła gościom serdeczne 
gratulacje oraz życzenia dal-
szego rozwoju i kolejnych 
sukcesów.
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Gmina Świeszyno ponow-
nie zawarła porozumienie  
z Powiatem Koszaliń-
skim w sprawie realizacji 
zadania z zakresu admini-
stracji rządowej, które do-
tyczy udzielania nieodpłat-
nej pomocy prawnej.

W związku z tym w roku 
2017 w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
- Niedalino Nr 29a  nadal 
udzielana będzie nieodpłat-
na pomoc prawna.

Radca prawny 
przyjmuje w każdy 
czwartek od godz. 

11:00 do 15:00
 
Przypominamy, że nieod-
płatna pomocy prawna 
skierowana jest do:
- młodzieży do 26 roku ży-
cia,

- rodzin wielodzietnych,
- seniorów powyżej 65 roku 
życia,
- osób korzystających z po-
mocy społecznej,
- weteranów i kombatantów,
- osób dotkniętych katastro-
fą i klęska żywiołową, awa-
rią techniczną.

Pomoc ta polega na:
- poinformowaniu o obowią-
zującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnie-

niach lub spoczywających 
obowiązkach;
-  wskazaniu sposobu roz-
wiązania problemu prawne-
go;
-  pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia 
pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczą-
cym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo administra-
cyjnym;
-  sporządzeniu projek-
tu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o 
ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w 
postępowaniu sądowo admi-
nistracyjnym.

Gmina Świeszyno

Darmowa pomoc prawna


