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Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i spokojem, 
niosących szczęście i zadowolenie. 
Nowego Roku pełnego optymizmu 
i pomyślności
wszystkim mieszkańcom Gminy Świeszyno
                           życzą

Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak 

Przewodniczący Rady Gminy Świeszyno
Stanisław Komar

97. rocznica odzyskania niepodległości była 
okazją do wystawienia w MCK e-Eureka - 
Bibliotece Publicznej w Świeszynie przedsta-
wienia słowno-muzycznego, którego aktora-
mi byli uczniowie świeszyńskiego gimnazjum 
oraz mieszkańcy Świeszyna. 

W pierwszej części widzowie obejrzeli 
przedstawienie z gimnazjalistami w głównej 
roli, których do występu przygotowywały 
nauczycielki języka polskiego - Agnieszka 
Pankau i Magdalena Potrebicz. 

Druga część to zaduma. Przy skromnym, 
biało-czerwonym świetle recytowane były 
patriotyczne wiersze, których uzupełnie-
niem były piosenki śpiewane przez gim-
nazjalistów. Muzyczną oprawą zajęła się 
Barbara Kadela. Przybyli goście mogli sko-

rzystać z kawy i herbaty oraz poczęstować 
się domowymi rogalikami. 
Wśród gości byli m.in. przedstawiciele 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej, patroni świeszyńskiego gimnazjum.

Powstała Grupa Inicjatywna Rady 
Programowej Głosu Świeszyna

Niniejszym informujemy Pań-
stwa, iż z inicjatywy mieszkań-
ców zawiązana została grupa 
osób zainteresowanych współ-
tworzeniem Rady Programowej 
Głosu Świeszyna.

Pierwszą ideą grupy mieszkań-
ców, niezależnych od struktur 
gminnych, jest uczynienie z na-
szej gminnej gazety - platformy 
wymiany informacji społecznej.
Zamiarem grupy jest, by w okre-
ślonej części każdego numeru, 
poza bieżącymi informacjami, 
znajdowało się miejsce na wymia-
nę poglądów, uwag, propozycji, 
ocen naszych mieszkańców.
   W tym celu proponujemy np.  tzw. 
„okno radnego”, w którym każdy  

z Państwa radnych będzie mógł 
wypowiedzieć się na temat tego 
co zrobił dla gminy, nad czym ak-
tualnie pracuje i co zamierza zro-
bić w najbliższym okresie.
   Pragnieniem grupy jest, by w 
większym stopniu nasza gmin-
na gazeta publikowała ma-
teriały przekazywane przez 
mieszkańców naszej gminy  
i nie tylko, w szerokim aspekcie 
kulturowym i historycznym.
   Zależy nam, by głosy i dysku-
sje były głęboko merytoryczne, 
przemyślane, a przede wszystkim 
służące szeroko rozumianemu do-
bru naszej gminy. Zainteresowane 
osoby prosimy o zgłaszanie mate-
riałów pod nowym adresem ma-
ilowym: glos@swieszyno.pl .
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Jubileusz 70-lecia obcho-
dziła jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej ze 
Świeszyna. Uroczystości 
rozpoczęła msza św. 
sprawowana przez ks. dr 
Krzysztofa Kantowskiego 
– proboszcza Parafii pw. 
NNMP w Świeszynie. 

Po mszy uczestnicy prze-
maszerowali korowodem do 
Multimedialnego Centrum 
Kultury e-EUREKA Bi-
blioteka Publiczna w Świe-
szynie, gdzie odbywały się 
dalsze obchody tego świę-
ta. Prowadziły ich poczty 
sztandarowe jednostek OSP 

pod dowództwem naczelni-
ka Łukasza Dziemianko.
Po meldunku do apelu, zło-
żonym przez Naczelnika 
OSP w Świeszynie Wice-
prezesowi ZW ZOSP z oka-
zji 70-lecia OSP, uczestnicy 
uroczystości odśpiewali 
hymn Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Prezes OSP w 
Świeszynie Mariusz Kowal-
czyk przywitał przybyłych 
gości, którzy w swoich wy-
stąpieniach, skierowali do 
druhów OSP w Świeszynie, 
serdeczne słowa uznania i 
podziękowania za ratowanie 
ludzkiego życia i mienia, 
zasobów instytucjonalnych, 

w tym gminnych i leśnych. 
Złożyli życzenia wszelkiej 
pomyślności w pracy spo-
łecznej i życiu osobistym.
Tego dnia druhowie OSP w 
Świeszynie uhonorowani 
zostali złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami „Za 
zasługi dla pożarnictwa-
”(patrz tabela obok) . 
Zarząd OSP w Świeszy-
nie podziękował i wyróżnił 
przedstawicieli instytucji 
zaangażowanych we współ-
pracę i wsparcie w realiza-
cji zadań swojej jednostki. 
Wśród osób wyróżnionych 
była Wójt Gminy Świeszy-
no, Wiceprezes Zarządu 

Świeszyno

Jednostka OSP ma już 70 lat 

Odznaczeni:
Złotym Medalem Za Zasłu-
gi Dla Pożarnictwa 
druh Tomasz Borys, 
druh Łukasz Dziemianko, 
Srebrnym Medalem
druh Janusz Sobczyk, 
Brązowym Medalem 
druh Mateusz Pilipiec, 
druh Szymon Pilipiec, 
druh Krystian Cichowicz,  
druh Marcin Słowiński, 
druh Dariusz Michalski 
Zgodnie z uchwałą Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Koszalinie 
druhowie OSP w Świeszynie 
wyróżnieni zostali odznaką 
„WZOROWY STRAŻAK”. 
Wśród uhonorowanych byli: 
druh Michał Kłosiński, 
druh Michał Szpyrka, 
druh Adrian Karolewicz, 
druh Michał Cieśliński, 
druh Sebastian Głowiński, 
druh Adrian Janyszkowiak

Nasze rozmowy:

Strażacka tradycja zobowiązuje
Rozmowa z Mariuszem Kowalczykiem, prezesem OSP Świeszyno  
GŚ: - Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Świeszy-
nie ma długą tradycję... 
Mariusz Kowalczyk: - Za-
raz po przybyciu pierwszych 
polskich osadników  zaczę-
to tworzyć zalążki ochrony 
przeciwpożarowej. Jednak 
sformalizowaną formę przy-
jęły one za sprawą druhów 
założycieli Stanisława Dziu-
ry, Józefa Trzcińskiego, 
Antoniego Bilskiego, Ka-
zimierza Kmieciaka, Tade-
usza Szymańskiego, Jana 
Kacprzaka i innych, których 
nazwiska zniknęły gdzieś  w 
mrokach historii. To oni 19  
listopada  1945 roku formal-
nie założyli Ochotniczą Straż 
Pożarną w Świeszynie.
- Początki do łatwych nie 

należały...
- Pierwsze alarmowanie po-
legało na tym, że przy kuźni 
na posesji Jana Kacprzaka 
wisiał lemiesz od pługu kon-
nego w którego się uderzało 
i przybiegali druhowie ze 
swoimi wiadrami jak i inni 
mieszkańcy. Pierwszy wóz 
drabiniasty wyjeżdżał po za-
przęgnięciu koni od gospo-
darzy bliżej mieszkających 
np. Aleksego Jóźwiaka. W 
tamtym czasie, jak i póź-
niej  naszą straż stanowili 
między innymi druhowie: 
Władysław Płocha, Jan Ko-
walczyk, Wincenty Kania, 
Władysław Góralczyk, Ta-
deusz Kossakowski, Izydor 
Jagła, Wiktor Jagła, Józef 
Madera, Andrzej Sypuła i 

wiele innych druhów co od 
nas odeszli. Do dzisiaj jest z 
nami druh Albin Tyburski za 
co bardzo dziękujemy i ży-
czymy Sto Lat.       
W latach 50 jednostka mie-
ściła się w kuźni na terenie 
dzisiejszego placu zabaw, 
później remiza znajdowała 
się przy kółku rolniczym w 
Świeszynie. Wóz z moto-
pompą był podczepiany do 
ciągnika  z kółka rolnicze-
go. 
- Kiedy zmieniliście miejsce 
działania?
- Pod koniec lat 50 remizę 
wybudowano w czynie spo-
łecznym z cegieł  z rozbiórki 
kościoła w Zegrzu Pomor-
skim Z inicjatywy strażaków 
ochotników wybudowano 

strażnicę w m. Świeszyno, 
która w 2011/2012 została 
rozbudowana. Dzięki wójto-
wi i radzie Gminy Świeszy-
no przez cały czas stanowi 
zaplecze życia kulturalnego 
i społecznego mieszkań-
ców. W 1967 roku Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świeszynie otrzymała sa-
mochód Pożarniczy marki 
„Star 25”przyjmował go na 
stan druh Mirosław Woroch, 
a w roku 1970 pierwszy sa-
mochód marki Żuk. W latach 
1995-2000 otrzymaliśmy 
Jelcza. A w roku 2005 nada-
no jednostce sztandar wraz z 
przekazaniem średniego sa-
mochodu gaśniczego marki 
„Steyr”.
                      dokończenie na str 3 

Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Komendant Miej-
skiego PSP w Koszalinie, 
Powiat Koszaliński, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa  Mano-
wo, sołtys Świeszyna.
Minutą ciszy uczczono 

zmarłych druhów OSP.
Na zakończenie spotkania 
uczestnicy wysłuchali kon-
certu zespołu „Jarzębiny”, 
działającego w jednostce 
OSP Świeszyno od 12 lat.

W uroczystości uczestniczyli:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świeszy-
nie druhna Ewa Korczak - Wójt Gminy Świeszyno, druh Jan 
Sachs - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, Henryk Kuriata, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ko-
szalińskiego, Komendant Miejski PSP w Koszalinie Bryga-
dier Mirosława Pender, Komendant Gminnego OSP Bogdan 
Mikołajek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo Adam Drop, 
radnyni gminy Ryszard Pilipiec i Jacek Marcinkowski, soł-
tys sołectwa Świeszyno Danuta Polechońska,  druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy gminy.

Jeden z pierwszych wozów bojowych OSP Świeszyno
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- Jednostka brała i bierze 
udział w likwidacji pożarów 
i innych zagrożeń nie tylko 
na terenie gminy...
- I nie tylko na terenie po-
wiatu koszalińskiego. Np. 
w roku 2001 czterech dru-
hów Krzysztof Polechoński, 
Krzysztof Cąkała, Tomasz 
Borys, Robert Przygoda, 
uczestniczyło w akcji po-
wodziowej w Nowym Są-
czu. Ale aktywność straża-
ków to nie tylko dbałość o 
likwidację zagrożeń i ich 
skutków, nie tylko udział 
akcjach ratowniczych, ale 
także w zawodach sporto-
wo-pożarniczych na szcze-
blu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim. Tu mamy 
wiele osiągnięć. OSP Świe-
szyno aktywnie uczestniczy 

w edukacji ekologicznej i 
konkursach związanych z 
ochroną przeciwpożarową, 
a wielu z nich zostało laure-
atami konkursów na szcze-
blu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim a nawet kra-
jowym. 
- OSP od zawsze było ak-
tywnym elementem życia 
społecznego...
- Oczywiście. Uczestniczy-
my w wielu inicjatywach 
społecznych, przyczyniając 
się do tworzenia więzi lokal-
nej społeczności. Np. tuż po 
wojnie  Organizujemy prace 
porządkowe i dbamy o śro-
dowisko naturalne. Między 
innymi braliśmy udział w 
odgruzowywaniu zniszczo-
nych wojną obiektów, bu-
dowie sali widowiskowej, 

wybudowaniu chodników, 
organizowaniu spartakiad 
rekreacyjno-sportowych, 
urządzeniu placów ćwiczeń 
i terenów, na których nie tyl-
ko członkowie OSP, ale rów-
nież mieszkańcy Świeszyna 
i okolicznych miejscowości 
spędzają czas. Prowadzimy 
też działalność kulturalną. 
Najlepszym przykładem jest 
tu istniejący od 12 lat ze-
spół śpiewaczy „Jarzębiny”, 
którego członkinie są tak-
że druhnami, i który swoją 
aktywną działalnością pro-
muje folklor uświetniając 
wiele imprez kulturalnych 
na terenie gminy oraz repre-
zentując strażaków w prze-
glądach artystycznych na 
terenie  Kraju  zdobywając 
nagrody, aplauz i uznanie 

widzów.
- Jak można podsumować 
waszą działalność?
- Podczas 70-letniej udo-
kumentowanej działalności 
OSP Świeszyno, wyszko-
lono kilkuset strażaków 
ochotników. Obecnie w 
skład jednostki wchodzi 54 
czynnie działających druhó-
w-ochotników i dwudzie-
stu członków MDP. OSP 
Świeszyno włączona jest 
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego od 
1995 roku, co w zdecydo-
wany sposób poprawia jej 
mobilność i gotowość do 
działania. Jednostka posia-
da dwa pojazdy strażackie 
GCBA 6/32 marki Jelcz i 
GBA 2,5/34 marki Merce-
des Atego z 2012 roku, które 

zapewniają udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych i in-
nych zdarzeniach stanowią-
cych zagrożenie dla zdrowia 
i życia mieszkańców. Wielu 
członków naszej jednost-
ki zostało uhonorowanych 
wyróżnieniami i odznacze-
niami, w tym dwóch dru-
hów zostało odznaczonych 
Złotym Znakiem Związku, 
trzech medalem  honoro-
wym im. Bolesława Chomi-
cza,  15 członków posiada 
złoty, 22 srebrny i 20 brą-
zowy medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa”, 29 strażaków 
posiada odznakę „Strażak 
Wzorowy” oraz 5 złotą,15 
srebrną i 22 członków brą-
zową odznakę Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. 

(r)

Rozmowa z prezesem OSP Świeszyno
Teraźniejszy Zarząd OSP 
Świeszyno to:
- Prezes druh Mariusz Ko-
walczyk  
- Naczelnik druh Łukasz 
Dziemianko, 
- Vice-naczelnik druh Kamil 
Dziemianko, 
- Skarbnik Druh Tomasz 
Borys, 
- Gospodarz druh Andrzej 
Galus, 
- Sekretarz druh Michał 
Wiech, 
- Członek Zarządu druh Syl-
wester Skowroński, 
- Komisja rewizyjna Prze-
wodniczący druh Krzysztof 
Polechoński, 
- członek zarządu druh Cze-
sław Kwiatkowski, 
- członek zarządu druh Ma-
rek Tyburski.  (r)

budżet gminy na rok 2015 
zakładał deficyt w kwocie 
5.006.000,00 zł, który miał być 
pokryty kredytem i pożyczką 
w wysokości 3.554000,00 zł,          
oraz nadwyżką z lat ubiegłych 
w wysokości 1.452.000,00 zł. 
Dzięki racjonalnemu gospo-
darowaniu powierzonymi mi 
środkami, wprowadzonymi 
zmianami rok 2015 kończymy 
saldem dodatnim. W konstru-
owaniu budżetu na rok 2016 
jako zasadę przyjęłam, że za-
dania w nim zawarte muszą 
być wynikiem konsultacji 
społecznych a inwestycje win-
ny się wpisywać w programy 
pozwalające na ich dofinanso-
wanie. O skuteczności takiego 
działania niech świadczą licz-
by: w roku 2015 otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 
2.277.833,04 zł, na rok 2016 
planujemy dofinansowanie na 
poziomie 1.336.427,00 zł.  
Wśród wielu zadań zrealizo-
wanych w 2015 roku wymie-
nić można między innymi: 
budowę sieci wodno-kanali-
zacyjnej Świeszyno-Strzekę-
cino-Chłopska Kępa-Kępa 

Świeszyńska-Bagno oraz Nie-
dalino-Czacz - Etap I, wyko-
nanie rekultywacji składo-
wiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętnych w 
Niedalinie, termomoderniza-
cję budynku Urzędu Gminy w 
Świeszynie wraz z robotami 
towarzyszącymi, wykonanie 
sieci wodociągowej pomiędzy 
miejscowościami Konikowo-
Niekłonice i w miejscowości 
Niekłonice, usuwanie wyro-
bów zawierających azbest z te-
renu Gminy Świeszyno - Etap 
III, przebudowę drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych na 
terenie miejscowości Świeszy-
no-Kępa Świeszyńska-Olszak, 
wykonanie projektu budowla-
nego oświetlenia drogowego w 
Chłopskiej Kępie oraz zakup i 
montaż wiat przystankowych 
na terenie Gminy.
Planowanie dynamiczniej-
szego niż do tej pory rozwo-
ju naszej gminy związane z 
wykorzystaniem funduszy 
zewnętrznych stało się możli-
we dzięki zmianom organiza-
cyjnym, jakie wprowadziłam 
w strukturze urzędu gminy i 

utworzeniu między innymi 
Referatu ds. Inwestycji i Roz-
woju Gminy. Wprowadzane 
stopniowo zmiany organiza-
cyjno-kadrowe mają na celu 
usprawnienie kontaktu z na-
szymi mieszkańcami. Temu 
też służy nasza nowa strona 
internetowa. Pragnę  również 
poinformować, że w 2016 
roku w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Niedali-
nie będzie można skorzystać z 
bezpłatnej porady prawnej. 
Spotykam się systematycz-
nie z naszymi mieszkańcami 
i organizacjami społecznymi 
działającymi w naszej gminie. 
Wspólnie podejmujemy dzia-
łania zmierzające do rozwiąza-
nia niejednokrotnie trudnych 
problemów naszych miesz-
kańców. Zaznaczyć tu muszę 
dużą pomoc w realizacji zadań 
społecznych i gospodarczych 
jaką otrzymuję od naszych 
sołtysów i Rad Sołeckich. Pra-
gnę zapewnić, że decyzje po-
dejmowane w czasie naszych 
spotkań są i będą w przyszło-
ści dla mnie zawsze wiążące. 
W roku 2015 dzięki podpisa-

niu 7 umów z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Koszalinie 
zwiększyłam zatrudnienie z 
zaplanowanych 10 osób do 
wykonywania prac interwen-
cyjnych i robót publicznych 
oraz 40 osób do wykonywania 
prac społeczno-użytecznych 
do 20 osób w ramach robót 
publicznych i prac interwen-
cyjnych i do 50 osób wykonu-
jących prace społeczno-uży-
teczne. Przedłużyłam umowy 
o pracę grupie osób, którym 
dało to możliwość otrzymania 
zasiłku dla bezrobotnych. 
Wielkim zaszczytem dla naszej 
gminy w roku 2015 był udział 
w dożynkach centralnych w 
Spale, gdzie reprezentowali-
śmy województwo zachodnio-
pomorskie i oczywiście promo-
waliśmy nasz region i naszych 
przedsiębiorców. Dzięki 
aktywnemu uczestnictwu w 
Środkowopomorskiej Grupie 
Działania oraz w Związku 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Koszalińsko – 
Kołobrzesko – Białogardzkie-
go Obszaru Funkcjonalnego 
możemy z optymizmem ocze-

kiwać na rozstrzygnięcie pro-
gramów pomocowych w roku 
2016 i w latach następnych. 
Na lata 2016 – 2018 planuje-
my wykonanie takich zadań, 
jak: budowa sieci wodno – ka-
nalizacyjnej Świeszyno-Strze-
kęcino-Chłopska Kępa-Kę-
pa Świeszyńska-Bagno oraz 
Niedalino-Czacz - Etap II, 
budowę świetlicy wiejskiej w 
Giezkowie, rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w Czersku 
Koszalińskim wraz z infra-
strukturą techniczną, budowę 
energooszczędnego oświetle-
nia typu LED w Niekłonicach 
wzdłuż drogi powiatowej, 
przebudowę dróg gminnych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w Chałupach i  Niekłoni-
cach oraz wiele innych ujętych 
np. w projekcie budżetu na 
rok 2016. Ze szczegółowym 
podsumowaniem roku 2015 i 
zadaniami na rok 2016 zapo-
znam naszych mieszkańców na 
zebraniach wiejskich w marcu 
2016 r., na które już dzisiaj ser-
decznie zapraszam. 

Ewa Korczak

Gmina Świeszyno

Mija rok pełen inwestycji

Minął już rok, gdy miesz-
kańcy Gminy Świeszyno w 
swej demokratycznej decyzji 
powierzyli  mojej skromnej 
osobie zaszczytną funkcję 
wójta. Podejmując się kiero-
wania sprawami społecznymi 
i gospodarczymi naszej Gminy 
wiedziałam, że jego skutecz-
ność jest związana z akceptacją 
wytyczonych na spotkaniach 
z mieszkańcami kierunków 
rozwoju. Jak Państwo pamię-
tają moją pierwszą decyzją 
było wstrzymanie realizacji 
zaplanowanych przez mojego 
poprzednika opłat za wodę i 
ścieki w wysokości 17,60 zł i 
ustanowienie ich w wysokości 
10,62 zł. Przyjęty w 2014 roku 

Bardzlino: przydomowa oczyszczalnia ścieków Niedalino: zagospodarowane składowisko odpadów Jedna z tablic Nordic Walking
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1. Czym się Pani zajmuje? 
Czy do Pani działalności 
potrzebny jest specjalistycz-
ny sprzęt, urządzenia?
Moja działalność polega na 
pomocy w organizowaniu 
imprez okolicznościowych 
typu imieniny, urodziny, 
chrzciny, komunie, wese-
la. Zajmuję się przygoto-
waniem potraw z użyciem 
własnego sprzętu. Jestem 
kucharką do wynajęcia.

2. Czy silna jest konku-
rencja w Pani branży w 
naszym regionie?
Nie słyszałam o drugiej 
działalności tego typu w na-
szej okolicy.

3. Czy trudno jest nadążać 
za nowymi trendami: nowe 
smaki, estetyka wykonania 
i podawania potraw w Pani  
branży? 
Czy to Pani właśnie wyzna-
cza trendy?
Moja praca jest też moją pa-
sją. Na bieżąco śledzę nowe 
trendy. Uczestniczę w kur-
sach doszkalających i uka-
zujących nowe techniki.

4. Jakie potrawy zama-
wiane są najczęściej, a 
jakie wg Pani powinny być 
zamawiane, z uwagi np. na 
walory zdrowotne, smako-
we, estetyczne?
Klienci najczęściej zama-

Metryczka:
Nazwa firmy: 
Usługi Gastronomiczne Celina Sady, prowadzi 
firmę od czerwca 2012 roku
z wykształcenia - Technolog żywienia,  
pasjonat - Kuchni świata
adres – Bagno 5
telefon - 696743156
adres strony internetowej- celinasady.cba.pl

1. Czym się zajmujecie się 
Państwo na co dzień? Czy 

do Państwa produkcji po-
trzebny jest specjalistyczny 

sprzęt, urządzenia?
- Prowadzę działalność go-
spodarczą, w której jednym 
z kierunków rozwoju jest 
Catering/Usługi gastrono-
miczne. W tej branży wypo-
sażenie techniczne zdecydo-
wanie ułatwia wykonywanie 
poszczególnych etapów pro-
cesu produkcyjnego, a przede 
wszystkim skraca jego czas. 
Ma to ogromne znaczenie 
przy jednoczesnej realizacji 
kilku  czy kilkunastu zleceń.

2. Czy silna jest konkuren-
cja w Państwa branży w 
naszym regionie?
- Region koszaliński należy 
do niewielkich, a usługi ga-
stronomiczne różnego rodza-
ju oferuje bardzo wiele pod-
miotów. Konkurencja jest 
więc duża. Aby utrzymać się 
w branży należy oferować 
produkty i usługi wysokiej 
jakości, stale rozwijać swo-
ją ofertę i przede wszystkim 
bardzo indywidualnie po-
chodzić do każdego Klienta. 
Myślę, że jest…

3. Czy trudno jest nadążać 
za nowymi trendami: nowe 
smaki, estetyka wykona-
nia i podawania potraw w 
Państwa branży? Czy to 
Państwo właśnie wyznacza-
cie trendy?
- Podążanie śladem aktual-
nych trendów jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia 
sukcesu w tej branży. Współ-
czesny Klient oczekuje cze-

goś więcej niż konsumpcji 
samej w sobie, więc proces 
przygotowania potraw nale-
ży traktować jako pewien ro-
dzaj sztuki i pielęgnować go 
na każdym etapie jej powsta-
wania. Eksperymentowanie 
z nowymi smakami czy inte-
resujący sposób serwowania 
staje się firmowym wyróżni-
kiem decydującym, czy dany 
Klient ponownie skorzysta z 
naszych usług. Ta sfera jest 
domeną mojej żony Adriany 
Andrusieczko – technolo-
ga żywienia , która wspiera 
mnie w prowadzonej dzia-
łalności. Dzięki jej wiedzy, 
doświadczeniu i pasji udaje 
się nam w wielu sytuacjach 
zainspirować Klientów do 
kolejnych podróży kulinar-
nych …z nami

4. Jakie potrawy zamawia-
ne są najczęściej, a jakie 
wg Państwa powinny być 
zamawiane, z uwagi np. na 
walory zdrowotne, smako-
we, estetyczne?
- Rodzaj zamawianych po-
traw jest uzależniony od 
charakteru uroczystości. 
Czasem są to zamówienia  
tradycyjne, ale coraz częściej 
Klienci szukają ciekawych 
doznań smakowych i świa-
domie decydują się na zu-
pełnie nowe dla nich dania.  
Zawsze chętnie doradzamy 
przy wyborze oferty, ale nie 
podważamy ostatecznej  de-
cyzji Klienta. Niezależnie od 
rodzaju zamawianej potrawy 

gwarantujemy dobry smak i 
estetykę podania. A poprzez 
odpowiedni dobór produk-
tów, właściwy przebieg pro-
cesu technologicznego oraz 
znajomość zasad zdrowego 
odżywiania dbamy o zacho-
wanie walorów zdrowotnych 
przygotowywanych potraw. 

5. Plany na przyszłość.
Jest ich wiele: 
• stała modyfikacja oferty 
w zależności od aktualnych  
trendów rynkowych, 
• rozszerzenie oferty o usłu-
gi dodatkowe, 
• obsługa kolejnych segmen-
tów Klientów, 
• rozszerzenie kadry pra-
cowniczej itp.

6. Przesłanie jaki chcieli-
byście Państwo przekazać 
swoim obecnym i przyszłym 
klientom…
- Jak mówi jedno z przysłów: 
„jesteś tym, co jesz”, więc 
warto pamiętać na co dzień 
o prawidłowym odżywia-
niu, zgłębiać wiedzę na jego 
temat, pytać, rozmawiać, 
poszukiwać zdrowych roz-
wiązań kulinarnych. Takie 
działanie gwarantuje lepszą 
jakość i długość życia, a na 
pierwsze efekty wcale nie 
trzeba długo czekać…

8. Kilka rad dla zapracowa-
nych gospodyń:
• przygotowywać dania tzw. 
jednogarnkowe lub posiłko-
wać się zestawem do goto-

wania na parze,   
• robić na bieżąco listę 
niezbędnych zakupów – 
oszczędność czasu na zaku-
pach, bo idziemy po konkret-
ne produkty – nie zwiedzamy 
sklepu oraz unikamy dodat-
kowej wizyty w sklepie po 
produkty „zapomniane”.  
• zaopatrzyć się w produk-
ty takie jak: musli, orzechy, 
pestki dyni i słonecznika, 
owoce suszone – w codzien-
nej gonitwie będą zdrową, 
szybką przekąską  i zapobie-
gną podjadaniu niezdrowych 
produktów,

9. Krótki przepis dla za-
pracowanych gospodyń na 
Święta Bożego Narodzenia

Metryczka:
Nazwa firmy:  
PHU Domir  Mirosław Andrusieczko
Prezes/właściciel, prowadzi firmę od 3 LAT
adres – KONIKOWO 71 C, 76 – 024 ŚWIESZYNO
telefon – 609 420 706
adres strony internetowej: 
www.catering-koszalin.com

wiają potrawy z tradycyjnej 
kuchni polskiej. Czasami 
uda mi się przekonać klienta 
do wybrania czegoś nowe-
go. Dbam o to żeby potra-
wy wyglądały estetycznie, 
ponieważ najpierw jemy 
oczami.

5. Kilka rad dla zapracowa-
nych gospodyń:
Zapracowane gospodynie 
powinny pamiętać przed 
świętami, o tym że przygo-
towywanie potraw z rodzi-
ną może dać dużo radości i 
okazję do bycia razem.

6. Krótki przepis dla za-
pracowanych gospodyń na 
Święta Bożego Narodzenia
Z moją rodziną od wielu lat 
przygotowuję pierniczki. 
Kilka dni przed Świętami 
siadamy razem przy stole 
i dekorujemy Świąteczne 
Ciasteczka.

Śledź w oprawie 
musztardowej:

- śledź typu matias 
- cebula 
- jabłka 
- koper 
- musztarda 
- jogurt naturalny 
- sól, pieprz, olej
Śledzie wymoczyć w wo-
dzie, pokroić w cząstki. Ce-
bulę obrać, umyć, pokroić 
w kostkę zeszklić na oleju 
na złoty kolor. Jabłka obrać, 
pokroić w bardzo cienkie 
piórka lub zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Koper 
drobno pokroić. Musztardę 
wymieszać z odrobiną jo-
gurtu naturalnego i przypra-
wami. Wszystkie składniki 
połączyć. Przystawkę ude-
korować koprem i cytryną.

Pierniczki Świąteczne 
60 dag mąki, 40dag miodu, 
4 jaja, 20 dag cukru, 4 dag 
masła,1 łyżeczka sody, 2 
łyżeczki przyprawy do pier-
nika,
Lukier: 25 dag cukru pu-
dru,1 łyżeczka octu,1 ły-
żeczka mąki ziemniaczanej
W rondelku podgrzać miód 
i cukier aż sie rozpuszczą. 
Mąkę wymieszać z przy-
prawą korzenną i sodą, do-
dać przestudzony miód oraz 
masło i jaja. Wyrobić ciasto 
i odstawić na godzinę do lo-
dówki. Potem rozwałkować 
na grubość około 0,5 cm i 
wycinać foremkami pier-
niczki. Układać na blachach 
wyłożonych papierem do 
pieczenia i piec 15-20 min 
w temperaturze 170 stopni. 
Przygotować lukier: Białka 
utrzeć z cukrem pudrem na 
gładką masę, dodać ocet i 
mąkę ziemniaczaną, dodać 
ocet i wymieszać. Upieczo-
ne pierniczki dekorować 
lukrem, kolorowymi posyp-
kami, cukiereczkami.

Nasze firmy cateringowe
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Jublileusz 10-lecia dzia-
łalności obchodził zespół 
„Cecylianki” ze Strzekę-
cina. Obecnie w zespole 
śpiewa 14 pań. Zespołem 
kieruje pan Piotr Szyma-
nowski. 

Nazwa zespołu pochodzi od 
imienia św. Cecylii, patron-
ki śpiewu i muzyki, której 
wspomnienie przypada 22 
listopada.
Uroczystości rozpoczęła 
Msza św. w kościele p.w. 
NNMP w Świeszynie. Kon-
cert jubileuszowy miał miej-
sce w Multimedialnym Cen-
trum Kultury e-EUREKA 
Biblioteka Publiczna w 
Świeszynie. Na scenie wy-
stąpiły „Cecylianki” oraz 

gościnnie kwartet „Ksylo-
fon” oraz „Jarzębiny i „Ja-
gody”. Tego dnia wiele go-
rących życzeń i wspomnień 
popłynęło z ust zaproszo-
nych gości. Słowami piosen-
ki „Tu jest Twoje miejsce, tu 
jest Twój dom…” zwróciła 
się do członków zespołu 
„Cecylianki” - Wójt Gminy 
Świeszyno pani Ewa Kor-
czak, składając serdeczne 
gratulacje z okazji 10 - lecia 
działalności zespołu. Wi-
cestarosta Koszaliński pan  
Dariusz Kalinowski wspo-
minał jak w śniegowy wie-
czór, oblodzonymi drogami 
śpieszył na 5-lecie zespołu. 
Wszyscy goście składali po-
dziękowania za dotychcza-
sową działalność zespołu, 

za niesienie radości, prosząc 
o dalsze działanie i życząc 
kolejnych dziesięcioleci. 
Wśród życzeń płynących od 
licznie przybyłych przed-
stawicieli organizacji i firm 
współpracujących z zespo-
łem przewijało się pytanie. 
Co robią, że pomimo tylu lat 
są ciągle razem w tak licz-
nym składzie? Z wrażeń ja-
kimi się dzielili i z radosnej 
atmosfery jaka panowała 
podczas spotkania wniosek 
nasuwa się, że to przyjaźń 
łączy wszystkich członków 
zespołu.
Członkom zespołu raz jesz-
cze serdecznie gratulujemy 
10 lat pracy i życzymy ko-
lejnych dziesięcioleci.

„Tu jest Twoje miejsce, tu jest Twój dom…”

10-lecie zespołu „Cecylianki”

- Panie Piotrze, w jakich oko-
licznościach doszło do zawiąza-
nia się zespołu?
- Powstanie zespołu zainicjo-
wały 10 lat temu Elżbieta Szy-
manowska, Wanda Lewkowicz, 
Ewa Chutnik i kilka innych 
pań podczas przygotowań do 
Dożynek Gminnych w Zegrzu 
Pomorskim, podczas plecenia 
wieńca.
Pomysł rodził się przez kilka ty-
godni i na początku listopada za-
proponowano mnie, bym ogłosił 
informację o formowaniu zespo-
łu, po sobotniej mszy św. Był to 
okres intensywnego powstawa-
nie zespołów  w naszym regio-
nie. W tamtych czasach powsta-
ły zespoły: Jamneński Kwiat,  
Śródmieście, Jantarowy Kwiat, 
w naszej gminie od dwóch lat 
działały „Jarzębiny”, 28 lat „Ja-
gody”, ale to były zespoły ludo-
we i widać je było szczególnie 
podczas siemionaliów.

- A skąd pomysł by śpiewać mu-
zykę popularną?
- Tu nie chodziło o to, by nie 
śpiewać piosenek ludowych. Ze-
społów ludowych było już kilka 
Tworzenie kolejnego musiało-
by doprowadzić do powstania 
jednego wielkiego zespołu. Za-
proponowaliśmy śpiewanie mu-
zyki popularnej – rozrywkowej, 
znanych polskich wykonawców 
(Anny Jantar, Maryli Rodowicz, 
Kasi Sobczyk, Ryszarda Pozna-
kowskiego,  Ryszarda Ulickiego 
– tekściarza, oraz wykonawców 
zagranicznych). W naszym re-
pertuarze znalazły się  np. „O 
sole mio”, „Sunrise sunset” z 
muzykalu „Skrzypek na dachu”, 
„Monalisa”.
Po kilku miesiącach pojawiła 
się koncepcja wykonywania 
piosenek religijnych. Pomysł 
ten był naturalnym następstwem 
naszych spotkań. Nasze pró-
by odbywały się w świetlicy w 

Strzekęcinie po mszach św.  

- Czy ma to związek z wyborem 
nazwy zespołu?
- Zaraz na początku zapropono-
wałem nazwę Cecylianki, od św. 
Cecylii, bo 22 listopada przypa-
da Jej święto. Nie spodobała się 
paniom. Wielokrotnie wyjaśnia-
łem, że św. Cecylia, nie tylko 
patronuje muzyce religijnej, ale 
ogólnie muzyce i śpiewaniu. 
Nazwa została zaakceptowana.

- Jak wyglądały początki?
Na początku był ogromny en-
tuzjazm. Było też dużo pracy, 
szczególnie z repertuarem: po-
szukiwania i wybór, kserowa-
nie, zdobywanie sponsorów, 
zakup strojów, sprzętu. Dzięki 
temu entuzjazmowi przebrnę-
liśmy przez ten najtrudniejszy 
okres.
Mieliśmy  trzech głównych 
sponsorów: Gminę Świeszyno 
i PMHZ, które podarowały na-
głośnienie i materiały papierni-
cze, a także dofinansowywały 
udział w pierwszych imprezach. 
Pomagał nam również p. Kle-
mens Imioła, który sfinansował 
stroje. Wiele sprzętu zdobyli-
śmy dzięki dotacjom, np. zakup 
kopiarki sfinansowany został w 
ramach dotacji jaką otrzymało 
Stowarzyszenie Społeczne ze 
Strzekęcina, której członkiniami 
jest kilka pań z zespołu. Kupi-
liśmy też agregat wykorzystany 
na Dożynkach Powiatowych w 
Sianowie (2010 r.), samoroz-
kładający się namiot, którego 
zazdrościli nam wszyscy na Do-
żynkach Powiatowych w Mano-
wie (2011r.) oraz wyposażenie 
do namiotu.

- Pierwsze występy …
Pierwsze poważniejsze występy 
to udział w Siemionalich – 2006 

rok na Ranczo w Rosnowie, 
byliśmy tez w Unieściu  i kilka-
krotnie ponownie w Rosnowie. 
Takim wzruszającym spotka-
niem były pierwsze „Siemio-
nalia” po śmierci Wojciecha 
Siermiona, których gościem 
honorowym była żona pana 
Wojciecha. Nasz zespół miał za-
szczyt rozpoczynać je piosenką 
„Sunrise sunset”. Trzykrotnie 
braliśmy udział w konkursach 
piosenki religijnej Cantate Do-
mino w Koszalinie. Raz znaleź-
liśmy się w finale. Braliśmy też 
udział w Przeglądzie Piosenki 
Turystycznej KAMASZ – otrzy-
maliśmy wówczas wyróżnienie 
za wykonanie utworu autor-
stwa Ryszarda Ulickiego i Ry-
szarda Poznakowskiego – „Nie 
pytaj mnie Mamo”, piosenki, 
której znanym wykonawcą był 
Krzysztof Cwynar.
Niewiele jest przeglądów adre-
sowanych do amatorskich ze-
społów śpiewających muzykę 
rozrywkową i religijną. Tego 
typu konkursy są adresowane 
głównie do dzieci i młodzieży. 
Np. na KAMASZU byliśmy 
jedynym zespołem osób doro-
słych. W związku z tym nie ma 
możliwości wymiany doświad-
czeń z podobnymi zespołami. 
Koncertujemy w wielu różnych, 
ciekawych miejscach: jeździmy 
do DPS Parsowo, jesteśmy tam 
każdego roku podczas pleneru 
malarskiego w sierpniu / wrze-
śniu.
Spotkania te są bardzo miłe, 
gdyż widać, że ludzie Ci czeka-
ją na nasz przyjazd. Nam bardzo 
dobrze się śpiewa dla tego typu 
publiczności.

- A co z muzyką religijną?
Tworzymy oprawy mszy św. w 
Strzekęcinie, w parafii w Świe-
szynie, okolicznościowych, np. 

Piotr Szymanowski –  z 
wykształcenia inż. mecha-
nik, ukończył Politechnikę 
Koszalińską Wydział Mecha-
niczny. 
W szkole podstawowej za-
czął naukę w ognisku mu-
zycznym w Strzekęcinie na 
akordeonie u Lucjana Ko-
walczyka (instrumenty kla-

wiszowe), niesamowitego 
szachisty, niezwykłej osobi-
stości, brata Jana Kowalczy-
ka, również muzyka.
W Diecezjalnym Studium 
Organistowskim w Koszali-
nie (siedziba przy katedrze)  
– profesorem Pana Piotra, 
który uczył go gry na orga-
nach był Wacław Kubicki. 
Przedmioty ogólnomuzycz-
ne prowadzili państwo pro-
fesorowie Gabriela i Andrzej 
Cwojdzińscy. Pani Gabriela 
była senatorem w pierw-
szym parlamencie, pan 
Andrzej był wieloletnim dy-
rektorem filharmonii w Ko-
szalinie i profesorem Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku.
Pan Piotr ukończył studium 
w latach 80-tych ok. 84 r. 
i jest organistą w parafii 
Świeszyno od 36 lat. 

Rozmowa z Piotrem Szymanowskim – kierownikiem artystycznym zespołu wokalno - muzycznego „Cecylianki”

Piotr Szymanowski – kierow-
nik artystyczny
Ewa Chutnik
Ewa Dziurla
Ewa Świątek
Jadwiga Szymanowska
Elżbieta Szymanowska
Wanda Lewkowicz

Eugenia Turczynowicz
Jadwiga Hirsekorn
Lidia Graś
Sabina Kustra
Maria Kiper
Urszula Szumczyk
Jolanta Kliza
Grażyna Pióro

Skład zespołu na dzień 21.11.2015r.

dożynkowych, jubileuszowych, 
ślubnych. Od listopada 2014r. 
do września 2015, byliśmy 
głównym zespołem, który przy-
gotowywał oprawę muzyczną 
mszy św. Trydenckich, podczas 
których prawie wszystkie śpie-
wy i liturgia są w języku łaciń-
skim. To było bardzo trudne wy-
zwanie bo są to bardzo trudne 
utwory, których melodia pocho-
dzi ze średniowiecza. Dużym 
wyzwaniem była nauka melodii 
i tekstów, musieliśmy poznać 
podstawy języka łacińskiego, a 
melodie są trudne dla nas - dla 
człowieka XXI wieku. Pierwsze 
3 msze odbyły się w kościele w 
Konikowie, od stycznia w każdą 
1 i 2 i 3 niedzielę w kościele św. 
Józefa w Koszalinie. Odprawia-
ne są w rycie przedsoborowym, 
czyli ksiądz jest odwrócony 
twarzą do ołtarza. Chwilowo 
odstąpiliśmy od tej działalności, 
z uwagi na moje obowiązki do-
datkowe.

- Kiedy macie Państwo czas na 
próby?
Próby odbywają się 2x w ty-
godniu, we wtorki i czwartki 
w godzinach 19-20:30. Na po-
czątku staramy się rozśpiewać. 
Ćwiczenia służą poszerzaniu 
skali głosu i przygotowaniu do 
dalszego śpiewu. Dalej w zależ-
ności od imprez, które mamy w 
planie oraz uczymy się nowych 
utworów. Pierwsza część próby 
związana jest z piosenką litur-

giczną,  druga część z piosenką 
rozrywkową.
Na początku działalności , bli-
sko 3 lata – pracowała z nami p. 
Ula Dubielska , która uczyła nas 
ruchu scenicznego i wizerunku. 
Zespół przyczynił się do napi-
sania przez Nią pracy magister-
skiej z zakresu psychologii.

- Ile osób liczy dziś zespół?
- W zespole jest 14 pań, większa 
część jest od samego początku, 
kilka osób doszło na przestrze-
ni tych lat, kilka osób odeszła, 
z powodu np. pracy, otwarcia 
działalności gospodarczej, wy-
jazdu za granicę.

- Plany, życzenia…
- Muzyka uczy pokory, nie 
możemy zrobić wszystkiego 
co sobie wymarzymy. Jest wie-
le ograniczeń: np. dyspozycja 
zdrowotna, samopoczucie. Cza-
sami na próbie wykonanie jest 
idealne, nie ma stresu związane-
go z pewnym poziomem tremy, 
a inaczej śpiewa się na scenie.
Moim życzeniem i przesłaniem 
jest, by zespół trwał jak najdłu-
żej, bo mamy dorobek i mate-
rialny i warsztatowy, muzyczny 
bardzo szeroki. Chcielibyśmy 
go móc przekazywać ludziom – 
słuchaczom. Dla mnie podstawą 
jest bycie organistą w Świeszy-
nie i prowadzenie zespołu Ce-
cylianki. Cieszę się, że wszyscy 
identyfikujemy się z zespołem. 

Opracowanie: Lidia Łyczko



Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
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Jak opowiedzieć dzieciom 
o wojnie? Bez zbytniego 
infantylizmu, czy raczej 
unikając przerażenia?... W 
jaki sposób przybliżyć to, o 
czym przestaje się już mó-
wić?... Nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Dunowie 
opowiadają o wojnie poprzez 
obrazy – poetyckie, muzycz-
ne, filmowe.

W sali wiejskiej w Dunowie 
odbył się już czwarty wie-
czorek poetycki związany z 
tradycją Zaduszek. Wzorem 
lat ubiegłych młodzi akto-
rzy – uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Dunowie – pod 
opieką nauczycieli, Pani Beaty 
Górskiej i Pani Marleny Szu-
walskiej, opowiedzieli o prze-
mijaniu człowieka w sposób 
niebagatelny. Przypominając o 
małości istoty ludzkiej w kon-
tekście losu świata, przenieśli 
nas w świat powstańczej War-
szawy z roku 1944, wołając 
głosem pokolenia dziadów i 
ojców. Przywołanie ponadcza-

sowych idei, bliskich także naj-
młodszym uczniom, dowiodło, 
że niesłusznie mówi się dziś 
o upadku wszelkich wartości. 
To my, współcześni, kreujemy 
świat, naszą polską rzeczywi-
stość. Recytowane przez dzie-
ci utwory poetyckie zostały 
precyzyjnie skomponowane w 
niepowtarzalny scenariusz jak 
co roku tworzony przez reżyse-
rów specjalnie na potrzeby tego 
wydarzenia. Dobór muzyki, 
zastosowanie obrazu filmowe-
go (również tego stworzonego 
specjalnie na wieczorek po-
etycki), dopracowana w szcze-
gółach scenografia – oto, jakie 
elementy złożyły się na wiele 
godzin pracy nagrodzonych 
wzruszeniem i wdzięcznością 
publiczności. Świadkowie 
wydarzeń nie kryli łez… Od 
pierwszych dźwięków muzyki 
do końcowych tonów ostatniej 
pieśni salę wypełniała uroczy-
sta cisza… Przemowy tych, 
którzy czuli potrzebę podzie-
lenia się swymi przeżyciami z 
zebraną publicznością, przepeł-

nione były wdzięcznością i głę-
bokim wzruszeniem. Podkre-
ślano ogrom pracy wykonanej 
przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli. Dokonania całego 
zespołu również w tym roku 
zostały dostrzeżone przez lo-
kalne media – tradycyjnie już 
gościliśmy redaktor „Gościa 
Niedzielnego”, Panią Katarzy-
nę Piotrowską. W sali na pół 
godziny przed spektaklem za-
brakło miejsc siedzących, zatem 
należy przyznać, że wieczorek 
poetycki poświęcony tradycji 
zaduszkowej stał się stałym 
elementem integrującym spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
w Dunowie z lokalną.
Gratulacje składane reżyserom, 
aktorom i autorom scenografii 
długo po zakończeniu spek-
taklu stanowią dowód, że w 
codziennej pracy nauczyciela 
nie należy rezygnować z roz-
wijania u uczniów talentów 
artystycznych, a nade wszystko 
- kształtować u dzieci szeroko 
rozumianą wrażliwość.                                                 

/Marlena Szuwalska/

SP Dunowo

Tradycyjny wieczorek poetycki

Świeszyno

Pasowanie na przedszkolaka

W obecności zaproszonych 
gości miało miejsce uroczyste 
pasowanie na przedszkolaka 
w Przedszkolu Gminnym w 
Świeszynie. 

Wśród nich była Wójt Gminy 
Świeszyno Ewa Korczak, Da-
nuta Polechońska, sołtys Świe-

szyna, a także rodzice dzieci 
3- letnich, które wystąpiły z pro-
gramem artystycznym: recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły. Po części artystycznej 
nastąpiło uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka, przez Panią 
Wójt „magiczną kredką”. Dzieci 
na pamiątkę tego ważnego wy-

darzenia otrzymały upominki. Z 
kolei rodzice dzieci 4 – letnich 
wykonali na zakończenie uro-
czystości, przedstawienie mu-
zyczno – ruchowe „Trzy misie”. 
Przedszkolakom życzymy sa-
mych słonecznych i radosnych 
dni wypełnionych zabawą i 
uśmiechem.     (r)

Pod takim hasłem  w Szkole 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Konikowie, 
odbył się II Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka. 

Było to uroczyste spotkanie 
uczniów, nauczycieli, rodziców 
i dyrektora szkoły. Wybór daty 
nie był przypadkowy, gdyż w 
ubiegłym roku, ten właśnie 
dzień, został ustanowiony przez 
Rzecznika Praw Dziecka i ów-
czesnego Ministra Edukacji 
Narodowej – Ogólnopolskim 
Dniem Praw Dziecka w całym 
kraju. Na wstępie spotkania 
odczytany został list Rzecznika 
Praw Dziecka skierowany do 
dzieci, rodziców, nauczycie-
li oraz innych przedstawicieli 
świata dorosłych,  którego sło-

wa przypomniały wszystkim o 
prawach i potrzebach dzieci. 
Rzecznik Praw Dziecka położył 
największy nacisk na koniecz-
ność słuchania przez dorosłych 
tego, co komunikują im dzieci:  
„ Najmłodsi nie domagają się 
absolutnej zgody na realizację 
wszystkich dziecięcych po-
mysłów, po prostu - chcą być 
słuchani. Warto poświęcić im 
czas i uwagę, nie tylko 20 listo-
pada”.
Drugą część spotkania stanowił 
występ uczniów klas młod-
szych uczęszczających na zaję-
cia etyki oraz grupy dziewcząt 
z klasy IV, których przygoto-
wała nauczycielka  przedmiotu 
- pani Dorota Tomczyk.  Dzieci 
w prostych słowach wierszy i 
piosenek przedstawiły swoje 

prawa i obowiązki otrzymując 
od zgromadzonych gromkie 
brawa. Najbardziej jednak za-
pamiętanym punktem progra-
mu stała się piosenka „Dzieć-
mi jesteśmy tylko raz!”, która 
potwierdziła słowa Rzecznika 
skierowane do dorosłych. Cało-
ści dopełniła przepiękna deko-
racja, której autorką była pani 
Marlena Łuczak.
Serdecznie dziękujemy rodzi-
com za udział w spotkaniu i 
liczymy na kolejne, wspólnie 
przeżywane chwile w progach 
naszej szkoły.  

„Dziećmi jesteśmy tylko raz i nie 
będzie już drugiego razu , 

więc warto dla nas znaleźć czas, 
by nie było straconego czasu”

Opracowanie: Dorota Tomczyk

SP Konikowo

„Nasze prawa – ważna sprawa” 

Został rozstrzygnięty Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny „Za-
pobiegajmy pożarom”, który ma 
na celu zainteresowanie dzieci 
i młodzież ochroną przeciwpo-
żarową, tradycją i życiem stra-
żackich środowisk oraz rozwój 
uzdolnień plastycznych. 

Na konkurs plastyczny wpłynę-
ły 73 prace uczniów z placówek 
oświatowych z terenu Gminy 
Świeszyno.
W Gminie Świeszyno konkurs 
zorganizowali i przeprowadzi-
li: Komendant Gminny OSP 
Gminy Świeszyno - Bogdan 

Mikołajek, Kierownik Zespo-
łu Oświaty Samorządowej w 
Świeszynie - Helena Zochniak 
oraz Pracownik ds. Obronnych 
OC i ZK Urzędu Gminy Świe-
szyno Natalia Tytanicz-Bilo. W 
pracę jury włączyli się nauczy-
ciele placówek oświatowych.

Podsumowanie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy pożarom” 2015 r.

I grupa wiekowa - przedszkola
1. Nikola Dolińska, lat 5 
SP Konikowo,        
2. Filip Pastuszyński, lat 5 
SP Konikowo,
3. Weronika Kiwior, lat 5 
SP Dunowo

1. Zofia Demska, lat 3 
Przedszkole w Świeszynie
2. Natalia Wojciechowska, l. 4 
Przedszkole w Świeszynie

Wyróżnienie: 
Amelia Pietrzak lat 5 
SP Konikowo  

II grupa wiekowa - szko-
ła podstawowa klasy I-III
1. Bartosz Warzecha, lat 8
SP Konikowo 
2. Maciej Banat, lat 8 
SP Konikowo
3. Gaetano Falco lat 9 
SP Zegrze Pomorskie

III grupa wiekowa -  szko-
ła podstawowa klasy IV- VI
1. Nikola Szczepankiewicz, 
lat 10, SP Zegrze Pomorskie
2. Angelika Nowsad, 
lat 12, SP Dunowo 
3. Bartosz Wójcik, lat 12, 
SP Dunowo

Wyróżnienie: 
Kacper Żurek, lat 10, SP Dunowo

IV grupa wiekowa - gimna-
zjum
1. Michał Barski, l. 15
2. Maja Lubke, l.13
3. Łukasz Kaczmarek, l. 14
 
W eliminacjach powiatowych 
Gminę Świeszyno reprezen-
tować będą wszystkie osoby  
z każdej grupy wiekowej.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy. 



Już jest 
Kalendarz 
Imprez na 
2016 r.
Multimedialne Centrum Kul-
tury e-Eureka-BP w Świeszy-
nie opracowało niniejszy ka-
lendarz imprez na podstawie 
planów pracy biblioteki, filii 
bibliotecznej, świetlic wiej-
skich, zespołów śpiewaczych 
oraz we współpracy z sołec-
twami. 
W miarę posiadanych środ-
ków  i możliwości będziemy 
się starać realizować sugestie 
i propozycje mieszkańców 
gminy Świeszyno. 
Dołożymy wszelkich starań 
aby rok 2016 stał się źródłem 
satysfakcji z imprez, zajęć i 
spotkań kulturalnych orga-
nizowanych przez MCK e-
Eureka-BP w Świeszynie.

Szczegóły na str 8                                                                                               
               Ewa Sabatowicz

Dyrektor 
MCK e-Eureka-BP 

w Świeszynie
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Konrad Gorczyński, mistrz 
Freestyle Football oraz 
uczestnik VIII Edycji 
programu "Mam Talent" 
był gościem uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Konikowie. 

Widzowie mogli obejrzeć per-
fekcyjnie przygotowany pokaz. 
Dynamiczny i pełen sztuczek 
występ z piłką nożną wywołał 
wśród dzieci i dorosłych podziw 
i aplauz. Po pokazie wybrani 

uczniowie mogli spróbować 
żonglowania piłką oraz zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z gościem. 
Na zakończenie mistrz chętnie 
rozdawał autografy i robił selfi. 
Ustawiła się więc długa kolej-
ka, bowiem każdy chciał mieć 
na pamiątkę autograf tak wspa-
niałego sportowca. Spotkanie 
odbyło się dzięki uprzejmości 
Bartłomieja Kuniczuka, któ-
ry zaprosił Mistrza do naszej 
szkoły. 
                         Opracowanie: Dorota Tomczyk

SP Konikowo

Spotkanie z niepowtarzalnym 
sportowcem

15 listopada br. nad jeziorem w 
Niedalinie Zarząd Koła PZW 
RADEW, którym kieruje pan 
Wiesław Dominiak, zorganizo-
wała zawody kończące sezon 
wędkarski. Pomimo deszczu 

zawodnicy wytrwali do końca 
zawodów. W imieniu Wójta 
Gminy Świeszyno – nagro-
dy zwycięzcom wręczył pan 
Edward Wojtalik Zastępca 
Wójta.

Niedalino

Puchar Wójta w zawodach 
wędkarskich

20 listopada 2015r. odbyło się 
spotkanie podsumowujące rok 
2015 w motocrossie. W spo-
tkaniu uczestniczyli sponsorzy 
i klubowicze. Tego dnia Raj-
mund Brzeziński, Prezes Za-
rządu Świeszyńskiego Klubu 

Motocrossowego „MX Kosza-
lin”, podsumował działania do-
tyczące funkcjonowania toru w 
Konikowie i podziękował oso-
bom zaangażowanym w rozwój 
motocrossu. Wśród wyróżnio-
nych osób była pani Ewa Kor-

czak – Wójt Gminy Świeszyno, 
pan Józef Liszczak – prezes 
Zarządu Okręgowego Polskie-
go Związku Motorowego w 
Szczecinie. Wyróżnieni zostali 
też członkowie klubu.

Podsumowanie roku w motocrossie

  Mieczysław Szocik wraz 
z grupą wolontariuszy 
oraz MCK e-Eureka-BP  w 
Świeszynie zapraszają na 
kolejny, 24 już finał WOŚP.  

Zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zapraszamy do sali Centrum Kul-
tury w Świeszynie 

10 stycznia 2016 r.
W programie : 
- Kawiarenka ( smakowite pierogi i 
żurek, przepyszne ciasto,  a do cia-
sta aromatyczna kawa i herbata)
- loteria fantowa (gł. nagroda dru-
karka Canon, losy w cenie tylko 3 
zł.)
- licytacja  pozyskanych fantów
- występy zespołów: Jarzębiny, 
Męska Grupa Karpaty i gość Fina-
łu Złoty Dukat z Węgorzewa 

- o godz. 20.00 tradycyjnie świateł-
ko do nieba

Zapraszamy również do Szkoły 
Podstawowej w  Zegrzu Pomor-
skim. 
Tu wolontariusze pod przewodnic-
twem Pani  Joanny Ornatek-Sokół  
przygotowali:
- kawiarenkę, a w niej kawa, herba-
ta, napoje a jako dodatek domowe 
ciasto
- loterię fantową

- licytację(fanty zebrane wśród 
sponsorów i dzieci ze szkoły)
Czas w kawiarence będą umilać 
zespoły Jagody i Cecylianki.

Finał Orkiestry w Zegrzu odbędzie 
się 

15 stycznia 2016 r.
Więcej szczegółów dotyczących 
obu Finałów znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej gminy i 
MCK e-EUREKA BP.

W świetlicy, w Niedalinie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci w wieku do 12 roku życia, zorganizowane przez 
Sołtys panią Ewę Miksza i Radę Sołecką. W zabawie choinkowej udział wzięło około 50 dzieci. Mikołaj, w osobie pana 
Wojtka, prowadził konkursy. Wszystkim dzieciom wręczył drobne upominki przygotowane przez organizatorów, a pozy-
skane od sponsorów. Na zaproszenie Sołtys Niedalina w spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Świeszyno pani Ewa Kor-
czak i Dyrektor MCK e-EUREKA BP pani Ewa Sabatowicz. Zabawie towarzyszyła radosna atmosfera.

Niedalino

Spotkanie Mikołajkowe
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Zakończyła się pierwsza runda 
sezonu 2015/2016 piłkarskich 
rozgrywek Koszalińskiej Klasy 
Okręgowej. GKS Świeszyno 
skończył tę fazę na 12 miejscu 
z dorobkiem 11 punktów. Na 
tym etapie rywalizacji miejsce 
to daje możliwość założenia, że 
na zakończenie sezonu drużyna 
uplasuje się w pierwszej dzie-
siątce, co zagwarantuje utrzy-
manie się w lidze.
Miniona, jesienna część sezo-
nu była trudna pod względem 
organizacyjnym i wymagała 
wiele wysiłku ze strony samych 
piłkarzy jak i władz klubu. Bu-
dowa zespołu  związana była 
z przeprowadzeniem szerokiej 
selekcji zawodników, którzy 
musieli stworzyć zgraną i rozu-
miejącą się ekipę. W tworzeniu 
silnej drużyny nie obyło się bez 
nieszczęśliwych przypadków, a 
mianowicie czterech obiecują-
cych piłkarzy doznało kontuzji, 
które wykluczyły ich z gry.
Sezon jesienny zakończony zo-
stał przez nas remisem3:3, w 
sparingowym meczu z IV ligo-
wym zespołem „Wiekowianka” 
Wiekowo, w czasie, którego 
próbę w zespole przechodzili 
dwaj nowi zawodnicy.
 Nie bez znaczenie był fakt, że 
zespół zagrał wszystkie mecze 
na wyjeździe. 
Chociaż nadal nie ma możliwo-
ści grania na swoim boisku, to 
władze klubu zakładają, że po 
dobrze przepracowanej prze-
rwie i dokonaniu wzmocnień 
poprzez pozyskanie nowych 
zawodników drużynie uda się 
zachować miejsce w Koszaliń-
skiej Klasie. 

W październiku 2015r. na mu-
rawie w Boninie, w ramach 
rozgrywek Liga Bałtycka  
Orlik 2012 – Powiat Ziemski 
Koszalin  wystąpili najmłod-
si piłkarze GKS Świeszyno z 
kategorii Żaków. 

Zawodom towarzyszyła ty-
powo jesienna pogoda, było 
chłodno i pochmurno, ale za-
wodników do gry zagrzewały 
ogromne emocje. Dla wielu 
był to pierwszy w życiu udział 
z zawodach sportowych. Orga-
nizatorem turnieju była Akade-

mia Piłkarska Zryw Kretomino, 
a osobą odpowiedzialną trener 
Paweł Ignasiak. 
W turnieju wzięło udział osiem 
zespołów : Akademia Piłkarska 
Mielno, Sianowska Akademia 
Sportu, Akademia Piłkarska 
Zryw I i AP Zryw II Kretomi-
no, SP Bonin , UKS Olimpia I, 
UKS Olimpia II Bobolice, GKS 
Świeszyno (trener Bartłomiej 
Kuniczuk). Gospodarze zapew-
nili dla wszystkich uczestników 
słodki poczęstunek i gorące na-
poje. Należy podkreślić, że w 
trakcie spotkań żaków nie ma 

żadnej punktacji. Symboliczną 
kolejność zespołów ustala się 
według ilości rozegranych tur-
niejów. Przy równej ilości roze-
granych turniejów, stosowana 
jest kolejność alfabetyczna. 
Jeżeli mecz zakończy się wyni-
kiem remisowym to szkolenio-
we strzelane są rzuty karne. 
W tych rozgrywkach nie są 
prowadzone tabele jednak na-
sza drużyna zaprezentowała się 
bardzo pozytywnie wygrywa-
jąc dwa mecze, kolejne dwa re-
misując i również dwa przegry-
wając. Zawodnicy trenują pod 
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GKS Świeszyno podsumował rundę 
i bardzo dobre występy Żaków

okiem Bartłomieja Kuniczuk i 
Piotra Stołowskiego – animato-
rów ORLIKA. Wszyscy zawod-
nicy drużyny GKS Świeszyno 
chodzą do Szkoły podstawowej 
im. Wisławy Szymborskiej w 
Konikowie. 

Skład drużyny: Wojciechow-
ski Karol, Szulc Filip, Janik 
Alan, Janik Roksana, Gut Alek-
sander, Bogacz Kacper, Bebich 
Sasza, Jeleń Mikołaj, Lebioda 
Hubert, Cąkała Konrad, Mi-
chalski Igor, Sobczak Igor, 
Wojciechowski Bartosz.

Uczniowski Klub Jeździecki 
„Karmen” z Niekłonic zorga-
nizował Halowe Towarzyskie 
Zawody w Skokach przez 
Przeszkody. 

Zawodnicy mieli możliwość 
startu w sześciu konkursach. 
Pierwszym z nich były „De-
biuty, pierwsze starty naj-
młodszych zawodników, gdzie 
zaprezentowało się 19 par. W 
kolejnym konkursie klasy mini 
LL zawodnicy mieli do poko-
nania 7 przeszkód i tu w drodze 
losowania pierwsze i drugie 
miejsce zajęli przedstawiciele 
UKJ Karmen Radek Gołuchow-
ski i Sara Kubiak, zwycięzców 
dekorowała pani Ewa Korczak 
Wójt Gminy Świeszyno. W 
klasie LL duże szczęście mieli 
zawodnicy naszego klubu za-
raz za Iriną Titową, która zajęła 

pierwsze miejsce uplasowały 
się Julia Lenkiewicz i Natalia 
Krawczak.
W klasie L o zwycięstwie decy-
dował najszybszy czysty prze-
jazd i tu wygrała Małgorzata 
Tomicka, drugie miejsce zajął 
Michał Cwajda z klubu Torna-
do Szczecin i trzecie Natalia Ja-
kub. Ostatni konkurs L1 o wy-
sokości przeszkód do 105 cm 
wygrał Michał Cwajda przed 
Marzeną Zydowicz i Piotrem 
Bąkiem KJ „Profil” Piła.
Zawody udało się zorganizować 
dzięki wsparciu Gminy Świe-
szyno z programu „Wspierania 
i upowszechniania kultury fi-
zycznej wśród dzieci i młodzie-
ży oraz dorosłych mieszkańców 
z Gminy Świeszyno”.

Opracowanie 
Anna Nowak

Niekłonice

Halowe Towarzyskie Zawody 
w Skokach przez Przeszkody


