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Gmina Świeszyno

Internet oknem 
na świat
     W gminie Świeszyno podsumowano pro-
jekt „Internet oknem na świat mieszkańców 
Gminy Świeszyno”. Uczestnikami spotkania 
byli beneficjenci projektu, którzy użytkują ze-
stawy komputerowe otrzymane podczas jego 
realizacji. Założeniem projektu była dostawa 
zestawów komputerowych z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu dla 55 nieza-
możnych rodzin oraz 6 świetlic (Niekłonice, 
Konikowo, Strzekęcino, Dunowo, Niedalino, 
Kurozwęcz) i 2 ogólnodostępnych bibliotek 
(Świeszyno i Niedalino). Łącznie 95 zesta-
wów komputerowych. Wszyscy uczestnicy 
projektu zostali również przeszkoleni w za-
kresie obsługi komputera i korzystania z moż-
liwości Internetu. Całkowita wartość zadania 
to 929 800,00 zł. Okres kwalifikowalności 
wydatków od 17 sierpnia 2012 r. do 31 grud-
nia 2015 r. Zachowanie trwałości projektu do 
31.12.2020 r. Spotkanie prowadziła koordy-
nator – Monika Nieckarz.
      Wójt Gminy Świeszyno Ewa Korczak po-
dziękowała Beneficjentom za udział w projek-
cie, podsumowała korzyści z jego realizacji i 
życzyła dalszej dobrej współpracy z Gminą, 
gdyż od stycznia 2016 roku Gmina Świeszy-
no przejęła obowiązek utrzymania trwałości 
projektu i związane z tym koszty. Podczas 
spotkania wiele osób, w tym sołtys Koniko-
wa, przewodniczący Rady Gminy Świeszyno 
– Stanisław Komar,  przekazywało pozytywne 
opinie i korzyści jakie odnieśli poprzez udział 
w projekcie.         (r) 
Zespół projektu:
Monika Nieckarz – koordynator
Kamila Kołodziej – asystent ds. finansowych
Jan Szostak – asystent ds. merytorycznychAż 16.174 zł zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Świeszyno. Zagrała ona w Świeszynie po kilku 

latach przerwy na prośbę mieszkańców, przy wsparciu i pomocy Wójt Gminy Świeszyno! 

WOŚP znów zagrała 
             w Świeszynie



www.swieszyno.plWażne Sprawy2 3Wydarzeniawww.swieszyno.pl Głos Świeszyna:  Styczeń - Luty 2016 nr 1Głos Świeszyna:  Styczeń - Luty 2016 nr 1

Anita Awstric w 
kategorii Zdrowie i 
Barbara Kadela w 
kategorii Kultura to 
dwie laureatki nagro-
dy „Świeszyńskiego 
Platana” - przyzna-
wanej osobom, które 
w szczególny sposób  
zapisują się w życiu 
gminy Świeszyno.

Okazją do wręczenia na-
gród było Spotkanie Nowo-
roczne Gminy Świeszyno. 

Odbyło się ono w Multime-
dialnym Centrum Kultury 
e-EUREKA w Świeszynie, 
do którego, na zaproszenie 
Wójt Gminy przybyło wie-
lu znamienitych gości (lista 
poniżej). 
- Nowy Rok to okazja do 
podsumowania dotychcza-
sowych działań, ale to rów-
nież nowe postanowienia, 
nadzieje i plany – podkreśla-
ła gospodarz spotkania Ewa 
Korczak, wójt gminy Świe-
szyno i zaproponowała ha-

sło przewodnie na 2016 rok: 
„Moje Świeszyno”. - Po-
chodzę z Wielkopolski, ale 
dumna jestem, że mieszkam 
i pracuję w naszej gminie, 
bo to jest moje Świeszyno, 
Twoje, Nasze…” –  podsu-
mowała swoją wypowiedź 
Pani Wójt. 
W wypowiedzi Wójt odnio-
sła się też do zrealizowanych 
i przyszłych zadań inwesty-
cyjnych, współpracy z Po-
wiatem Koszalińskim. Pod-
sumowała też wspólną pracę 

gminy i organizacji pozarzą-
dowych, przedstawiła plany 
działania na rok 2016 i zło-
żyła życzenia noworoczne 
wszystkim gościom.
W trakcie spotkania Wójt 
Gminy przyznała dwie na-
grody specjalne. W kate-
gorii „Zdrowie” wyróżniła 
Anitę Awstric – lekarza ro-
dzinnego i pierwszego kon-
taktu, osobę niosącą pomoc 
mieszkańcom, naszą gmin-
ną panią doktor Ewę. 
W kategorii „Kultura” wy-

różniła Barbarę Kadelę 
– nauczyciela zajęć arty-
stycznych w naszej gminie, 
prowadzącą młodzieżowy 
chór Kamerton, osobę nio-
sącą radość. Obie Panie 
otrzymały statuetki Świe-
szyńskiego Platana, które 
pochodzą z limitowanej 
edycji, zaprojektowanej i 
wykonanej przez artystę – 
plastyka Beatę Marię Orli-
kowską. 
Spotkanie nie obyło się bez 
programu artystycznego. W 

nim, zgromadzeni goście 
mieli okazję podziwiać wy-
stęp chóru „Kamerton” z 
Gimnazjum im. 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej w Świeszynie, 
pod kierunkiem Barbary 
Kadeli - nauczyciela zajęć 
artystycznych. Goście usły-
szeli więc: kolędę polską 
wykonaną a’capella, kolędę 
francuską, utwór z reper-
tuaru Janusza Radka oraz 
„Niech żyje bal” z repertu-
aru Maryli Rodowicz.   (r)

Świeszyńskie Spotkanie Noworoczne

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne przyjęli:
Henryk Kuriata, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie, Stanisław Komar, Przewodniczący Rady Gminy  
radni, sołtysi (w tym długoletni sołtysi gminy Zofia Truszkowska i Antoni Furman), Tadeusz Kaczanowski, dyrektor 
ŚR NOT, Lech Wojciechowski,prezes EKOWODROL Sp. z o.o., lokalni przedsiębiorcy, prezesi stowarzyszeń, klubów, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy jednostek oświatowych, kierownicy jednostek gminnych, Edward Wojtalik, 
zastępca wójta, Irena Czenko, sekretarz gminy, Remigiusz Szymański, skarbnik gminy; zespoły: Jagody z kierownikiem 
Anną Bihun, Jarzębiny z kierownikiem Janiną Polechońską, Cecylianki z kierownikiem Piotrem Szymanowskim oraz 
wielu działaczy, społeczników działających dla dobra naszych mieszkańców.

Ewa Korczak, wójt gminy 
Świeszyno cyklicznie spotyka 
się z sołtysami. Ostatnie 
spotkania miały miejsce w 
Świeszynie 
i Konikowie. 

W Urzędzie Gminy Świeszyno 
spotkanie dotyczyło  bieżących 
zadań realizowanych przez so-
łectwa i Gminę. 
Wójt przekazała informacje z 
konferencji dotyczącej funk-
cjonowania w regionie Centrów 
Integracji Społecznej. 
Ponadto m.in. omawiano spra-
wy dotyczące zatrudniania 
osób do prac interwencyjnych 
i społecznie użytecznych. Pani 
Wójt podziękowała sołtysom za  
przydzielanie prac oraz nadzór 
nad pracownikami  zatrudnio-
nymi w ramach prac społecznie
-użytecznych.  Poruszono 
także temat organizacji zajęć 
wakacyjnych dla dzieci w roku 
2016.
W związku z planami inwe-
stycyjnymi Gminy omówiono 

Świeszyno, Konikowo

Spotkania z sołtysami

W świetlicy wiejskiej, 
w Strzekęcinie zmie-
niono ogrzewanie. 
    Stary piec na paliwo 
stałe został zdemonto-
wany i zastąpiony pie-
cem gazowym.  
Zamontowana została 
instalacja gazowa oraz 
zakupiono nową ku-
chenkę gazową. 
W ramach inwestycji 
wykonano również in-
stalację c.o. w pomiesz-
czeniach, gdzie nie było 
grzejników. 
 Wartość inwestycji  
18.004,85 zł.

O nowe ogrodzenie stawu 
przeciwpożarowego wzboga-
ciło się Zegrze Pomorskie. 

Stare było zniszczone i wy-
stępowały w nim liczne ubyt-

ki, co groziło wejściem osób 
postronnych na teren basenu. 
Wykonano demontaż starego 
ogrodzenia oraz zamontowano 
nowe ogrodzenie wraz z bramą 
wjazdową. Przy okazji zosta-

ła odpompowana woda i staw 
został  oczyszczony ze śmieci, 
gałęzi. 
Wartość inwestycji 9 999,90 zł

Jednocześnie pragniemy złożyć 
podziękowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niedalinie 
za odpompowanie wody ze sta-
wu p.poż.

Strzekęcino

Teraz gaz ich ogrzeje

Zegrze Pomorskie

Ogrodzili staw przeciwpożarowy

Julia Knop, jedenastoletnia 
mieszkanka Świeszyna wzięła 
udział w castingu do emito-
wanego w TVN-ie, programu 
„Mali Giganci”. Do najlepszej 
50-tki (w grupie Grzegorza 
Hyzego) została wybrana spo-

śród kilku tysięcy dzieci.  Przed 
artystą zaśpiewała piosenkę w 
języku francuskim.
Julia swój talent wokalny roz-
wija w Multimedialnym Cen-
trum Kultury e-eureka pod 
okiem Zofii Karbowiak.

Świeszyno

Sukces Julii Knop

Przynajmniej kilkadziesiąt 
tysięcy złotych może stracić 
gmina Świeszyno w wyniku 
nie podjęcia uchwały zmie-
niającej budżet na rok 2016. 
Szkodliwą dla gminy decyzję 
podjęli radni Urszula Górka, 
Mariusz Jezierski, Wanda 
Jędrzejczyk, Stanisław Ko-
mar, Monika Majcher, Jacek 
Marcinkowski, Jadwiga 
Szymanowska.

  O co chodzi? Do obowiązku 
gminy należy przejmowanie 
sieci wodno-kanalizacyjnych 
na jej majątek. W listopadzie 
ubiegłego roku, dwaj inwesto-
rzy z Konikowa zapropono-
wali, że w zamian za ulgę w 
opłacie adiacenckiej, przekażą 
do gminnego zasobu, wybu-
dowaną przez siebie, liczącą 
ponad 3 km sieć wodociągową 
i kanalizacyjną. Biegli wyceni-
li ją na około 200 tys. zł. Oni 
chcieli ulgi w kwocie 60 tys. 
zł. Decyzja należała do rad-
nych, którzy w związku z pro-
pozycją mieli zmienić budżet 
na rok 2016. 
- Do tej pory było tak, że gmina 
przejmowała tego typu inwesty-
cje za przysłowiową złotówkę. 
Obecnie, po wyroku UOKiK 

i analizie prawnej ustaw o 
zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę oraz Kodeksu Cywil-
nego, jesteśmy zobligowani do 
przejmowania tych inwestycji 
na majątek gminy – wyjaśniał 
Remigiusz Szymański, skarb-
nik gminy.
Przeciwko wyjątkowo ko-
rzystnej dla gminy propozycji 
wystąpił radny Jacek Marcin-
kowski:
- Wielu inwestorów podzie-
liło swoje pola na działki i 
je uzbroili, a potem dokona-
li sprzedaży tych działek z 
uzbrojeniem. Należy się za-
stanowić, czy postępowanie 
tych ludzi, którzy zgłaszają 
wnioski  o zwrot poniesionych  
nakładów  na daną inwestycję 
jest etyczne. Jeśli ktoś już raz 
pobrał wynagrodzenie za daną 
usługę, to dlaczego chce jesz-
cze raz je otrzymać - snuł, nie 
poparte żadnymi dowodami 
przypuszczenia. 
Nie pomogły argumenty, że jest 
bezwarunkowy przepis, który 
nakłada na Gminę obowiązek   
zapłaty i przejęcia sieci. Radni 
zadecydowali inaczej. 
W efekcie, wymienieni po-
wyżej, zagłosowali przeciwko 
zmianom w budżecie, a tym 

samym przeciwko przejęciu 
instalacji. Wynik głosowania 
- 7:7. Ostatecznie, na nie, prze-
ważył głos przewodniczącego 
Rady – Stanisława Komara. 
Postanowieniem radnych za-
skoczeni są eksperci od obrotu 
nieruchomościami:
- Wychodzi na to, że 1 metr 
bieżący sieci chcą przekazać 
za około 18 zł. Obecnie wybu-
dowanie takiej sieci to około 
50-60 zł za metr - mówi Bog-
dan Jastrzębski z Inwestment 
Group i dodaje, że decyzja 
radnych może procentować 
tym, że gmina może być przy-
muszona, przez sąd cywilny, 
do kupna tej sieci. A wtedy 
cena może być wielokrotnie 
wyższa. Ponadto przejęcie do 
gminnego zasobu całej sieci 
pozwoli na dalszy rozwój osie-
dla, którego mieszkańcy m. in. 
płacą podatki do gminy.  
- Tu chyba chodzi tylko o 
zwalczanie wójta, a nie o do-
bro gminy – podsumowuje 
mieszkaniec osiedla w Koni-
kowie, spotkany przy jednym 
z budowanych domków. 
Szkoda tylko, że niektórzy rad-
ni zapomnieli, że przysięgali 
działać dla dobra lokalnej spo-
łeczności.                        (sim) 

         Konikowo

O dobro mieszkańców gminy 
to im nie chodzi

Decyzja opozycyjnych radnych oznacza utrudnienie możliwości rozwoju tego osiedla w Konikowie.

konieczność zmian w Planach 
Odnowy Miejscowości.  

Uczestnicząca w spotkaniu Dy-
rektor MCK e-EUREKA BP za-
prosiła sołtysów do wytypowa-
nia osoby do udziału w pracach 
Rady Kultury. 
    Kolejne spotkanie miało 
miejsce w świetlicy w Koniko-
wie. Tematy spotkania dotyczy-
ły bieżącego funkcjonowania 
gminy i sołectw. Omówiono 
zajęcia organizowane dla dzieci 
podczas ferii zimowych i przy-

gotowania do wakacji, organi-
zację wyjazdu dla Pań z okazji 
Dnia Kobiet, wstępne przygo-
towania do organizacji dożynek 
Powiatowych, które w tym roku 
odbędą się w Niedalinie. Pani 
Wójt poprosiła sołtysów o wy-
typowanie propozycji  osób do 
prac społecznie użytecznych na 
terenie gminy.
Kolejne spotkanie odbędzie się 
w świetlicy w Niedalinie 22 lu-
tego br.               (r)

Spotkanie w Konikowie

           Szanowni Państwo,
   Fundacja Stypendia Świeszyńskie 
jest organizacją Pożytku Publicznego 

KRS: 0000305467 Regon: 320520915 NIP 499-056-93-26
    Celem Fundacji jest wspieranie organizacyjne i finan-
sowe, w formie stypendiów lub nagród dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
średnich oraz wyższych. 
    Za pośrednictwem naszej Fundacji możecie docenić 
osiągnięcia w nauce oraz działalność pozaszkolną uczniów 
i studentów zameldowanych na terenie Gminy Świeszy-
no. Dodatkowo pomóc tym, którzy są w szczególnie trud-
nej sytuacji materialnej. Wystarczy przekazać 1% odpisu 
podatkowego, uzupełniając właściwe rubryki PIT treścią: 
Fundacja Stypendia Świeszyńskie KRS 0000305467, można 
również wskazać z imienia i nazwiska ucznia lub studenta. 

Za wsparcie DZIĘKUJEMY!
Rada i Zarząd Fundacji Stypendia Świeszyńskie. 



   Nagrody ufundowane przez 
Multimedialne Centrum Kul-
tury e-Eureka – Bibliotekę 
Publiczną, z rąk wójta Gminy 
Świeszyno – Ewy Korczak, 
otrzymali:
- Miłosz Lesiuk
- Kornel Ruszczak
- Zuzanna Hamułka
- Marysia Hamułka
- Joanna Cisłowska
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Finał Orkiestry, w MCK 
e-EUREKA BP w Świeszy-
nie, otworzyli wspólnie 
Ewa Korczak, wójt gminy 
Świeszyno i Mieczysław 
Szocik, który był Dyry-
gentem Orkiestry. 

Hm. Mieczysław Szocik, zaan-
gażowany społecznik gra w or-
kiestrze od początku. Zaczynał 
z 6-ma wolontariuszami. W tym 
roku miał nr 28 w świeszyńskim 

sztabie. Cieszy fakt, że 
wolontariusze to ludzie 
młodzi – przeważnie 
uczniowie naszego gim-
nazjum. W organizację 
zaangażowały się rów-
nież lokalne zespoły, fir-
my, prywatni sponsorzy. 
Organizatorzy przygo-
towali liczne atrakcje, 
wśród nich kawiarenkę, 
a w niej: smakowite pie-
rogi przygotowane przez 
panie z zespołu „Jarzę-
biny” oraz panie z Rady 
Sołeckiej Świeszyna, 
przepyszne ciasta, bi-
gos, aromatyczną kawę 

i herbatę.
Była też loteria fantowa, w któ-
rej każdy los był nagrodzony, a 
na zakończenie loterii spośród 
jej uczestników losowana była 
nagroda główna – drukarka 
Canon. Odbyła się również li-
cytacja koszulek i kubka oraz 
innych gadżetów od pana Jurka 
Owsiaka. Gadżety te (limito-
wane i cieszące się ogromną 
popularnością) powracały kilku-
krotnie do licytacji, gdyż osoby, 
które je zakupiły oddawały je 
ponownie „pod młotek”. Wyli-
cytować można było 4 przeloty 
nad Gminą Świeszyno ultra lek-
kimi, 2 osobowymi samolotami 
Alegro lub Kondorem w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r., 
obrazy, wśród nich podarowaną 
przez panią Wójt – pięknie opra-
wioną, okazałą, kolorową grafi-
kę przedstawiającej Sławno z lat 
20-tych ubiegłego wieku, autor-
stwa Zygfryda Bartza, cieszące 
się ogromnym powodzeniem od 
lat maskotki strażackie, kubki i 
koszulki świeszyńskiego sztabu 
WOŚP, kalendarze ze zdjęciami 
urokliwych i ciekawych miejsc 

gminy, wazony, pióra, książki, 
przewóz samochodem marki 
Syrena do Mielna, kolację w 
Bursztynowym Pałacu i wiele, 
wiele innych.                     
 W amfiteatrze MCK e-E-
UREKA obejrzeć można było 
ultra lekki samolot, który wysta-
wiony został przez świeszyńskie 
stowarzyszenie „Aeroklub Ziemi 
Koszalińskiej”. Tradycyjnie, jak 
w całym kraju, o godzinie 20.00 
wystrzelone zostało światełko do 
nieba.
   Nie zabrakło cudownie bawią-
cych widownię, wesołych wystę-
pów zespołów i kapel. „Jarzębi-
ny” ze Świeszyna, męska „Grupa 
Karpaty”, gościnnie występujący 
u nas „Złoty Dukat” z Węgorze-
wa oraz orkiestra pana Włady-
sława Kuty podgrzewały rado-
sną atmosferę do końca. Zbiórka 
prowadzona była również 15 
stycznia, w Szkole Podstawowej 
w Zegrzu Pomorskim. W Zegrzu 
wystąpiły „Cecylianki”.
   Wszystkim darczyńcom i spon-
sorom oraz mieszkańcom za ich 
dobre serca Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania.

WOŚP znów zagrała w Świeszynie

Mieczysław Szocik, Dyrygent 
Orkiestry

Barbara Kadela - nauczyciel 
dyplomowany muzyki, pla-
styki i języka rosyjskiego. Od 
najmłodszych lat Jej pasją była 
muzyka.
Pracę zawodową rozpoczęła 
w 1978 roku w Wyższej Szko-
le Oficerskiej Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej w Koszalinie, 
jako wykładowca języka rosyj-
skiego.
W Gminie Świeszyno przepra-
cowała 18 lat i 4 miesiące jako 
nauczyciel języka rosyjskiego, 

Anita Alla Awstric - lekarz ro-
dzinny, pierwszego kontaktu, 
przedsiębiorca, społecznik.
W 1968 roku ukończyła 
Wydział Lekarski Akade-
mii Medycznej w Gdańsku.  
2-letni staż zawodowy od-
była w Słupsku. Pracę roz-
poczęła w Koszalinie.   
Od lat 70. XX wieku w świe-
szyńskim ośrodku zdrowia (na-
leżał wówczas do Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w 
Koszalinie).  
Od roku 2000 prowadzi wła-

Barbara KadelaAnita Awstric
sną działalność gospodarczą.  
U pani doktor leczy się już 
3-cie pokolenie naszych miesz-
kańców. W gminie Świeszyno 
pracuje od 40 lat.
Przez 4 kadencje była radną 
Powiatu Koszalińskiego, w tym 
wiceprzewodniczącą Rady Po-
wiatu. Wciąż znajduje  czas dla 
rodziny, pacjentów, pracowni-
ków i mieszkańców gminy.
Przesłaniem Pani doktor dla na-
szych mieszkańców, jest dbać o 
zdrowie i korzystać z ruchu od 
najmłodszych lat.

- Dlaczego wybrała Pani taki 
trudny zawód?
- Przede wszystkim zobowiązały 
mnie tradycje rodzinne. Moi ro-
dzice byli lekarzami, lekarzem 
laryngologiem był też dziadek. 
Mama była lekarzem w Szulęczy-
nie pod Kartuzami, w Tychomiu, 
kierowała szpitalem w Bytowie, 
w którym była jedynym leka-
rzem, prowadzącym jednocze-
śnie 4 oddziały. Tak wyglądały 
realia w naszym kraju po wojnie. 
Była też przez wiele lat dyrek-
torem Szpitala Wojewódzkiego 
w Słupsku. Tam też mieszkali-
śmy. Stamtąd razem z siostrą wy-
ruszyłyśmy na studia do Gdań-
ska. Nie wyobrażałam sobie 
innego zawodu .

- Jak trafiła Pani do naszego 
kraju?
- W czasie wojny uciekaliśmy 
z Łotwy. Przez chorobę moją i 
siostry (dyfteryt) nasza rodzina 
została zmuszona opuścić statek 
w Gdyni. Byłam leczona w szpi-
talu w Gdańsku. Na statku został 
tylko dziadek, który wyjechał do 
Nowego Jorku i pracował tam 
jako laryngolog. Ze względów 
politycznych, nasze kontakty 
były bardzo rzadkie, czego bar-
dzo żałuję.

- Co spowodowało, że rozpoczę-
ła Pani pracę w Gminie Świe-
szyno? 
- Świeszyno leży niedaleko mia-
sta i miało walory wsi. Pamię-
tam jak przyjechałam tu na re-
konesans. Ulica od centrum wsi 
(przystanku) w kierunku przy-
chodni była wybrukowana, a po 
obu stronach rosły lipy. Słychać 
było pianie kogutów, ryczenie 
krów …
Niestety, gdy już podjęłam decy-
zję i zamieszkałam w Świeszy-
nie, lipy zostały wycięte, a ulica 
pokryta asfaltem. Ale mieszkań-
cy i ich problemy zostały. We 
wsi były tylko trzy telefony: 
w Urzędzie Gminy, parafii i w 
ośrodku zdrowia. Niejednokrot-
nie byłam łącznikiem i przekazy-
wałam mieszkańcom informacje 
radosne, ale i złe wieści, np. o 
śmierci bliskiej osoby. Miałam 
specjalizację z pediatrii. Pracy z 
dorosłymi pacjentami uczyłam 
się sama. Kilka cennych wskazó-
wek otrzymałam od ś.p. doktora 
Andrzeja Majewskiego, który 
przekonał mnie do tej pracy i mi 
ją przekazał. Od początku, przez 
te 40 lat pracuję z tą samą pielę-
gniarką, panią Grażyną Sokołów. 
Pracowała z nami też druga pielę-

gniarka pani Teresa. Od początku 
przemian, tj. rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej współ-
pracuję również z pielęgniarką 
-panią Jadwigą Dąbrowską.

- Gdyby miała Pani scharakte-
ryzować zmiany, jednostki cho-
robowe występujące dawniej a 
dziś, jaki są pani refleksje?
- Społeczeństwo się bardzo zesta-
rzało. Dawniej przypadków zwy-
rodnienia stawów biodrowych, 
chorób cywilizacyjnych było 
dużo mniej. Nie było tez odpo-
wiedniej diagnostyki, ale ludzie 
byli pełni zdrowia, było więcej 
młodzieży. Choroba Alzheimera 
była zawsze, lecz ludzie nie do-
żywali takiego wieku. 

- Czy myślała Pani kiedykolwiek 
o tym, by zmienić miejsce pra-
cy?
- Nigdy! Nie mogłabym opu-
ścić moich pacjentów. Są moim 
życiem, wrośli w nie. Lekarz na 
wsi, to nie zawód, to misja. Speł-
niam ją i to mi sprawia ogrom-
ną radość, buduje, szczególnie 
gdy przychodzą (jak do każdego 
człowieka) gorsze chwile.

- Pracowała też Pani społecznie, 
była wiceprzewodniczącą Rady 
Powiatu Koszalińskiego, jest 
przedsiębiorcą. Jak znajdowała 
i wciąż znajduje  pani czas, by 
łączyć wszystkie funkcje: matki, 
lekarza, szefa, społecznika?
- Wszystkie te sfery się prze-
nikają. To wszystko jest we 
mnie. Zawsze miałam czas  
dla ludzi. Nie wiem skąd taka 
zdolność. Lekarz to zawód za-
ufania społecznego, moja praca 
nie kończy się, gdy zamykam 
drzwi przychodni. Zawsze pra-
cowałam całą dobę, do nikogo 
nigdy nie miałam pretensji. Wi-
działam problemy mieszkańców.  
To one spowodowały, że od po-
czątku zaangażowana byłam w 
działalność Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, która zaczęła funkcjono-
wać w gminie. Dokształcałam 
się, zostałam terapeutą, prowa-
dziłam grupę trzeźwiejących 
alkoholików. Obecnie formalnie 
grupa nie istnieje, nie ma też 
wsparcia finansowego, jednak ja 
dalej pracuję z osobami, które 
wyszły z nałogu. To proces, tego 
nie realizuje się z dnia na dzień.
W Radzie Powiatu Kosza-
lińskiego pracowałam przez 
4 kadencje. Rozpoczęło się  
od współpracy z lewicą, zawiąza-
ło się SLD i reprezentowałam to 

ugrupowanie w wyborach do po-
wiatu. Dwie pierwsze kadencje 
były szczególne, poświęciłam się 
wówczas sprawom społecznym. 
Wspólnie z moimi kolegami 
tworzyliśmy ogniska TPD, świe-
tlice dla dzieci, organizowaliśmy 
pomoc finansową, tzw. „choin-
ki”, kolonie, obozy, gdzie tylko 
się dało szukaliśmy możliwości 
pomocy dzieciom. W kolejnych 
zmieniali się ludzie i możliwości 
pozyskiwania środków finanso-
wych były bardziej ograniczone.
Działalność zmuszona byłam 
rozpocząć po reformie służby 
zdrowia. Wówczas podjęłam też 
największe zobowiązania finan-
sowe związane z wyposażeniem 
ośrodka. Z pomocą zatrudnione-
go przeze mnie kolegi lekarza 
Jerzego Rusaka, prowadzę trzy 
ośrodki zdrowia w Świeszynie, 
Zegrzu Pomorskim i Rosnowie 
Przeprowadziłam już remonty 
we wszystkich ośrodkach. Teraz 
trzeba dbać o nie i odnawiać. 
Nie wiem kiedy to wszystko 
przeminęło?

- Jaki ma Pani plany na przy-
szłość?
- Nigdy nie planowałam i nie pla-
nuję przyszłości. 

- Jakie ma Pani przesłanie dla 
naszych mieszkańców, związane 
z Pani doświadczeniem zawodo-
wym?
- Pamiętam pacjenta, którego 
kierowałam na operację. „Jesz-
cze nie teraz, Pani doktor, ja 
pójdę na jesień, gdy pokończę 
prace” - mówił. Jesienią rodzi-
na przywiozła Go do mnie na 
wózku. Ludzie pracują za dużo, 
ponad swoje siły. Dlatego pro-
szę, abyście Państwo pamiętali, 
że „nie ma nic cenniejszego niż 
zdrowie, żadna praca nie jest od 
niego ważniejsza”. 

- Jakie działania profilaktyczne 
zaleciłaby Pani naszym miesz-
kańcom?
- Przede wszystkim RUCH, 
zalecam go od najmłodszych 
lat. Wszędzie jeździmy sa-
mochodem, przesiadujemy w 
pracy, w domu przed kompute-
rami, a stąd rodzą się choroby 
cywilizacyjne: nadciśnienie, 
cukrzyca pochodząca również  
z nieodpowiedniej diety, otyłości, 
palenia i nadużywania alkoholu. 
Kiedyś nie miałam tylu pacjentów 
z takimi dolegliwościami. Dzisiaj 
dziennie przyjmuję 2-3 osoby 
obarczone tymi chorobami.

Rozmawiała: Lidia Łyczko

- Pasjonatka (czego?): 
- Od najmłodszych lat moją mi-
łością i pasją była muzyka. Ro-
dzinne muzykowanie było w 
moim domu na porządku dzien-
nym. Ja uczęszczałam do Szkoły 
Muzycznej oraz śpiewałam w 
zespole, który działał przy LO w 
Szczecinku. Nasz zespół wystą-
pił wówczas parę razy z młodszą 
od nas Małgosią, a obecnie nie-
kwestionowaną gwiazdą polskiej 
sceny muzycznej – Małgorzatą 
Ostrowską. W  codziennym ży-
ciu staram się żyć i postępować 
wg słów: „Daj z siebie dobro, a 
ono powróci do ciebie”.

- Co spowodowało, że poświęciła 
Pani swoje życie nauczaniu sztu-
ki? Jaki był pierwszy impuls?
- W czasach mojego dzieciństwa 
nie było komputerów, ba! - waż-
niakiem był ten, kto posiadał w 
domu telewizor! Wśród dzieci 
jednym ze sposobów spędzania 
wolnego czasu było przygotowy-
wanie występów dla sąsiadów, 
rodziny i innych dzieci. Bawi-
liśmy się w teatr i urządzaliśmy 
konkursy wokalne. Pewnie tak to 
się zaczęło…..
Rozpoczynając pracę w Świeszy-
nie, od razu zaczęłam śpiewać z 
dziećmi, ćwicząc z nimi dykcję 
i emisję głosu, proponując nowe  
aranżacje, ciekawy repertuar i 
przygotowując ich do występów 
na apelach. To było tak poza 
etatem, ponieważ wtedy uczy-
łam tylko języka rosyjskiego. 
Sprawiało mi dużą przyjemność, 
kiedy widziałam efekty pracy w 
uczniami, ich postępy i zaanga-
żowanie. I tak zaczęła się moja 
wspaniała przygoda z chórem 
„Kamerton”, która trwała 16 lat.

- Dlaczego wybrała Pani Gminę 
Świeszyno?
Po studiach pracowałam jako 
wykładowca języka rosyjskiego 
w WSO Wojsk OPL. Po jej  li-
kwidacji zadzwoniła do mnie 
Mariola Majchrzak – ze szkoły w 
Świeszynie, mówiąc, że placów-
ka poszukuje nauczyciela języka 
rosyjskiego. Ucząc tu zżyłam się 
z uczniami. Wspólnie zdobywa-
liśmy znaczące  osiągnięcia z 
języka rosyjskiego na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim, 
a to zobowiązywało. Poza tym 
spotkałam tu wspaniałych na-
uczycieli, z pasją i poświęce-
niem, a praca w takim gronie do-
dawała skrzydeł. Więc zostałam 
i nie żałuję. 15 stycznia 2016 r. 
żegnałam się z gimnazjum z racji 
przejścia na emeryturę. W tym 

miejscu pozwolę sobie na po-
dziękowanie dla pani Dyrektor 
Joanny Remplewicz oraz całego 
grona pedagogicznego za współ-
pracę. Dodam – wspaniałego 
grona, świetnie przygotowanych 
nauczycieli. Dziękuję również 
członkom chóru, to wspaniała 
młodzież i niełatwe było rozsta-
nie z nimi…

- Jakie są Pani najmilsze wspo-
mnienia z pracy w naszej gmi-
nie?
- Oj, dużo tych wspomnień się 
nazbierało….. Z pewnością naj-
milsze są te, kiedy moi ucznio-
wie zdobywali główne nagrody 
i wyróżnienia, ponieważ efekty 
pracy z młodzieżą cenię najwy-
żej. A tych sukcesów troszkę się 
nazbierało, wymienię choćby 
niektóre z nich: Daria Oleszko, 
Justyna Cąkała (Polechońska) i 
Daria Stachowska to kilkukrotne 
laureatki Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Rosyjskiego. Da-
ria Oleszko została też finalistką 
etapu centralnego tego konkursu 
i bardzo miło wspominam wy-
jazd z Nią do Warszawy. Kilkoro 
absolwentów zdawało maturę z 
języka rosyjskiego, inni wybrali 
studia : filologia rosyjska, a Da-
ria Stachowska obroniła doktorat 
z filologii rosyjskiej. Jestem bar-
dzo dumna z tych uczniów.
Chór „Kamerton” został trzykrot-
nym laureatem  Przeglądu Pio-
senki Wędrownej i Żołnierskiej 
„Kamasz” w Koszalinie, otrzy-
mał wyróżnienie za krzewienie 
patriotyzmu wśród młodzieży, 
a także Nagrodę Specjalną Do-
wódcy 8-go Pułku Przeciwlotni-
czego.
Chór gimnazjalny zdobył rów-
nież dwie nagrody Grand Prix: 
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
w Szczecinku oraz w koszaliń-
skim amfiteatrze w Przeglądzie 
Piosenki Żołnierskiej i Patrio-
tycznej.
 W Przeglądzie Szant „SZUM” w 
Mścicach nagrodzono nas pierw-
szym miejscem , jak również Na-
grodą Specjalną kapitana Żeglu-
gi Morskiej dla najciekawszego 
zespołu. To tak w telegraficznym 
skrócie, po drodze były miejsca 
I i II, wyróżnienia oraz bardzo 
dużo podziękowań zarówno dla 
chóru, jak i solistek. 
Mieliśmy także osiągnięcia w 
konkursach plastycznych: II i III 
miejsce w konkursie międzynaro-
dowym oraz II na szczeblu ogól-
nopolskim (Eliasz Mol). Więcej 
„grzechów” nie pamiętam ;) 
Ciekawe były też wyjazdy z 

klasami na wycieczki i biwaki, 
wypady  do Mielna -  to bardzo 
integrowało klasę, a więź miedzy 
wychowawcą i uczniami stawała 
się silniejsza.

- Jakie są dalsze Pani plany?
- Nadal będę pracowała w SP, w 
Konikowie. Tam również pracuję 
z zespołem wokalnym „Bemol”, 
z którym mam dużo planów mu-
zycznych. Chciałabym, aby w 
Świeszynie, przy MCK e – Eure-
ka powstał chór, taki niekonwen-
cjonalny, inny, niż wszystkie, 
chór rodzinny, wielopokolenio-
wy. Uzyskałam już aprobatę za-
równo Wójt Gminy Świeszyno 
– pani Ewy Korczak, jak i pani 
Dyrektor MCK e – Eureka w 
Świeszynie – Ewy Sabatowicz. 
Gdyby udało się utworzyć grupę 
30 – 40 osobową, to jestem prze-
konana, że chór brzmiałby jak 
organy. Przewidywany repertuar 
chóru to: muzyka rozrywkowa, 
muzyka pop, rock, pieśni patrio-
tyczne, okolicznościowe, także 
religijne, kolędy, muzyka filmo-
wa, piosenki z musicali w ukła-
dzie dwu i trzygłosowym, a także 
kanony.

- Pani przesłanie do mieszkań-
ców gminy? Do młodego poko-
lenia?
- Może najpierw do dorosłych 
mieszkańców: Postarajcie się, 
Państwo, od najmłodszych lat 
zapewnić Waszym dzieciom i 
wnukom codzienny kontakt z 
muzyką i w ogóle ze sztuką. To 
niezbędny warunek do prawidło-
wego rozwoju dziecka, zarówno 
umysłowego, jak i emocjonalne-
go. Uwrażliwianie przez sztukę 
jest bowiem bezcenne. Zaśpie-
wanie dziecku przed snem koły-
sanki, przeczytanie choćby krót-
kiej bajeczki jest o wiele lepsze, 
niż bajka w tv i gra komputero-
wa. Żaden drogi prezent nie po-
łączy Rodziców, czy Dziadków 
z dzieckiem tak mocno, jak te 
wspólne, magiczne chwile.
A Wy, droga młodzieży, słuchaj-
cie dobrej muzyki, dobrych tek-
stów, które mają wartościowe 
przesłania. I śpiewajcie, śpiewaj-
cie! Bo „muzyka łagodzi oby-
czaje”, bo „muzyka jest dobra 
na wszystko”, bo muzyka potrafi 
wzruszyć, połączyć dwa różne 
narody, pogodzić zwaśnione stro-
ny. Bo przecież…… „od muzyki 
piękniejsza jest tylko cisza”.
Zapraszam do wspólnego utwo-
rzenia chóru i do wspólnego 
śpiewania - Barbara Kadela

Rozmawiała: Lidia Łyczko

Rozmawiamy z laureatkami nagrody Świeszyńskiego Platana 
muzyki, plastyki i zajęć arty-
stycznych w Gimnazjum im. 
27. Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Założyła 
i przez 16 lat prowadziła chór 
Kamerton.
Bardzo lubi motto: „Od mu-
zyki piękniejsza jest tylko ci-
sza”, którego autorem jest Paul 
Claudel. Jednak w  codziennym 
życiu żyje i postępuje wg słów: 
„Daj z siebie dobro, a ono po-
wróci do ciebie”

W hali przy Szkole Podsta-
wowej im. Wisławy Szym-
borskiej w Konikowie odbył 
się Gminny Przegląd Jasełek 
2015 połączony z Kiermaszem 
Bożonarodzeniowym. 

Jako pierwsi zaprezentowali się 
artyści z Kabaretu Koniki. 
Kolejne występy przedstawili 
przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych - w Zegrzu Po-
morskim i Konikowie, a na ko-
niec świeszyńscy gimnazjaliści.
Młodzi artyści po występach 
otrzymywali z rąk Św. Miko-
łaja słodkie podarunki. Licznie 
zgromadzona publiczność na-
gradzała artystów oklaskami. 
Wydarzeniu towarzyszyła ro-
dzinna, radosna atmosfera. 
Wójt Gminy Świeszyno dzię-

kowała artystom za piękne pre-
zentacje i treści. W tym samym 
czasie można było zakupić 
ozdoby świąteczne – bombki, 
choinki, stroiki, kartki poczto-
we. A między występami ogło-
szono wyniki konkursów na 
najładniej wykonaną bombkę 
oraz na najpiękniejszy list do 
św. Mikołaja.                   (r)

Sponsorzy WOŚP 
2016

Sklep Kolekcjonerski 
                                – Koszalin,
Hotel Bursztynowy Pałac 
                           – Strzekęcino,
Pomorsko - Mazurska Hodow-
la Ziemniaka Sp. zo.o. 
                           w Strzekęcinie
Przedszkole Samorządowe             
                                 Rosnowo,
Instytut Zdrowia „Sofra” -         
                     Mielno-Unieście,
Poldanor S.A.
Rada Gminy Świeszyno
Wójt Gminy Świeszyno
Aeroklub LOT
Aeroklub Ziemi Koszalińskiej
Zespoły: 
„Jarzębiny”, „Cecylianki”, 
„Złoty Dukat”, „Karpaty”.
Sylwia i Krzysztof Gołda
Henryk Kuriata
Iwona Moszyńska
Ryszard Pilipiec
Andrzej Lenartowicz
Arkadiusz Bilski
Rafał Rodziewicz
Władysław i Mariusz Kuta, 
Dorota Krzysztofiak, 
Magdalena Krasuska, 
Władysław Kudlik, 
Dariusz Szwabo, 
Waldemar Potoniec, 
Wioleta Lepkowska

Gminny Przegląd Jasełek
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Apel podsumowujący 
I semestr nauki w roku 
szkolnym 2015/ 2016 zor-
ganizowano w świeszyń-
skim gimnazjum.  

Spotkanie rozpoczęło się od 
powitania zebranych przez 
przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego- Wiktorię 
Borys z klasy 3a oraz jej 
zastępczynię – Maję Lubke 
z 1b. Następnie gospodarze 
poszczególnych klas prze-
czytali sprawozdania, w któ-
rych przedstawili półroczne  
wyniki w nauce oraz to, co 
udało się im osiągnąć. 

Podczas tego spotkania Sa-
morząd Uczniowski podsu-
mował również wszystkie 
konkursy, które były pro-
wadzone przez ostatnie pół 
roku. I tak w konkursie na 
najwyższą średnią klasy 
zwyciężyła klasa 3a, któ-
ra uzyskała śr. 3,31, drugie 
miejsce zajęła klasa 2a, a 
trzecia była 1a.  „Klasa na 
medal” to konkurs, w któ-
rym wszystkie zespoły kla-
sowe uczestniczyły poprzez 
angażowanie się w różno-
rodne inicjatywy. Tu rów-
nież nie było zaskoczenia, 
gdyż na pierwszym miejscu 

uplasowała się 3a, drugie 
należy do 2a, a trzecie do 
1a. Ponadto wszystkie kla-
sy uczestniczyły także w 
programie na najpiękniejszą 
gazetkę klasową- „Pięk-
no pobudza wyobraźnię”.  
Wyniki tego konkursu są 
następujące: I miejsce klasa 
1b, drugie 1a, trzecie- 3b.  
Półrocze to również czas 
podsumowań tego, z jakim 
zaangażowaniem uczniowie 
chodzili do szkoły. Dlatego 
też Samorząd Uczniowski 
nagrodził zespoły, które 
miały najlepszą frekwen-
cję. Pierwsze miejsce zajęła 

klasa 1a, drugie 1b, a trzecie 
3a.  
Poza konkursami zespoło-
wymi nagrodzono również 
uczniów w indywidualnych 
zmaganiach.  Nagrodę za 
najwyższą średnią w szkole 
otrzymała uczennica klasy 
1b- Maja Lubke. Dziew-
czynka poprzez swoją cięż-
ką pracę uzyskała średnią 5, 
07 i wzorowe zachowanie. 
W tym dniu dyplomy oraz 
nagrody od Rady Rodziców 
otrzymali także uczniowie, 
którzy uzyskali tytuły su-
perkulturalnych uczniów 
półrocza. Są to: Adrianna 

Popowicz, Katarzyna Sę-
dłak, Julia Pietraszewska, 
Maja Lubke, Dominika Sal-
wowska, Wiktoria Borys, 
Bartłomiej Ławicki, Pauli-
na Żak, Angelika Kulczyń-
ska, Marcelina Sobczak i 
Wiktoria Chrząszcz. Wśród 
wyróżnionych uczniów zna-
leźli się również ci, którzy 
mogą pochwalić się 100% 
frekwencją: Wojciech Ka-
łużny, Gabriela Kopertow-
ska, Wojciech Kopertowski, 
Oliwia Picheta, Julia Pietra-
szewska, Jakub Wasilewski, 
Piotr Mol, Dawid Pietrzy-
kowski, Maja Lubke, Domi-

nika Salwowska. 
Na zakończenie nagrody 
wręczyli opiekunowie zajęć 
pozalekcyjnych oraz nauczy-
ciel biblioteki. Przewodni-
cząca Samorządu Uczniow-
skiego przeczytała również 
sprawozdanie za cały okres 
działalności szkolnego chó-
ru „Kamerton”.
Apel zakończyła pani dy-
rektor - Joanna Remple-
wicz, która życzyła wszyst-
kim bezpiecznych i udanych 
ferii zimowych.

Świeszyno

Podsumowanie I semestru nauki w roku szkolnym 2015/2016
Niedalino

Zespół Jagody choinki spala…

„Palenie choinek” to temat 
spotkania kulturalnego zorga-
nizowanego przy świetlicy 
w Niedalinie. 

Od wielu już lat stało się ono symbo-
lem końca okresu Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz końca karnawału. To lo-

kalne święto, niegdyś zaproponowały 
Panie z zespołu „Jagody” z Niedalina. 
„Paliwo” na wspólne, integracyjne pa-
lenie choinek przynoszą mieszkańcy ze 
swoich domów. 
W tym roku, pomimo, wietrznej i desz-
czowej pogody, choinki zostały spalone, 
a uczestnicy spędzili czas w radosnej 

atmosferze. Wspólne śpiewanie odby-
ło się dzięki uczestnictwu zespołów: 
„Cecylianki” ze Strzekęcina, „Zgoda” 
z Wyszewa, „Jantarowy Kwiat” z Ko-
szalina, kapeli „Swaty” oraz mieszkań-
ców sołectwa. Zabawę prowadziła Ewa 
Miksza – sołtys Niedalina. W spotka-
niu udział wzięli zaproszeni goście: 

Ewa Korczak, wójt gminy Świeszyno; 
Henryk Kuriata, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Koszalinie;  Stanisław 
Komar, przewodniczący Rady Gminy 
Świeszyno; Edward Wojtalik, zastępca 
wójta; Ewa Sabatowicz, dyrektor MCK 
e-EUREKA BP; Maciej Gmerek, dy-
rektor PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie; 

księża: proboszcz Parafii w Zegrzu Po-
morskim – ks. Bogdan Gibczyński oraz 
ks. Zenon Stefański. 
Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez 
uczestnictwa druhów Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Niedalina, niezawodnie, 
od lat wspomagających organizację 
imprezy. 

Przedszkole Gminne 
w Świeszynie przygotowało 
uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 

Przedszkolaki poprzez wiersze, 
piosenki, taniec wyraziły swoim 

kochanym Babciom i Dziadkom 
podziękowanie za miłość, troskę i 
trud włożony w ich wychowanie. 
Po występach wnuczęta wręczyły 
własnoręcznie wykonane czerwone 
serca. Na zakończenie uroczystość 
wszyscy wysłuchali koncertu mu-

zyków z Filharmonii Koszalińskiej 
pt. „Ksylofonowe akordy” oraz 
wspólnie zaśpiewano „Sto Lat”.  
Spotkanie odbyło się w sali MCK 
e-EUREKA BP w Świeszynie.

Konikowo, Świeszyno

Podziękowali za miłość, troskę i trud...

Święto Babci i Dziadka to 
ważna uroczystość w kalen-
darzu Szkoły Podstawowej w 
Konikowie. 

Z tej okazji, jak co roku, zorgani-
zowano tu okolicznościowe obcho-

dy.Najpierw zaprezentowali się ro-
dzice uczniów, którzy przedstawili 
sztukę teatralną na niesamowicie 
wysokim poziomie artystycznym, 
pod tytułem „Kopciuszek”. Potem 
popisy aktorskie zainaugurował 
Zespół „Bemol”, po czym każda 

klasa przedstawiła swój program. 
Były więc występy wokalne, ta-
neczne i recytatorskie. Mali artyści 
z przejęciem prezentowali swoje 
umiejętności, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. 

Piosenka, autorstwa „Ja-
gód”, powstała z okazji 

„Palenia Choinek”:
Hej tam we wiosce coś błyszczy 
z dala,
Zespół Jagody choinki spala
Ref. Choinko wspaniała
Nie będziesz szumiała
Choinko zielona,
Pal się, pal.
Choinki palą, kawę gotują,
Przy tym śpiewają, potem 
tańcują.
Oj, ty choinko piękna, wspa-
niała,
Więcej nie będziesz w lesie 
szumiała.

Gmina Świeszyno

W karnawale same bale... i nie tylko

W Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie zaroiło się od Spidermanów, piratów, rycerzy 
itd. Były też wróżki, księżniczki, diabły i różne inne postaci, a hala sportowa zamieniła się w prawdziwą salę 
balową. Tegoroczna zabawa karnawałowa była bardzo udana, a  uczniowie zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.

Ach, co to był za bal w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie. Sale były pełne księżniczek, motylków, piratów 
oraz innych postaci z bajek, baśni oraz naszych marzeń. Po prezentacji strojów, były tańce, przeplatane zabawami 
i konkursami. Bal zakończyła wspólna zabawa z Mikołajem. 

Natalią Borys z Biblioteki Publicznej w Świeszynie spotkała się z dziećmi 3-4 letnimi z Przedszkola Gminnego 
w Świeszynie. Pani Natalia przeczytała im opowiadanie, które tematycznie nawiązywało do bezpieczeństwa 
podczas zabaw zimowych. 

W Dunowie, kilka „śnieżnych” dni tutejsza rada sołecka, wykorzystała do zorganizowania kuligu. Dla wszystkich 
obecnych była to okazja do znakomitej zabawy, którą zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Na 
uczestników czekała również  gorąca herbata.
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Już ósmy rok z rzędu w 
Gminie Świeszyno odbędzie 
się ogólnopolski rajd samo-
chodowy. 

Organizowany przez Automo-
bilklub Koszaliński 42. Rajd 
Monte Karlino w tym roku 
odbędzie się w dniach 19-20 
marca i ponownie zainauguru-
je Rajdowe Mistrzostwa Pol-
ski Zachodniej. To cykl raj-
dów, w którym na starcie stają 
zarówno kilkudziesięciokon-
ne, małe auta, jak i prawdziwe 

rajdowe "potwory" o mocach 
przekraczających 400 KM! 
Oczywiście obowiązuje po-
dział na klasy pojemnościowe 
i niezależnie od klasy auta, 
każdy może zdobyć puchar - 
a na najlepszych czeka ich aż 
45. Po raz kolejny najwięcej 
ścigania będzie na bocznych 
drogach wokół lotniska w Ze-
grzu Pomorskim. W niedzielę 
20 marca rozegrane zostaną 
tam 4 odcinki specjalne, któ-
re każda z rajdowych załóg 
będzie musiała pokonać trzy-

krotnie. Także na terenie lot-
niska zlokalizowany zostanie 
park serwisowy rajdu oraz 
strefy dla kibiców. Pierwsza 
załoga pojawi się na lotnisku 
ok. godz. 10:00, a ostatnia 
powinna je opuścić ok godz. 
15:00. Po 12 wymagających 
próbach załogi udadzą się do 
Koszalina, gdzie na zamknię-
tych ulicach centrum odbędzie 
się finałowy superoes rajdu. 
W rajdzie może wystartować 
każdy kierowca posiadający 
prawo jazdy, sprawny samo-

chód z ważnym przeglądem 
oraz ubezpieczeniem OC i 
NNW, kask dla siebie i pilota 
oraz apteczkę. Okres przyjmo-
wania zgłoszeń rozpoczyna 
się 22 lutego, kiedy na stronie 
rajdu (www.montekarlino.pl) 
opublikowany zostanie regu-
lamin rajdu i formularz zgło-
szenia. Zapraszamy miesz-
kańców Gminy Świeszyno do 
udziału w imprezie oraz kibi-
cowania załogom rajdowym z 
całego kraju.   
             Foto: Tomasz Kołtys | systemtk.pl

Z prezesami organizacji 
sportowych działają-
cych na terenie gminy 
Świeszyno spotkała Ewa 
Korczak, wójt gminy 
Świeszyno.

Tematem spotkania było 
zaprezentowanie i ustale-
nie zadań do opracowanego 
Kalendarza imprez sporto-
wych na rok 2016 rok. 
Prezesi klubów sportowych 
przedstawili plany swoich 

Świeszyno

Spotkanie z prezesami 
klubów sportowych

42. Rajd Monte Karlino w gminie 
Świeszyno

W świeszyńskim kościele 
rozdane zostały nagrody 
laureatom i uczestnikom 
II Gminnego Konkursu 
na Szopkę Bożonarodze-
niową. 

Konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem do 
oceny przystąpiło 25 szopek. 
Spośród tych niezwykłych 
prac komisja konkursowa 
wyłoniła zwycięskie szopki, 
przyznając pierwsze miejsce 
Gracjanowi Orzechowskie-
mu z  SP w Konikowie. Po 
nim uplasowali się świetli-
ca w Świeszynie i Państwo 
Dzikowscy ze Świeszyna.
W kategorii Szopka Publicz-
ności nagrodzona została 
praca Aleksandry i Macieja 
Banat z Konikowa. W ka-
tegorii Nagroda Samorządu 
Uczniowskiego nagrodzono 
pracę Piotra łądkowskiego 
z SP w Konikowie.
Nagrodę dla ucznia ( spośród 
uczniów, którzy oddali swój 
głos) otrzymała Iga Gut 
uczennica z kl.II b SP w Ko-
nikowie.
Przyznano także 10 wyróż-

nień. Otrzymali je: Wikto-
ria Kulik SP w Konikowie, 
Maja i Irena Lisowskie z 
Giezkowa, Aleksandra i 
Maciej Banat ze Świeszy-
na, Michał Cisłowski SP 
w Konikowie, Natalia Jeż 
z rodziną SP w Zegrzu Po-
morskim, Maja i Dominik 
Włodarzewscy SP w Ko-
nikowie, rodzina Państwa 
łądkowskich SP w Koni-
kowie, Aleksander, Korne-
lia, Nikodem Kruk, Jakub 
Majcher, rodzina Państwa 
Ciućków SP Zegrze Pomor-
skie.
W konkursie internetowym 
najwięcej, bo 527 głosów 
zdobyła szopka Świetlicy w 
Świeszynie.
Wójt Gminy Świeszyno 
Ewa Korczak wręczyła na-
grody dzieciom, rodzinom i 
świetlicom biorącym udział 
w konkursie. Podziękowa-
ła Państwu Łądkowskim 
– inicjatorom konkursu za 
tak piękne wydarzenie, a 
wszystkim uczestnikom za 
udział. Pani Wójt złożyła 
również wszystkim zebra-
nym życzenia Szczęśliwego 

Nowego Roku, nowych na-
dziei i przyjaźni.
Konkurs  zaistniał z inicja-
tywy Samorządu Uczniow-
skiego  oraz dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. W. 
Szymborskiej w Konikowie. 
Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli: Wójt Gminy 
Świeszyno oraz Proboszcz 
Parafii w Świeszynie. Wspar-
cia medialnego udzielili: 
MCK e-Eureka Biblioteka 
Publiczna w Świeszynie oraz 
Biuletyn Głos Świeszyna.

Rozstrzygnięto II Gminny Konkurs 
na Szopkę Bożonarodzeniową

W roku szkolnym 2014/2015 
Fundacja Banku Zachodniego 
WBK ogłosiła konkurs gran-
towy „Tu mieszkam, tu zmie-
niam”. 

Celem konkursu było wyzwo-
lenie potencjału społecznego 
członków lokalnych organiza-
cji pozarządowych oraz jed-

SP Konikowo

„Tu mieszkam, tu zmieniam”
nostek publicznych prowadzą-
cych działalność kulturalną, 
edukacyjną, wychowawczą, 
charytatywną i społeczną, zain-
spirowanie ich do działania na 
rzecz dobra wspólnego w prze-
strzeni publicznej, lokalnym 
środowisku. 
Na konkurs wpłynęło około 3 
tysiące wniosków, z których 
prawie 300, najciekawszych 
projektów, otrzymało grant. 
Wśród laureatów znalazła 
się  Szkoła Podstawowa im. 
Wisławy Szymborskiej w Ko-
nikowie i projekt „My artyści” 
–  międzypokoleniowe koło te-
atralne.
W ramach projektu rodzice i 
uczniowie przygotowali ,,Jaseł-
ka”, które przedstawili podczas 
przeglądu 12.12.2016r. 

Opracowanie: Dorota Tomczyk

organizacji w roku 2016 
oraz zaktualizowali wnie-
sione do kalendarza propo-

zycje imprez  sportowych. 
Pełny kalendarz na: 
www.swieszyno.pl

Głosy od mieszkańców przyjmuje Rada Programowa Głosu 
Świeszyna pod adresem mailowym: glos@swieszyno.pl

Zapraszamy mieszkańców 
gminy Świeszyno 

do udziału w konkursie na opracowanie projektu 
graficznego hasła: 

Moje Świeszyno    
    Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami 
należy składać w siedzibie Organizatora: 
Urząd Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71 lub 
przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 
15.03.2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na 
projekt graficzny hasła: Moje Świeszyno”
    Ze szczególowym regulaminem konkursu oraz 
z załącznikami można  zapoznać się na www.swie-
szyno.pl albo w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Świe-
szyno.


