
JJuużż sszzóóssttyy rrookk zz rrzzęędduu 
rroozzbbrrzzmmiiaałłyy ggłłoossyy ttrrąąbb.. 
TToo ssyyggnnaalliiśśccii ddaallii zznnaakk,, bbyy
rroozzppoocczząąćć EEkkoollooggiicczznnyy 
FFeessttyynn RRooddzziinnnnyy „„RRAADDEEWW 
–– eenneerrggiiaa żżyycciiaa””,, ppoodd hhoonnoo--
rroowwyymm ppaattrroonnaatteemm SSttaannii--
ssłłaawwaa GGaawwłłoowwsskkiieeggoo PPoossłłaa
nnaa SSeejjmm RRPP..

JAAKK CCOO RROOKKUU w czerwcu, 
w pięknie położonym nad Ra-
dwią w Niedalinie kompleksie

rekreacyjnym, spotkali się sympatycy
ekologii, obszaru Natura 2000 
i Radwi.

Organizatorzy zapewnili odwiedza-
jącym wiele atrakcji. Tematem prze-
wodnim festynu była ichtiofauna rzek.
Krótki wykład nt. problemu drożności
rzek oraz ichtiofauny przedstawił prof.
Tomasz Heese. Temat ten przewijał
się w licznych konkursach i zabawach
przygotowanych dla uczestników, 
w tym w konkursie na strój z mate-
riałów wtórnych, malowaniu na
płótnie fauny i flory rzecznej, zawo-
dach wędkarskich dla dorosłych i mło-
dzieży. Najmłodsi adepci wędkarstwa
uczyli się łowienia w basenach. Pod-
czas festynu swoje działania przedsta-
wiły koła PZW, klub płetwonurków,
Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe
w Koszalinie, Gmina Świeszyno po-
przez wystawę i warsztaty ekologiczne
zorganizowane przez Multimedialne
Centrum Kultury e-Eureka – Biblio-
teka Publiczna, sołectwa, koła go-
spodyń. Można było pojeździć konno,
popłynąć kajakiem Radwią, obejrzeć
zawody zapaśników, obejrzeć pokaz
przygotowania i cięcia drzewa, pokaz
gaszenia pożaru z helikoptera, posma-
kować tradycyjnych potraw, zapoznać

się z twórczością lokalnych twórców 
i artystów, obejrzeć wystawę zdjęć kon-
kursu fotograficznego pt. „Nietypowe
znalezisko”.

Bogaty był również repertuar sce-
niczny. Wystąpili: zespoły Vivere 
i Wiolinki z Pałacu Młodzieży z Ko-
szalina, zespół Anima z Zegrza Po-
morskiego, kabaret Koniki działający
przy świetlicy w Konikowie, zespoły:
Cecylianki, Jarzębiny i Jagody. Za-
prezentowali się również: działająca
przy MCK w Świeszynie grupa Wieś
Band oraz inni wykonawcy, uczący

się śpiewu pod opieką Zofii Karbo-
wiak, Beata Kępa oraz zespół no
name – finaliści konkursu Łowcy Ta-
lentów, zorganizowanego przez klub
Kawałek Podłogi oraz CK 105 w Ko-
szalinie.

Imprezę zorganizowali: Starostwo
Powiatowe w Koszalinie, Multime-
dialne Centrum Kultury e-Eureka 
– Biblioteka Publiczna w Świeszynie
z wielką pomocą pracowników 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Urzędu Gminy 
w Świeszynie.

Radew po raz szósty!
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ZBBLLIIŻŻAAMMYY SSIIĘĘ do końca
półrocznego okresu reali-
zacji budżetu gminy.

Płynnie wykonywane są wszystkie za-
dania własne gminy: oświatowe, kul-
turalne, z zakresu pomocy społecznej,
gospodarki komunalnej i inwestycji.
Kontynuowane są zadania rozpoczęte
pod koniec 2013 roku i nowe. Do in-
westycji należą między innymi: prze-
widziana do oddania w połowie lipca
hydrofornia (SUW) w Strzekęcinie,
wyposażona w urządzenia uzdatnia-
jące wodę, a także zbiornik retencyjny
o pojemności 100 m3, oraz automa-
tycznie włączany agregat prądo-
twórczy w przypadku braku prądu 
w sieci. Woda z SUW zasilać będzie
Dunowo, Strzekęcino, Chłopską
Kępę, Białą Kępę i Świeszyno. W ra-

mach tego zadania w maju został zbu-
dowany wodociąg zasilający Giez-
kowo z ujęcia w  Czersku Koszaliń-
skim. Koszt tego przedsięwzięcia to
1,5 mln złotych. Korzyści są dwo-
jakie. Z jednej strony mieszkańcy
otrzymają wodę o wysokiej jakości, 
a z drugiej, pozwoli to wyłączyć z eks-

ploatacji przestarzałe ujęcia wody 
w Dunowie i Giezkowie. Równolegle
realizowana jest budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w Kępie Świeszyńskiej,
Bagnie i Chłopskiej Kępie. Koszt tego
przedsięwzięcia to 3 mln złotych. 

Rozpoczęliśmy drugi etap przebu-
dowy drogi we Włokach, która zo-
stanie wykonana w sierpniu. Koszt tej
inwestycji to 800 tys. złotych. 

Ponadto realizujemy szereg mniej-
szych przedsięwzięć inwestycyjnych,
które mają istotny wpływ na życie
mieszkańców. Ważnym jest to, że
każde z nich dofinansowane jest ze
źródeł zewnętrznych, co przyczynia
się do znacznego zwiększenia zakresu
zadań w obszarze rozwoju gminy.

Skończył się rok szkolny. Można
uznać go za udany, bo ze spraw-

dzianów uczniowie klas 6 uzyskali 
wyższe wyniki, niż w ubiegłym roku.
To zasługa przede wszystkim ich sa-
mych, ale także nauczycieli i rodziców
współpracujących w wielu obszarach 
z placówkami oświatowymi. 

Wakacje dla uczniów to czas wy-
poczynku i zabawy, życzę by dla
uczestników letniego wypoczynku
były one radosne i bezpieczne. Nato-
miast dla dyrektorów  i pracowników
administracyjno-gospodarczych szkół,
to czas wytężonej pracy, bowiem już
teraz zaplanowane zostały prace re-
montowe i inwestycyjne, które po-
prawią stan techniczny budynków, 
zapewnią odpowiednie warunki sani-
tarne i higieniczne, poprawią estetykę
klas i innych pomieszczeń. Na ten cel
przeznaczone zostały w budżecie
gminy środki  w wysokości 230 tys.
złotych.

Dbając o  bezpieczeństwo miesz-
kańców, a także przeciwdziałając prze-
jawom wandalizmu na naszym te-
renie, Straż Gminna ma do dyspozycji
samochód terenowy zakupiony,
zgodnie z decyzją Rady Gminy, z wła-

snego budżetu przy współfinanso-
waniu przez WFOŚiGW w Szcze-
cinie. W ramach tego dofinansowania
zostały zakupione fotopułapki, które
zostały umieszczone w newralgicznych
punktach gminy, w których porzu-
cane są śmieci (dzikie wysypiska),
miejsca dewastowane przez chuli-
ganów i stanowiących zagrożenie dla
poczucia bezpieczeństwa mieszka-
ńców. Te urządzenia przekazują, przez
system łączności satelitarnej, zdjęcia
potencjalnych sprawców wykroczeń
do bazy danych Straży Gminnej.

Wymienione w artykule informacje
nie wyczerpują wszystkich dziedzin
życia, mam nadzieję, że przyczynią się
one do poszerzenia Państwa wiedzy 
o tym, co na co dzień czyni się w za-
kresie realizacji strategii rozwoju na-
szej Gminy. Gwarancją powodzenia
tych przedsięwzięć jest stabilna sytu-
acja finansowa gminy. Nie mamy
długów i posiadamy wystarczające
środki własne na realizację zaplano-
wanych  na ten  rok zadań.

Ryszard Osiowy
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OKIEM GOSPODARZA

Z troską o jakość życia

PPooddcczzaass iinnaauugguurraaccjjii 4466.. KKoosszzaalliińń--
sskkiicchh DDnnii TTeecchhnniikkii wwrręęcczzoonnoo 
nnaaggrrooddyy ww ddzziieewwiięęcciiuu kkaatteeggoorriiaacchh..
WWśśrróódd nniicchh bbyyłł LLiiddeerr SSaammoorrzząądduu
TTeerryyttoorriiaallnneeggoo 22001144.. 
LLaauurreeaatteemm ww ttyymm rrookkuu zzoossttaałł 
RRYYSSZZAARRDD OOSSIIOOWWYY –– wwóójjtt
GGmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo!!

��� Statuetkę Gryfa wręczyli wój-
towi senator RP Piotr
Zientarski, wice-
marszałek woje-
wództwa Zachodnio-
pomorskiego Andrzej
Jakubowski oraz profesor
Wydziału Inżynierii
Lądowej, Środowiska 
i Geodezji Politechniki
Koszalińskiej – prof. dr
hab. inż Tomasz Heese.

Drugim akcentem świe-
szyńskim tego wieczoru była
nagroda dla Franciszka Klima 
– prezesa Pomorsko Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka w Strze-
kęcinie jako MENEDŻERA
POMORZA ZACHOD-
NIEGO ROKU 2013!

Gala odbyła się w Filhar-

monii Koszalińskiej, a zwieńczeniem
był występ Orkiestry Filharmonii 
Koszalińskiej pod dyrekcją Wojciecha
Semerau-Siemianowskiego z solistami

– Joanną Tylkowską (sopran) 
i Leszkiem Świdzińskim
(tenor).

Ryszard Osiowy 
– Lider Samorządu Terytorialnego 2014! 

Jubileusz 
Straży 
Granicznej

��� 16 maja wójt Gminy Świeszyno
Ryszard Osiowy uczestniczył w uro-
czystościach z okazji jubileuszu 
23-lecia Straży Granicznej w Darło-
wie. W czasie święta pograniczników
komendant darłowskiej placówki 
– Mikołaj Kaczanowicz, otrzymał
awans na stopień podpułkownika.
Wójt, w imieniu mieszkańców naszej
gminy, podziękował funkcjonariuszom
za dotychczasową współpracę i złożył
gratulacje oraz życzenia dalszych suk-
cesów.

Pomoc 
pogorzelcom
��� Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego 
w Niekłonicach udzielił pomocy finansowej rodzinie z Niekłonic poszko-
dowanej w pożarze. Mieszkańcy przekazali 5 tysięcy złotych na remont
domu.
Działania te stanowią wyraz solidarności społecznej w obliczu tragedii jaka
dotknęła mieszkańców naszej gminy.
Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Infrastruktury Osiedla Mieszka-
niowego w Niekłonicach składa wyrazy współczucia osobom poszkodo-
wanym. 

OOssoobbyy zzaaiinntteerreessoowwaannee ddaallsszząą ppoommooccąą ppooggoorrzzeellccoomm 
pprroosszzoonnee ssąą oo kkoonnttaakktt tteelleeffoonniicczznnyy ddoo IIrreenneeuusszzaa MMaaccaa 

–– tteell.. 660000 444477 992288..

WW cceelluu zzaappeewwnniieenniiaa nniieepprrzzeerrwwaanneejj
ddoossttaawwyy ddoobbrreejj jjaakkoośśccii wwooddyy,, rroozzppoo--
cczzęęttoo mmooddeerrnniizzaaccjjęę uujjęęćć ii ssttaaccjjii
uuzzddaattnniiaanniiaa wwooddyy.. OObbeeccnniiee ww ffaazziiee
kkoońńccoowweejj rreeaalliizzaaccjjii jjeesstt mmooddeerrnniizzaaccjjaa
ssttaaccjjii uuzzddaattnniiaanniiaa wwooddyy zzee zzbbiioorrnnii--
kkiieemm rreetteennccyyjjnnyymm ww SSttrrzzeekkęęcciinniiee.. 

��� Inwestycja polega na całkowitej
wymianie urządzeń do uzdatniania
wody. Z ujęcia tego będą korzystać
mieszkańcy Strzekęcina, Chłopskiej
Kępy, Bagna, częściowo mieszkańcy
Świeszyna, Dunowa, a w niedalekiej
przyszłości Golicy, Bardzlina i Nieda-

lina. Inwestycja ta pozwoli wyłączyć
z eksploatacji obecnie użytkowane
hydrofornie. 
Kolejnym zamierzeniem jest moder-
nizacja stacji uzdatniania wody 
w Czersku Koszalińskim.

Zdrowa woda w gminie…

��� Rozstrzygnięty został przetarg pn. Przebudowa drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych Świeszyno – Włoki – etap II.
Wykonawcą tej części inwestycji będzie koszalińska firma
INFRABUD. 

Odcinek o długości 951 metrów i szerokości drogi 4 m.
ma zostać wykonany do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Wartość umowy – 779 369,60 zł. 

�����������	�������
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WW ppiiąątteekk,, 3300 mmaajjaa,, ssoołłttyyss ŚŚwwiieesszzyynnaa
–– ZZooffiiaa TTrruusszzkkoowwsskkaa wwrraazz zz MMuullttii--
mmeeddiiaallnnyymm CCeennttrruumm KKuullttuurryy 
„„ee--EEuurreekkaa”” zzoorrggaanniizzoowwaallii ppiieerrwwsszząą 
zz iimmpprreezz.. 

��� W amfiteatrze przy MCK 
w Świeszynie zebrała się ponad setka
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy, by przez prawie dwie godziny
bawić się wraz z grupą iluzjonistów
APOLLINO. Prócz gier i zabaw z ma-
gikiem i wróżką każdy na dzień dobry
częstowany był lodami, a później
można było skorzystać ze słodkiego
poczęstunku oraz z napojów. 

W następnych dniach obchody
Dnia Dziecka świętowano w Du-
nowie, Mierzymiu, Niekłonicach,
Strzekęcinie, Giezkowie.

Ostatnim akcentem była uroczy-
stość w Niedalinie. 21 czerwca odbyło
się Gminne Spotkanie Integracyjne
pod nazwą „Uśmiech dziecka na
Dzień Dziecka”. Impreza zorganizo-
wana była przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Świeszynie, 
w ramach realizacji projektu systemo-
wego „Pomocna dłoń plus”, współfi-
nansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Pomocy w organizacji
spotkania udzielili mieszkańcy so-
łectwa Niedalino oraz pracownicy filii
biblioteki w Niedalinie. Pomimo ka-
pryśnej pogody zabawa była wyśmie-
nita, a zaproszeni z tej okazji Klauni
Kulki rozgrzali dodatkowo uczest-

ników zabawami muzycznymi i kon-
kursami.

Każdy uczestnik otrzymał drobny
upominek. Zabawę umilały przeja-
żdżki quadem, zabawy na dmu-
chanej zjeżdżalni i skoki na zamku.
Nie zabrakło również poczęstunku
– kiełbasek z grilla, chleba ze
smalcem oraz słodkich, domowych
wypieków.

Dłuuugi Dzień Dziecka 
Prawie cały czerwiec w gminie Świeszyno odbywały się obchody Dnia Dziecka. 

Darmowe 
leczenie
zębów 
��� Od 1 lipca w przychodni stoma-
tologicznej ,,LENA DENT” w Świe-
szynie prowadzone będzie leczenie 
w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy – Świeszyno 22 (na-
przeciw poczty). 

RReejjeessttrraaccjjaa tteelleeffoonniicczznnaa ppoodd nnuu--
mmeerreemm tteelleeffoonnuu:: 669933 773311 006600

Godziny przyjęć w ramach kon-
traktu z NFZ:

• poniedziałek – godz. 9-15
• wtorek – godz. 12-18
• środa – godz. 9-15
• czwartek – godz. 12-18
• piątek – godz. 9-15
Pacjenci przyjmowani będą przez

lekarza dentystę Katarzynę Ranosz-
-Czarny.

�������
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WW ssoobboottęę,, 1177 mmaajjaa,, ww hhaallii
pprrzzyy SSzzkkoollee PPooddssttaawwoowweejj
iimm.. WWiissłłaawwyy SSzzyymmbboorrsskkiieejj
ww KKoonniikkoowwiiee ooddbbyyłł ssiięę 
VV DDzziieeńń ggooddnnoośśccii oossóóbb 
nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh.. 

ORRGGAANNIIZZAATTOORREEMM był
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świeszynie

przy współpracy SP w Konikowie.

Program artystyczny przygotowali
uczniowie szkoły w Konikowie, 
w oprawie muzycznej wziął udział zespół
Cecylianki ze Strzekęcina, a tanecznie
imprezę „zabezpieczył” Dawid Tokar-
czyk z zespołem tańczącym zumbę.

W ostatnim tańcu wzięli udział
niemal wszyscy uczestnicy imprezy,
którzy – co zgodnie podkreślali – ba-
wili się świetnie. Po części artystycznej
można było się posilić bigosem z kie-
łbaską lub słodkim poczęstunkiem.

Wśród gości byli m.in. bryg. An-
drzej Kapustyński, zastępca Komen-
danta Miejskiego PSP w Koszalinie,
Ryszard Osiowy, wójt Gminy Świe-
szyno, Cezary Czenko – przewodni-
czący Rady Gminy Świeszyno i Stani-
sław Komar, sołtys sołectwa
Konikowo. Imprezę prowadziła Mag-
dalena Borys i Magdalena Muszyńska.

Impreza współfinansowana ze
środków Państwowego Funduszy Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień 
niepełnosprawnych ��� Od początku roku działa na te-

renie gminy Świeszyno Strażnik
Gminny. Łukasz Troszczyński w tym
okresie podjął 69 interwencji 
publicznych zgłoszonych przez miesz-
kańców, podjął 60 interwencji wła-
snych, podczas których wylegity-
mował 160 osób. Ujawnił 66 różnego
rodzaju wykroczeń, zastosował 60 
pouczeń, a w sześciu przypadkach 
nałożył mandat karny. 11 pouczeń
dotyczyło ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt, a do schroniska Animals 
w Białogardzie przekazano 3 bez-
domne psy. Codziennie wykonywane

są patrole poszczególnych rejonów
gminy pod kątem naruszeń ładu i po-
rządku. 

W miesiącu czerwcu Strażnik został
„uzbrojony” w służbowe auto – Dacia
Duster oraz 5 fotopułapek, które przy-
czynią się do ograniczenia niekorzyst-
nych zjawisk i zagrożeń jakimi jest
kłusownictwo czy tworzenie dzikich
wysypisk, a które to zjawiska mają
wpływ na środowisko naturalne.

Oba zakupione elementy były do-
finansowane z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie.

�����
����	�

��
	����������������



4 WYDARZENIA lip i ec  2014 r .       Nr  3  [8 ]

www.swieszyno.pl

WWee wwttoorreekk,, 2244 cczzeerrwwccaa,, ww kkoośścciieellee
ppaarraaffiiaallnnyymm ww ŚŚwwiieesszzyynniiee mmiiaałłaa
mmiieejjssccee nniieezzwwyykkłłaa uurroocczzyyssttoośśćć 
–– bbiisskkuupp KKrrzzyysszzttooff ZZaaddaarrkkoo
uuddzziieelliiłł ssaakkrraammeennttuu śśwwiięęcceeńń ww
ssttooppnniiuu ddiiaakkoonnaa GGrrzzeeggoorrzzoowwii SSzzyy--
mmaannoowwsskkiieemmuu.. 

��� Było to wyjątkowe wyda-
rzenie, przynajmniej z dwóch po-
wodów. Pierwszy to taki, że do świę-
ceń doszedł tylko jeden kandydat. 
A drugi – uroczystość święceń dia-
konatu zawsze odbywała się w ko-
szalińskiej katedrze. Tym razem zro-
biono wyjątek – wyświęcenie miało

miejsce w kościele, do którego należy
Grzegorz Szymanowski, czyli w Świe-
szynie!

Świątynia wypełniła się po brzegi.
Była piękna uroczystość, podzięko-
wania, życzenia, łzy wzruszenia. Gra-
tulował Grzegorzowi również wójt
gminy Świeszyno – Ryszard Osiowy.

Diakon ze Strzekęcina

KKaażżddyy ppiieerrwwsszzaakk mmaarrzzyy
sskkrryycciiee,, bbyy ttaakk jjaakk ssttrraażżaakk 
rraattoowwaaćć żżyycciiee –– ttoo hhaassłłoo
sskkaannddoowwaallii 1166 cczzeerrwwccaa
uucczznniioowwiiee kkllaass ppiieerrwwsszzyycchh
ppooddcczzaass uurroocczzyysstteeggoo ppooddssuu--
mmoowwaanniiaa pprrooggrraammuu 
„„BBeezzppiieecczznnee żżyycciiee”” ww HHaallii
WWiiddoowwiisskkoowwoo--SSppoorrttoowweejj 
ww KKoosszzaalliinniiee.. IImmpprreezzęę zzoorrggaa--
nniizzoowwaałłaa KKoommeennddaa MMiieejjsskkaa
PPaańńssttwwoowweejj SSttrraażżyy PPoożżaarrnneejj
ww KKoosszzaalliinniiee.. 

B LLIISS KK OO 660000  DDZZ IIEECCII
uczestniczyło w finale II
edycji programu „Bez-

pieczne Życie”. Uczniowie klas pierw-
szych z Dunowa, Konikowa, Zegrza
Pomorskiego, Biesiekierza, Sarbi-
nowa, Bobolic, Kłanina oraz z kosza-
lińskich Szkół Podstawowych numer
4,7 i 9 i Zespołu Szkół numer 13
zmagali się w dwóch konkurencjach
sportowych do których wykorzystano:
węże strażackie, gaśnice oraz inne ele-
menty używane przez strażaków. Przy-
gotowano również konkurencję dla

opiekunów grup. Zabawa przyspo-
rzyła dzieciom wiele radości i pozy-
tywnych emocji, była to doskonała
okazja do nauki radzenia sobie ze
stresem, pracy w zespole i przełamy-
wania własnych słabości. W efekcie
nasze „pierwszaczki” stanęły na po-
dium i zajęły trzecie miejsce. Zdobyły
bogate nagrody rzeczowe dla siebie 
i szkoły.

Przerywnikiem, pomiędzy konku-
rencjami były pytania zadawane ki-
bicom występujących drużyn. Jednym
z naszych kibiców był Wójt Gminy
Świeszyno – Ryszard Osiowy, a nasza
uczennica klasy pierwszej – Sandra
Galińska wykazała się wiedzą na temat
radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i wygrała piórnik z pełnym wyposaże-
niem.

Imprezę zwieńczył pokaz udzielania
pierwszej pomocy przeprowadzony
przez ratowników PCK.

Program „Bezpieczne życie” jest
jednym z elementów Rządowego Pro-
gramu Ograniczania Przestępczości 
i Aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” nadzorowanego przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Program „Bezpieczne życie" ma za za-
danie przede wszystkim pobudzić
dzieci do aktywności rozwijając ich
pomysłowość oraz wyobraźnię. Zdo-
byte na zajęciach informacje są dla
dzieci inspiracją do dalszego działania,
pogłębiania swojej wiedzy o zapobie-
ganiu zagrożeniom oraz poszukiwania
rozwiązań nurtujących ich pro-
blemów, związanych z codziennym
życiem.

Być jak strażak

WW mmaajjuu tteeggoo rrookkuu NNaarrooddoowwee CCeenn--
ttrruumm KKuullttuurryy ooggłłoossiiłłoo nnaabbóórr wwnniioo--
sskkóóww ddoo pprrooggrraammuu ddoottaaccyyjjnneeggoo
„„OOjjcczzyyssttyy –– ddooddaajj ddoo uulluubbiioonnyycchh
22001144””.. PPrrooggrraamm rreeaalliizzoowwaannyy jjeesstt
wwrraazz zz kkaammppaanniiąą ssppoołłeecczznnoo--eedduukkaa--
ccyyjjnnąą oo tteejj ssaammeejj nnaazzwwiiee jjaakkoo cczzęęśśćć
NNaarrooddoowweeggoo PPrrooggrraammuu RRoozzwwoojjuu
CCzzyytteellnniiccttwwaa 22001144--22002200..

��� Program pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.

Do programu przystąpiło Multi-
medialne Centrum Kultury „e-Eu-
reka” – Biblioteka Publiczna w Świe-
szynie. Napisany przez MCK projekt
pod nazwą „Słowa zapomniane, si-
wizną przyprószone” zdobył uznanie
kapituły konkursowej i razem z 28 in-
nymi projektami został rozpatrzony
pozytywnie! Do konkursu zgłoszono
389 projektów, z których nasz zdobył
PIĄTĄ ocenę kapituły oceniającej!

Koszt całego projektu to 61 000,00
zł, a dofinansowanie z NCK stanowi
54 000,00 zł, czyli niemal 90% war-
tości złożonej propozycji.

Projekt „Słowa zapomniane, siwizną
przyprószone...” polega na gromadzeniu
i utrwaleniu słownych zasobów dzie-
dzictwa naszego regionu. MCK chce
dotrzeć do najstarszych mieszkańców
naszej gminy, pochodzących z różnych

regionów Polski (także z Kresów), by ze-
brać od nich słowa już zapomniane lub
wychodzące z użycia, którymi posługi-
wali się oni w swoich regionach. Po-
przez rejestrację i opis języka tych,
którzy te ziemie zasiedlali, odtworzona
zostanie część dziejów naszego regionu.
Jest to tym bardziej ważne, że – jak za-
uważamy – najmłodsze pokolenia
(dzieci i młodzież) często nie zdają sobie
sprawy z tego, że ich tożsamość została
ukształtowana przez wielokulturowość –
często sądzą, że ich rodziny mieszkają na
Pomorzu Zachodnim „od zawsze”.

W ramach realizacji projektu odbędzie
się szereg spotkań integrujących oraz
warsztatów językowych, przeprowadzone
zostaną konkursy literacko-językowe,
stworzona zostanie wystawa archiwalnych
dokumentów mieszkańców, doprowa-
dzimy do wydania publikacji książkowej.
A finałem projektu będzie spotkanie ar-
tystyczne w MCK e-Eureka, które od-
będzie się 25 października 2014 r.

Przeszłość zapisana
– uratowana! ��� Od 6 do 12 maja w Multime-

dialnym Centrum Kultury „e-Eureka”
– Biblioteka Publiczna w Świeszynie
odbył się cykl wydarzeń z okazji 
65-lecia Biblioteki Publicznej w Świe-
szynie. Połączony był z organizo-
wanym w całej Polsce Tygodniem 
Bibliotek. 

Gośćmi byli m.in. Robert Na-
wrocki, który pokazał wystawę swych
zdjęć i opowiedział o swych wypra-
wach, Katarzyna Kłosińska, dzienni-
karka radiowej Trójki, która przybyła

by opowiedzieć, w formie quizu, 
o zawiłościach języka polskiego. 
Kolejny gość – Dorota Zawadzka,
czyli telewizyjna superniania, 
psycholog rozwojowy, autorka ksią-
żek-poradników, odwiedziła Świe-
szyno po raz drugi. W trakcie spo-
tkania pt. „24 godziny z życia ro-
dziny, czyli jak dobrze spędzać ze
sobą czas” psycholog mówiła o tym,
w jaki sposób gospodarować swoim
czasem, aby było go jak najwięcej dla
rodziny, jak rozmawiać ze sobą, jak

nagradzać i karać, jak słuchać
dziecko. 

Następnego dnia odbył się koncert
zespołów nurtu młodzieżowego – hip-
hopowiec B.A.D, świeszyńskie no
name i punkrockowy 5 Litrów Czer-
wieni. Na zakończenie odbył się spek-
takl teatralny dla najmłodszych, po
którym aktorzy przeprowadzili quiz 
o tematyce regionu i o postaciach baj-
kowych.

Wszystkie wydarzenia w ramach
obchodów 65-lecia świeszyńskiej in-
stytucji i Tygodnia Bibliotek finanso-
wane były z środków Środkowopo-
morskiej Grupy Działania z Koszalina. 

Biblioteka ma 65 lat!

ZAPROSZENIE
�����#��"��%��#��)������#����&�
�������&����� ����$!�#������ �����"
(!���#"�����'��&���� �#��% �!�����
������������������������#��"����
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WAŻNE
Więcej kursów do Niekłonic

Wójt Gminy Świeszyno informuje, iż na skutek porozumienia z Prezesem 
Zarządu MZK w Koszalinie Andrzejem Bacławskim, z dniem 19.06.2014 r. 
zzwwiięękksszzaa ssiięę iilloośśćć kkuurrssóóww lliinniiii nnrr 33 (Niekłonice/Wieś do Jamno-Łabusz): 

– w sobotę z 4 do 5 kursów 
– w niedzielę z 2 do 3 kursów.

��� Na zaproszenie Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, wójt
Gminy Świeszyno Ryszard Osiowy
uczestniczył już po raz drugi w Gali
konkursu dla samorządów „Dobry
klimat dla rodziny”. Finałowa gala
miała miejsce 15 maja 2014 r. Do 
Pałacu Prezydenckiego zaproszonych
zostało 243 przedstawicieli samo-
rządów. Prezydent podziękował za sta-

rania w tworzeniu dobrego klimatu
dla rozwoju rodzin. Konkurs pod pa-
tronatem Pary Prezydenckiej ma przy-
czynić się do pobudzania aktywności,
poszukiwań najlepszych rozwiązań,
budowania systemu sprzyjającemu
rozwojowi rodzin. 

Gmina Świeszyno realizuje zadania
w tym zakresie nie tylko wynikające 
z obowiązku prawnego, lecz angażuje

swoje jednostki w zadania wycho-
dzące naprzeciw oczekiwaniom na-
szych mieszkańców. Tworzenie szero-
kiego wachlarza usług kulturalnych,
możliwości dostępu do internetu dla
każdego mieszkańca, dbanie i rozwój
infrastruktury, polepszanie jakości
usług komunalnych powodują, iż
działania te dostrzegane są w regionie
i kraju.

Dobry klimat dla rodziny

WW ssoobboottnniiee ppooppoołłuuddnniiee,, 
2211 cczzeerrwwccaa,, mmiieesszzkkaańńccyy
GGmmiinnyy ŚŚwwiieesszzyynnoo bbaawwiillii ssiięę
nnaa ppllaaccuu pprrzzyy MMCCKK ee--EEuurreekkaa
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee ppooddcczzaass NNooccyy
ŚŚwwiięęttoojjaańńsskkiieejj.. 

Choć pogoda była kapryśna 
– chwilami padał deszcz, to przez całą
imprezę (ponad siedem godzin)
uczestnikom spotkania towarzyszyły
wspaniałe humory. Wśród wyko-
nawców były nasze młode talenty wo-
kalne z zespołu „Wieś band”, który
od października 2013 r. działa przy
MCK „e-Eureka” w Świeszynie pod
kierownictwem Zosi Karbowiak. Pod-
czas festynu uczestnikom towarzyszyła
również muzyka naszych zespołów 
z tradycjami: Jarzębin, Cecylianek,
Jagód oraz zaproszonego zespołu 
z gminy Sianów – „Złotego Dukatu” 
z Węgorzewa. Występom muzycznym
towarzyszyły tradycyjne zabawy 
z okazji nocy świętojańskiej – m.in.

konkurs na najpiękniej uwity wianek,
szukanie kwiatu paproci, tańce przy
ognisku.

Najmłodsza część publiczności naj-
lepiej bawiła się na dmuchanej zjeż-
dżalni, zajadała kolorową watę cu-
krową czy popcornem i zasiadała przy
kierownicy nowego strażackiego wozu
świeszyńskiej jednostki OSP.

Imprezę prowadziła Magda Borys.
Nad bezpieczeństwem uczestników 
zabawy czuwali strażacy ze świeszyń-
skiej jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej, którzy pomogli również roz-
niecić (a później zagasić) ognisko, bo
gdy „Cichy zapadał zmrok” rozpoczęło
się pieczenie kiełbasek. W tym roku po
raz pierwszy Jarzębiny serwowały śle-
dzika, a do niego pieczonego ziem-
niaka. Oprócz tego była  kawa, herbata
i pyszne ciasta.

Imprezę odwiedziło mnóstwo gości
nie tylko ze Świeszyna, ale i z ościen-
nych miejscowości, a nawet gmin.

Organizatorami byli: ekipa MCK
e-Eureka i zespół Jarzębiny.

Noc Świętojańska 
w Świeszynie

��� Przy budynkach Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świe-
szynie Niedalino Nr 29A, świetlicy
oraz Filii Biblioteki w Niedalinie został
wykonany podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. Dzięki temu zostały pod-

niesione standardy obsługi oraz mo-
żliwość dotarcia do instytucji gmin-
nych jak największej liczbie naszych
mieszkańców. Pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy zadbali o estetykę,
zostały nasadzone rośliny.

W Niedalinie bez barier

2288 mmaajjaa cczztteerrddzziieessttuu sseenniioorróóww 
nnaasszzeejj ggmmiinnyy uucczzeessttnniicczzyyłłoo ww wwyy--
cciieecczzccee ddoo RReezzeerrwwaattuu AArrcchheeoollooggiicczz--
nneeggoo „„KKaammiieennnnee KKrręęggii”” 
ww GGrrzzyybbnniiccyy ii OOśśrrooddkkaa EEdduukkaaccjjii
EEkkoollooggiicczznneejj ww MMaannoowwiiee..

��� Uczestnikami tej wycieczki byli
emeryci, renciści i inwalidzi zrzeszeni
w PZERiI, Koło nr 7 w Świeszynie
oraz sympatycy związku i osób niepe-
łnosprawnych

W rezerwacie przewodnik przed-
stawił historię powstania chronionego
obszaru oraz plemienia Gotów,
którego obecność na tym terenie po-
twierdza m.in. cmentarzysko w Grzyb-
nicy. Głazy tworzące kamienne kręgi,
odczuwalna energia emitowana z po-
szczególnych kręgów oraz nagrobne
bruki kamienne na cmentarzu znaj-
dującym się w sąsiedztwie kręgów

wzbudzały nie tylko podziw, ale też
wiele emocji zwiedzających.

Wizyta w Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej w Manowie rozpoczęła się
od zwiedzania terenu, obejrzenia ho-
dowanych zwierząt, a także ich spre-
parowanych okazów. Pracownicy pla-
cówki przedstawili historię powstania
ośrodka, sposób wykorzystywania sal
wykładowych i dydaktycznych, zakres
szkoleń, badań naukowych oraz
działań na rzecz edukacji dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Monika Cze-
repkow w bardzo ciekawy sposób
opowiadała jak dbać o przyrodę, jak
postępować ze zwierzyną leśną, jakich
zasad zachowania przestrzegać w lesie,
aby być w zgodzie z naturą i czuć się
bezpiecznie.

Podsumowaniem wizyty było
ognisko z kiełbaskami sfinansowane
przez Ośrodek.

Seniorzy poznają
zabytki okolicy 

PODZIĘKOWANIA DLA:
+�'*�%��	�� (�1'��$)( !�+��($)�#��
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��� Wychowankowie Przedszkola
Gminnego w Świeszynie odwiedziły
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Koszalinie „Leśny zakątek”. Wyjazd
ten był podsumowaniem akcji chary-
tatywnej „Zamiast lizaka karma dla
zwierzaka”. Celem akcji jest pomoc
potrzebującym psom i kotom znaj-
dującym się w schronisku. Wszyscy
zbierali w przedszkolu karmę, kaszę,
koce, smycze, szampony, które prze-

kazali  podopiecznym ze schroniska.
Pieski od progu witały nas merdając
ogonami i głośno szczekały na nasz
widok. Osoby opiekujące się zwie-
rzętami opowiedziały w jaki sposób
dbać o psy i koty oraz w jaki sposób
zachowywać się w razie ataku obcego
psa. Na pożegnanie przedszkolaki
obiecały, że za rok znowu odwiedzą
schronisko i przywiozą smakołyki dla
psów i kotów.

Uczą wrażliwości 
99 mmaajjaa oobbcchhooddzzoonnoo ww GGiimmnnaazzjjuumm
GGmmiinnnnyymm nniieezzwwyykkłłyy jjuubbiilleeuusszz 
–– 7700.. rroocczznniiccęę ppoowwssttaanniiaa 
2277.. WWoołłyyńńsskkiieejj DDyywwiizzjjii PPiieecchhoottyy
AArrmmiiii KKrraajjoowweejj –– ppaattrroonnaa sszzkkoołłyy..

��� Uroczystości zaszczycili swoją
obecnością liczni goście. Od ich powi-
tania rozpoczęły się obchody, a prowa-
dzące przypomniały chwile sprzed 11

lat, kiedy gimnazjum przyjmowało
imię 27 WDP AK. Po krótkiej prezen-
tacji patrona przyszedł czas na część ar-
tystyczną przygotowaną przez uczniów
pod opieką nauczycieli. Gimnazjaliści
przedstawili wszystkim zebranym nie-
zwykłą lekcję o patriotyzmie, natomiast
chór szkolny „Kamerton” wprowadził
obecnych w nastrój zadumy dzięki wy-
konanym pieśniom patriotycznym.

Uroczystość zakończyły prelekcje
Ryszarda Tarnowskiego oraz prof.
Czesława Partacza. Za niezwykłą
lekcję historii w wykonaniu uczniów
podziękowania otrzymała dyrektor
szkoły – Joanna Remplewicz, a przed-
stawiciele 27. Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej zebrali wiele
gratulacji z okazji tak wspaniałego ju-
bileuszu.

70. rocznica Patrona 

2211 mmaajjaa ww SSzzkkoollee PPooddssttaa--
wwoowweejj ww KKoonniikkoowwiiee oobbcchhoo--
ddzzoonnoo ppiieerrwwsszząą rroocczznniiccęę
nnaaddaanniiaa jjeejj iimmiieenniiaa nnoobblliissttkkii
WWiissłłaawwyy SSzzyymmbboorrsskkiieejj.. ZZ tteejj
ookkaazzjjii uucczznniioowwiiee  pprrzzyyggoottoo--
wwaallii uurroocczzyyssttoośśccii uuppaammiięętt--
nniiaajjąąccee żżyycciiee ii ttwwóórrcczzoośśćć PPaa--
ttrroonnaa.. 

MIINNĄĄŁŁ RROOKK odkąd no-
simy imię wybitnej pol-
skiej noblistki – Wisławy

Szymborskiej. Patronka czyni nas wy-

jątkowymi – nie tylko na tle społecze-
ństwa lokalnego, ale również w woje-
wództwie, a może nawet w kraju. Jed-
nakże imię to jest nie tylko zaszczytem,
lecz przede wszystkim obowiązkiem
pielęgnowania pamięci o wybitnych
jednostkach naszych czasów i wprowa-
dzania uczniów i wychowanków w
świat wartości. To wokół Patrona bu-
duje się tradycje, zwyczaje i z niego
bierze się przykład, jak żyć w trudnych
obecnie czasach – takimi słowami roz-
poczęła się uroczystość obchodów Dnia
Patrona w Szkole Podstawowej im. Wi-
sławy Szymborskiej w Konikowie. 

Uczniowie klasy V i VI przedstawili

najważniejsze osiągnięcia bieżącego
oraz poprzedniego roku szkolnego.
Kolejną część uroczystości stanowił
program artystyczny złożony z pieśni i
piosenek oraz utworów literackich Pa-
tronki szkoły. Wystąpił zespół „Bemol”
pod kierunkiem Barbary Kadeli oraz
uczniowie klas IV–VI, przygotowani
przez Bożenę Kazimierską i Katarzynę
Nadolską. Na zakończenie programu
dzieci z klasy II, pod czujnym okiem
swej wychowawczyni, Doroty Tom-
czyk, odtańczyły poloneza zadedyko-
wanego uczestnikom uroczystości, ale
przede wszystkim ku czci Patrona
szkoły.

Rocznica nadania imienia SP w Konikowie

Pamiętają 
o Patronie 1144 mmaajjaa SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa 

ww ZZeeggrrzzuu PPoommoorrsskkiimm wwrraazz zz MMCCKK
ee--EEuurreekkaa ww ŚŚwwiieesszzyynniiee zzoorrggaanniizzoo--
wwaałłyy mmiięęddzzyysszzkkoollnnyy kkoonnkkuurrss ggrraammaa--
ttyycczznnoo--oorrttooggrraaffiicczznnyy KKoorrrriiddaa.. 
BByyllii zzwwyycciięęzzccyy,, aallee kkaażżddyy uucczzeessttnniikk
wwyykkaazzaałł ssiięę wwiieellkkąą wwiieeddzząą!! 

��� Była to już czternasta edycja
zmagań, do których w tym roku 
zaproszono uczniów z pięciu szkół: SP
w Dunowie, ZS w Dargini, SP w Ko-
nikowe, SP w Rosnowie, SP w Zegrzu
Pomorskim. 

Łącznie w obu grupach wiekowych
w konkursie uczestniczyło 30 uczniów,
którzy w swoich placówkach wygrali
eliminacje szkolne. Uczestnicy rozwią-
zywali praktyczny test umiejętności 
i wiedzy z zakresu gramatyki oraz 
ortografii języka polskiego. Autorkami
zadań były Arlena Kozakowska 
i Marta Bartos, nauczycielki ze szkoły
w Zegrzu Pomorskim.

Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. Laureaci przynieśli chlubę
swoim szkołom.

Organizatorzy serdecznie dziękują
za udział w konkursie i gratulują
wszystkim uczestnikom. Zapraszamy
za rok!

Czternasta 
Korrida 
z bykami

LAUREACI
����	��������
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ZZeessppoołłyy śśppiieewwaacczzee zz nnaasszzeejj ggmmiinnyy
oossttaattnnii ookkrreess mmooggąą uuzznnaaćć 
zzaa uuddaannyy –– zzoossttaałłyy ddwwuukkrroottnniiee 
wwyyrróóżżnniioonnee nnaa pprrzzeegglląąddaacchh ppiioosseenneekk
lluuddoowwyycchh.. 

��� Rozpoczęło się od Jarzębin,
które 14 czerwca w Dobrzycy wzięły
udział w V Powiatowym Przeglądzie
Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych.

Wydarzenie miało charakter kon-
kursu, w ramach którego wytypowane
zostały najlepsze zespoły i wykonawcy,
którzy reprezentować będą Powiat Ko-
szaliński na przeglądach wyższego
szczebla. Zespół Jarzębiny w kategorii
„Zespół ludowy” zajął III miejsce. Gra-
tulujemy!

Głównym celem przeglądu było
propagowanie i kultywowanie twór-

czości ludowej oraz popularyzacja
folkloru polskiego. Uczestnicy pod-
czas koncertów reprezentowali reper-
tuar i stroje zgodne z tradycjami
różnych regionów Polski.

21 czerwca, podczas II Regional-
nego Przeglądu Piosenki i Twórczości
Ludowej im. Władysława Króla, ze-
spół „Jagody” z Niedalina, który wy-
stąpił w swoich charakterystycznych,

bordowych strojach tez został dostrze-
żony przez jurorów.

Przegląd miał charakter konkursu
i zakończył się sukcesem tria z gminy
Świeszyno, które zdobyło I miejsce 
i główną nagrodę! Serdecznie gratu-
lujemy kolejnego osiągnięcia naszym
śpiewaczkom i trzymamy kciuki 
za występy w nadchodzących kon-
kursach.

Jarzębiny i Jagody nagrodzone! 

WW ppiiąątteekk,, 2277 cczzeerrwwccaa,, ww ssaallii MMCCKK
ee--EEuurreekkaa ww ŚŚwwiieesszzyynniiee ooddbbyyłł ssiięę
wweerrnniissaażż wwyyssttaawwyy pprraacc BBeeaattyy MMaarriiii
OOrrlliikkoowwsskkiieejj.. WW wwyyppeełłnniioonneejj ppoo
bbrrzzeeggii ssaallii MMCCKK zzggrroommaaddzziillii ssiięę 
mmiiłłoośśnniiccyy sszzttuukkii,, bbyy ppooddzziiwwiiaaćć
nniieemmaall 5500 pprraacc aauuttoorrkkii zzeebbrraannyycchh 
ww jjeeddeenn ccyykkll ttwwóórrcczzyy ppoodd nnaazzwwąą
„„PPoorrcceellaannoowwee ddzziieennnniikkii.. NNaa cceerraa--
mmiicczznnyymm sszzllaakkuu””..

��� Podczas wernisażu Beata Orli-
kowska opowiedziała o swej twór-
czości, o tym jak tworzy swe porcela-
nowe prace, jakich używa technik oraz
dlaczego swoją nową kolekcję prac
nazwała dziennikami. I jak na dzien-
niki przystało – możemy z tych ob-
razów wyczytać wiele nastrojów, jakie
towarzyszyły artystce przy ich „spisy-
waniu”. Przeważają „kartki” radosne,
wyrażające szczęście i radość, ale są 
w tym swoistym dzienniku również

„stronice” do zadumy. A co możemy
„przeczytać” między wierszami?
Można się przekonać samemu. Pole-
camy tę niezwykłą ekspozycję i zapra-
szamy do jej obejrzenia. Do końca
lipca będzie można ją oglądać w sali
widowiskowej MCK e-Eureka 
w Świeszynie, w godz. 8.00-16.00!

Tego wieczora radością dla oczu
były prace Beaty Marii Orlikowskiej.
Dopełnieniem wrażeń wizualnych
były doznania muzyczne na równie
wysokim poziomie co Porcelanowe
dzienniki. A zapewnił to Żeński Chór
Kameralny Kanon z Cewlina pod dy-
rekcją Radosława Wilkiewicza. Dwu-
nastoosobowy zespół żeński, wykonu-
jący swój repertuar a’capella,
zaprezentował dwa zestawy po trzy
utwory, w tym włoską renesansową
pieśń miłosną z XVI w., psalm Miko-
łaja Gomółki, a także utwory w stylu
gospel. Po swym występie zespół wraz

z chórmistrzem otrzymali zasłużone
brawa oraz czerwone róże.

Ostatnim akcentem wernisażu było

podziwianie porcelanowych historii
Beaty Marii Orlikowskiej oraz kulu-
arowe rozmowy przy kawie, herbacie 
i słodkim poczęstunku.

W podziękowaniu za przygotowaną
wystawę i za wernisaż Beata Orlikowska
przekazała na ręce dyrektora MCK 
– Arlety Rogalskiej jedną ze swych prac
– do wciąż powstającej Galerii Multi-
medialnego Centrum Kultury.

Organizatorem wernisażu i wydawcą
mini-katalogu prac autorki było Mul-
timedialne Centrum Kultury e-Eureka
– Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Beata Orlikowska jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Projekty nagród takich jak: 
Koszaliński Denar, Koszalińskie Orły,
Bursztynowy Mikrofon czy Serce 
Kiwanis są jej autorstwa. Beata Orli-
kowska jest również autorką okoliczno-
ściowej plakiety z wizerunkiem Bursz-
tynowego Pałacu w Strzekęcinie.

Świat w porcelanie WIEŚ
BAND 
– młody
talent!
77 mmaajjaa ww MMCCKK „„ee--EEuurreekkaa”” 
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee ooddbbyyłł ssiięę kkoonnkkuurrss 
MMłłooddyycchh TTaalleennttóóww GGmmiinnyy 
ŚŚwwiieesszzyynnoo.. DDoo uuddzziiaałłuu 
ww tteejj eeddyyccjjii iimmpprreezzyy zzggłłoossiiłłoo ssiięę
ppoonnaadd ddwwuuddzziieessttuu wwyykkoonnaawwccóóww 
zz ccaałłeejj ggmmiinnyy.. 

��� Wykonawcy prezentowali różne
zdolności: taneczne, wokalne, recyta-
torskie oraz kabaretowe. Wystąpili so-
liście, a także zespoły i chóry. Jury
miało ciężki orzech do zgryzienia. Pod-
jęło decyzję, że laureatem konkursu
został zespół WIEŚ BAND, w skła-
dzie: Wiktoria Borys, Weronika
Kinder, Patrycja Płocha i Joanna Zie-
lińska. Zespół działa pod okiem Zofii
Karbowiak w Multimedialnym Cen-
trum Kultury „e-Eureka” w Świe-
szynie. 

Wyróżnienia otrzymali: chór Bemol
ze Szkoły Podstawowej w Konikowie
(opiekun Barbara Kadela), Wiktoria
Borys z Gimnazjum w Świeszynie,
Wiktoria Halicka z filii bibliotecznej 
w Niedalinie, Aleksandra Brulińska ze
Szkoły Podstawowej w Zegrzu Po-
morskim oraz Kabaret Koniki ze świe-
tlicy w Konikowie (opiekun Sylwia
Piotrowska). Sponsorem nagród 
w konkursie była Pomorsko-Mazurska
Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie.

PPaarraaddaa wweerrbblliissttóóww zz ggmmiinnyy
ŚŚwwiieesszzyynnoo rroozzppoocczzęęłłaa 
2255 mmaajjaa „„WWeesseellee 
JJaammnneeńńsskkiiee”” –– jjeeddnnoo 
zz wwyyddaarrzzeeńń DDnnii KKoosszzaalliinnaa,, 
zzwwiiąązzaannyycchh ww ttyymm rrookkuu 
zz JJuubbiilleeuusszzeemm 775500--lleecciiaa 
ppoowwssttaanniiaa mmiiaassttaa.. 

WBBAA ŁŁTTYYCCKK IIMM TTEE--
AATTRRZZEE DDRRAAMMAATTYYCCZZ--
NNYYMM wystawiono „We-

sele Jamneńskie”, w roli Panny Młodej
wystąpiła Beata Kępa, a Pana Mło-
dego zagrał Arek Wilman. Spektakl
charytatywny zorganizowany został
przez Fundację Pokoloruj Świat. Fun-
dacja zaprosiła do udziału w tym
przedsięwzięciu gminy z terenu po-
wiatu koszalińskiego. 

Na placu teatralnym gminy zapre-
zentowały tradycyjne wyroby rzemie-
ślnicze, kulinarne oraz swoje osią-
gnięcia. Stoisko gminy Świeszyno
przygotowali pracownicy MCK e-Eu-
reka w Świeszynie we współpracy z so-
łectwem Konikowo. Zorganizowano
m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci,
akcję „Uwolnij książkę”, upieczono
pyszne ciasta. 

Wszystkie datki ze sprzedaży ciast 

i książek przeznaczone były dla hospi-
cjum. Spektakl był wyjątkowy, gdyż
odbywał się częściowo w teatrze i na
placu przed teatrem. Uroczystości za-
ślubin rozpoczęła parada werblistów 
z gminy Świeszyno. Zespół, który na
co dzień ćwiczy swój kunszt w sali
MCK e-EUREKA, zachwycił publicz-
ność. Następnie Młoda Para z rodzi-
cami przyjechała bryczką zaprzężoną
w konie. Po tradycyjnym jamneńskim

powitaniu, rozpoczęły się tańce.
Uczestnikami spektaklu byli również
zaproszeni goście. Na placu tańczyli
poloneza, ubrani w okolicznościowe
stroje, m.in.  Andrzej Jakubowski 
– wicemarszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego, Piotr Jedliński
– prezydent Koszalina oraz Ryszard
Osiowy – wójt Gminy Świeszyno.

Bryczkę z końmi udostępniła stad-
nina koni KARMEN z Niekłonic.

Świeszyńscy werbliści...
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MMiinniioonnyy rrookk sszzkkoollnnyy kkoolleejjnnyy rraazz 
zzaaoowwooccoowwaałł wwyyssookkiimmii oossiiąąggnniięęcciiaammii
uucczznniióóww.. WWyyttęężżoonnaa pprraaccaa ddyyddaakk--
ttyycczznnaa ii wwyycchhoowwaawwcczzaa nnaauucczzyycciieellii
zzaaoowwooccoowwaałłaa wwyynniikkiieemm sspprraawwddzziiaannuu
ppoo kkllaassiiee 66 nnaa nnaajjwwyyżżsszzyymm ppoozziioommiiee
ww cciiąągguu oossttaattnniicchh ttrrzzeecchh llaatt sszzkkooll--
nnyycchh.. UUcczznniioowwiiee oossiiąąggnnęęllii wwiieellee ssuukk--
cceessóóww ww kkoonnkkuurrssaacchh wwiieeddzzyy ii aarrttyy--
ssttyycczznnyycchh oorraazz ww rroozzggrryywwkkaacchh
sspprraawwnnoośścciioowwyycchh ii ssppoorrttoowwyycchh..

��� GGiimmnnaazzjjuumm iimm.. 2277.. WWoołłyyńńsskkiieejj
DDyywwiizzjjii PPiieecchhoottyy AArrmmiiii KKrraajjoowweejj 
ww ŚŚwwiieesszzyynniiee

– jeden finalista konkursu przed-
miotowego z biologii organizowanego
przez Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty

– jeden finalista konkursu przed-
miotowego z geografii organizowa-
nego przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

– I miejsce w eliminacjach powia-
towych szkół gimnazjalnych 
w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego,

– II miejsce w I etapie  i III miejsce
w II etapie rozgrywek w piłce nożnej
dziewcząt– Coca Cola Cup 2014;

��� SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa ww DDuu--
nnoowwiiee

– sześć wyróżnień w Międzynaro-
dowym Konkursie Matematycznym
„KANGUR”,

– trzech laureatów na szczeblu po-
wiatowym i jedno trzecie miejsce 
w Matematycznych Mistrzostwach
Polski Dzieci i Młodzieży „Elitmat
2014”,

– dwa wyróżnienia w III Międzysz-
kolnym Konkursie Grafiki Kompute-
rowej „Rysowanie na ekranie”.

��� SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. WWii--
ssłłaawwyy SSzzyymmbboorrsskkiieejj ww KKoonniikkoowwiiee

– II miejsce w etapie powiatowym
oraz I miejsce w etapie gminnym
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”,

– III miejsce w XIV Międzysz-
kolnym Konkursie Gramatyczno-Or-
tograficznym „Korrida 2014”;

– wyróżnienie drugiego stopnia 
w etapie wojewódzkim VI Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci „Bezpiecznie na wsi – Nie
zbliżaj się zuchu do maszyny 
w ruchu”;

– II miejsce w etapie powiatowym
w I Powiatowym Konkursie Przyrod-
niczym z Elementami I Pomocy,

– nagroda w etapie  powiatowym
oraz trzech laureatów i wyróżnienie 
w etapie gminnym 46 Turnieju Recy-
tatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne”;

– wyróżnienie zespołowe w etapie
powiatowym Wojewódzkiego Festi-
walu Piosenki Dziecięcej;

– II  miejsce i trzy  III miejsca w Po-
wiatowym Konkursie plastycznym
„Barwy Jesieni”

– dwie nagrody w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Ilustrujemy
utwory Janiny Porazińskiej”;

– trzy nagrody i osiem wyróżnień
w Konkursie „Muminki – Mała 
Mi, Włóczykij…” organizowanym
przez Bibliotekę Publiczną w Ko-
szalinie;

– I miejsce i II miejsce w Elimina-
cjach Gminnych IV Turnieju Orlika 
o Puchar Donalda Tuska.

��� SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. kkpptt..
ppiill.. SS.. BBaarrttoossiikkaa ww ZZeeggrrzzuu PPoommoorrsskkiimm

– III miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym dla klas I-III pt:
„Ciekawe miejsca w Unii Europejskiej”,

– III miejsce zespołowo w Powia-
towym Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu  Drogowego,

– dwa wyróżnienia w  konkursie
„Młode Talenty Gminy Świeszyno”, 

– I i II miejsce w Gminnym  Kon-
kursie Ortograficzno-Gramatycznym
„Korrida",

– IV miejsce  w  XIV Turnieju „Z

Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku.

Efekty edukacyjne i osiągnięcia
uczniów uhonorowane zostały stypen-
diami i nagrodami książkowymi. Sty-
pendium Wójta Gminy Świeszyno za wy-
niki w nauce otrzymał uczeń klasy II
Gimnazjum w Świeszynie – Krzysztof
Kałużny. Krzysztof i jego koleżanka z
klasy I – Patrycja Kulczyńska otrzymali
stypendium Dyrektora Gimnazjum 
im. 27 WDP AK w Świeszynie. Nagrody
książkowe ufundowane przez Wójta
Gminy Świeszyno otrzymało 21 uczniów.

Rok szkolny dobiegł końca...

3300..0066..22001144 rr.. –– 1111..0077..22001144 rr..
–– ggooddzz.. 1100..0000--1122..0000
��� Warsztaty plastyczne dla dzieci

– różne techniki plastyczne, cykl zajęć
zakończony wystawą prac dzieci 
z udziałem rodziców i opiekunów.

Częściowa odpłatność za materiały.
PPrroowwaaddzząąccaa zzaajjęęcciiaa:: Beata Walczak.

1155..0077..22001144 rr.. –– 2200..0077..22001144 rr..
Warsztaty teatralne – odkrywanie 

i doskonalenie umiejętności aktorskich
zakończone premierą wspólnie przy-
gotowanego spektaklu.

2200..0077..22001144 rr.. –– ggooddzz.. 1166..0000 
Premierowy spektakl przygotowany

przez młodych aktorów.
PPrroowwaaddzząąccyy zzaajjęęcciiaa:: Akademia Wy-

obraźni z Wrocławia.

2288..0077..22001144 rr.. –– 88..0088..22001144 rr.. 
–– ggooddzz.. 1100..0000--1144..0000
Zajęcia sportowe – tematem ka-

żdego dnia jest inna dyscyplina spor-
towa oraz wyłaniani są zwycięzcy danej
kategorii. Ostatni dzień to pokaz
wcześniej wyłonionych mistrzów.

PPrroowwaaddzząąccyy zzaajjęęcciiaa:: Natalia Pionke,
Karolina Bronowicka, Robert Łu-
kawski

W sierpniu odbędzie się cało-
dzienna wycieczka autokarowa 
dla dzieci (prawdopodobnie do 
Kołobrzegu, w trakcie ustalania) 
– atrakcyjny wypoczynek połą-
czony z wizytą w ciekawych miej-
scach naszego regionu. Dokładna
data zostanie podana w później-
szym terminie.

Przez cały okres wakacji czynna
będzie również świetlica 

w budynku MCK, w godzinach
10.00-16.00

Od 7 do 26 lipca biblioteka 
w Świeszynie będzie NIECZYNNA.

Wakacje 2014 
w Gminie Świeszyno
Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA
– Biblioteka Publiczna zorganizuje w nadcho-
dzące wakacje następujące zajęcia:

CZAS WAKACJI – CZAS REMONTÓW
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��� Do rozgrywek zgłoszone zostały
trzy drużyny z naszych podstawówek 
– Dunowo, Konikowo i Zegrze Po-
morskie.

Rywalizacja była zacięta. Drużyny
dawały z siebie wszystko, by wygrywać
mecze, a licznie zgromadzeni rodzice,
nauczyciele i inni młodzi kibice głośno
dopingowali swoje drużyny! Drużyna
ze szkoły z Konikowa przyjechała
nawet ze swoimi czirliderkami!

Rywalizację wygrała drużyna ze
Szkoły Podstawowej z Dunowa, tre-
nowana przez Małgorzatę Śmiał-
kowską i Iwonę Moszyńską. Najlepsi
otrzymali puchar, pamiątkowe medale
oraz nagrody, które wręczyli – wice-
prezes KKPN Bałtyk Koszalin – Jerzy
Korczak, wójt Gminy Świeszyno – Ry-
szard Osiowy oraz kierownik Zespołu
Oświaty Samorządowej – Małgorzata
Serocka-Pinczak.

Najlepszym piłkarzem turnieju zo-

stał Kewin Gruszka (SP Dunowo) 
– również najmłodszy  uczestnik tur-
nieju, a najlepszy wśród bramkarzy 
– Alan Kowalczyk, również z Dunowa.
Bramkarz turnieju nie wpuścił ani
jednej bramki!

Obecni na turnieju mogli również
wziąć udział w grach i zabawach przy-
gotowanych przez wszystkie szkoły,
przejechać się na koniku, a wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali ciepły
posiłek i napój chłodzący! 

��������	�

��������������

Piłkarskie
zmagania

��� W niedzielę, 6 lipca odbył się
Turniej piłkarski dla trampkarzy 
(zawodników urodzonych między
1999 a 2004 rokiem) o Puchar wójta
gminy Świeszyno – Ryszarda Osio-
wego. Do turnieju zgłosiło się siedem
drużyn, które w dwóch grupach roz-
grywały swe mecze.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła
Hajka Zegrze Pomorskie. Najlepszym
piłkarzem został Michał Ciapciński, 
a najlepszym bramkarzem – Damian
Bogus (obaj zawodnicy z Hajki). 

Zwycięzcy otrzymali puchar i na-
grody, a pozostałe drużyny otrzymały
nagrody pocieszenia. Wszyscy grający
otrzymali również słodkie bułki oraz
wodę, gdyż tego dnia był sakramencki
upał.

Oto końcowa kolejność turnieju:
1. Hajka Zegrze Pomorskie, 2. FC Ko-
nikowo, 3. Orzełek Włoki, 4. FC
Świeszyno, 5-7. Kołowrotki Świe-
szyno, Burza Niekłonice, FC Lamy 
w Czapkach Świeszyno. 

*    *    *
Drużyna Strażaka Świeszyno po

emocjonującej rundzie wiosennej
awansowała do I ligi Pomorskiej Ligi
Oldbojów! 

GRATULUJEMY!


