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Nagrodzeni przez burmistrza
Barbara Cykmann ze Świer-

czyny otrzymała nagrodę za wielo-
letnią działalność na rzecz
społeczności lokalnej. Jest osobą
bardzo zaangażowaną w życie lo-
kalne.Od lat pełni rolę skarbnika
Koła Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Świerczynie, a jej aktywność
nie ogranicza się tylko do spraw ra-
chunkowych, pani Barbara bowiem
bierze czynny udział w organizacji
uroczystości dla swoich koleżanek i
kolegów z Koła.
Genowefa Nowaczyk z Kąkolewa

również została doceniona jako dzia-
łaczka społeczna. Jest osobą bardzo
zaangażowaną w życie lokalne, wie-
loletnim skarbnikiem Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie.
Ponadto wspiera swoim głosem chór
„Senior”, umilając tym samym uro-
czystości gminne, a także reprezen-
tując gminę na zewnątrz.
Kilkudziesięcioletnią działalno-

ścią na rzecz lokalnej społeczności
może się też pochwalić Aleksander
Lorkiewicz z Ziemnic. Przez wiele lat
był sołtysem, który dbał o dobro
mieszkańców swojej miejscowości.
Narażał też zdrowie i życie służąc
mieszkańcom gminy jako aktywnie
działający naczelnik Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Nagrodę burmistrza otrzymał też

Zbigniew Włodarczak z Osiecznej.
Od lat pełni funkcję Przewodniczą-
cego Zarządu Osiedla, który zabiega
o to, by Osieczna była pięknym, bez-
piecznym, funkcjonalnym miastem.
Burmistrz Miasta i Gminy

Osieczna przyznał w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury Irenie Gaumer z
Osiecznej. Pani Irena od niemal trzy-
dziestu lat aktywnie działa w Kole
Śpiewu „Lutnia”, umilając tym
samym uroczystości gminne. Jej
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej zostały też zauważone
przez Polski Związek Chórów i Or-
kiestr, który przyznał brązową oraz
złotą odznakę.
Nagrodę za sukcesy w dziedzinie

oświaty otrzymała Wioletta Klak,
która od pięciu lat jest dyrektorem
niegdyś Szkoły Podstawowej, a
obecnie Zespołu Przedszkole i
Szkoła Podstawowa w Świerczynie.
Natomiast swoją posługę w dziedzi-
nie edukacji, kształcenia i wychowa-
nia młodego pokolenia pełni już od
dwudziestu lat.
W dziedzinie kultury fizycznej i

sportu nagrodzona została Karolina
Niemczal z Drzeczkowa. Jest godną
naśladowania lekkoatletką, co po-
twierdzają liczne sukcesy i zdobyte
tytuły: Mistrzyni Polski Juniorek
Młodszych Halowych Mistrzostw
Polski w biegu na 200 m, Mistrzyni
Polski zrzeszenia LZS w biegu na
100 i 200 m, zwyciężczyni Między-
wojewódzkich Mistrzostw Juniorów
w biegu na 100 m, zdobywczyni VI
miejsca w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w biegu na 100 m i
V miejsca w biegu na 200 m. Po-
wołana do Kadry Narodowej Ju-
niorek w sprincie.
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