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Rozumiemy, planujemy, tworzymy i budujemy
O pierwszej połowie kadencji i planach na przyszłość pisze wójt Włodzimierz Popiołek
Drodzy Mieszkańcy, w pierwszych słowach pragnę
podziękować Wam za to, że dziś mam zaszczyt gościć w Waszych domach i to w czasie szczególnym,
tuż przed Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.
Życzę Wam aby to był czas spokoju, rodzinnego
ciepła, życzliwości i spełnienia marzeń, abyśmy
zakończyli stary rok z satysfakcją i poczuciem spełnienia. Nowy Rok natomiast niesie kolejną porcję
nadziei, optymizmu i siły do kolejnych wyzwań
osobistych i zawodowych. Jako samorząd jesteśmy
właśnie na półmetku nowej kadencji gospodarzy. 2
lata temu powierzyliście mi oraz radnym i sołtysom
ważne zadania: budowę i rozwój naszej przestrzeni
życiowej, społecznej, infrastruktury, gospodarki,
turystyki, oświaty i kultury. Każda z tych dziedzin
była już niczym rozpoczęty plac budowy, a każde
działanie jak praca na otwartym żywym organizmie.
Tu nie ma miejsca na eksperymenty, błędy, a czas
jest cenny. Nie ma jednak szkół, w których uczyliby jak być dobrym wójtem, czyli gospodarzem,
inwestorem, menagerem, księgowym, społecznikiem, architektem, urzędnikiem itd. Jednak myślę,
że najważniejszą umiejętnością ze wszystkich jest
empatia i ROZUMIENIE. „Rozumienie jest trudne,
dlatego wielu tylko ocenia”. Przekonaliśmy się o tym
już u początków kadencji, gdy wzajemną współpracę wśród radnych, sołtysów i włodarzy trzeba
było nawiązać w taki sposób, by wspólnie planować
i realizować strategię rozwoju Gminy. Większość

zrozumiała i pojęła dobrze potrzeby i możliwości. Niektórzy potrafią tylko oceniać. Niektórym
może być trudno zrozumieć proces, który musiał
nastąpić by Gmina weszła w nowy etap rozwoju.
Pierwszym istotnym zadaniem było opracowanie
nowego dokumentu – Strategii Rozwoju Gminy

Kołobrzeg na lata 2016–2026. Określiliśmy w nim
potencjał, kierunki i działania do realizacji. On
otworzył nam drogę do dalszych działań. Później
trwała mało widoczna praca nad dokumentacjami
projektowymi, koncepcjami i formalnościami.
Pojawił się również szereg dylematów – czy działać według zasady „wszyscy po równo”, „według
potrzeb”, a może „naprzeciw inicjatywom” czy
„zgodnie z wolą”. U podstaw każdej z nich natomiast leżał również dylemat finansowy – czy „liczyć na siebie” i realizować inwestycje z własnych
środków czy czekać na dofinansowania unijne?
Czekając możemy jednak stracić szansę i pozostać
w tyle, a brak nowoczesnej infrastruktury i oferty
to w przyszłości upadek turystyki, naszego motoru. Każdy temat rozpatrujemy i ważymy osobno.
Wszystko wskazuje na to, że skutecznie. Rocznie
realizujemy ok. 50 zadań inwestycyjnych. Widzicie
je i mam nadzieję, że doceniacie. Rozpoczęły się
inwestycje infrastrukturalne i drogowe. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wnioski o dofinansowania
największych, strategicznych inwestycji. Rozkwitło
życie kulturalne, stowarzyszeń sportowych, seniorów i oświata. Nasza promocja przynosi wymierne
zyski. Na kolejnych łamach Afisza oraz załączonej
płycie CD przedstawimy to wszystko, co udało się
zrealizować, a jest wiele rekordów. Czy można więcej? Zawsze można więcej. To będzie nasz wspólny
wybór. Podsumowaniom towarzyszą zwykle plany
na przyszłość, o nich również opowiemy. Życzę
przyjemnej lektury i dodam, że jestem z Was
dumny. Wspólnie zrobiliśmy naprawdę wiele,
a to dopiero półmetek.
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Inwestycje pełną parą

Wieści z placu budowy realizowanych i przyszłych inwestycji budująco zebrał
Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Rozwoju, a sprawy prowadzi główny specjalista
ds. inwestycji Zbigniew Pilipow z.pilipow@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 29

Wydatki bieżące
Świetlice wiejskie
Place Zabaw
Boiska Sportowe
Orlik Grzybowo
Orlik Budzistowo
Naprawy, remonty
mienia komunalnego
np. przystanki, plaże

2015
548 tys. zł
1530,00 zł
120 tys. zł
80 tys. zł
64 tys. zł

Planowane
2016
732 tys. zł
31800,00 zł
151 tys. zł
94 tys. zł
75 tys. zł

83 tys. zł

123 tys. zł

Wydatki Inwestycyjne
Bieżące utrzymanie dróg

2015
349 tys. zł
1 mln
570 tys. zł
816 tys. zł

2016
549 tys. zł
1 mln
394 tys. zł
442 tys. zł

102 tys. zł

145 tys. zł

Budowa dróg z kostki bet.

–
3 mln
632 tys. zł

864 tys. zł
2 mln
41 tys. zł

Sport i rekreacja
Siłownie zewnętrzne
Place zabaw
Boiska sportowe
Wiaty rekreacyjne

223 tys. zł*
93 tys. zł
16 tys. zł
–

86 tys. zł
222 tys. zł
933 tys. zł*
108 tys. zł

INWESTYCJE

Przebudowa dróg z płyt
Budowa oświetlenia dróg
Lampy solarne
(oświetlenie punktowe)
Budowa i rozbud. parkingów

* Ścieżka zdrowia w Dźwirzynie, koszt: 140 tys. zł, pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 to 92 tys. zł
* Wliczono budowę zaplecza sportowo – socjalnego przy
boisku w Karcinie

▴ Zieleniewo ulica Konwaliowa Koszt: 533 tys. zł

▴ Grzybowo ulica Wiejska Koszt: 1 mln 130 tys. zł
Dofinansowanie: 447 tys. zł z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–2015

Stramnica chodnik etap I i II Koszt: 300 tys. zł + 100 tys.
zł udzielone na realizacje zadania przez powiat
Ciąg pieszo rowerowy Kołobrzeg–Korzystno etap I
Koszt: 300 tys. zł realizacja zadania przez powiat
▴ Grzybowo ulica Długa i Kwiatowa Koszt: 1 mln 908 tys. zł

▴ Zieleniewo ulica Wycieczkowa Koszt: 1 mln 26 tys. zł
Dofinansowanie: 513 tys. zł z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2016–2019

▴ Droga w Kądzielnie
Koszt: 594 tys. zł
Zieleniewo ulica Malinowa Koszt: 285 tys. zł
Niekanin ulica Promykowa Koszt: 197 tys. zł

▴ Grzybowo rozbudowa parkingu przy ulicy Bałtyckiej
Koszt: 682 tys. zł

▴ Karcino zaplecze wraz z parkingiem
Koszt zaplecza: 767 tys. zł
Koszt parkingu: 122 tys. zł

Ważniejsze planowane wydatki
inwestycyjne na 2017 rok:
»» Budowa ciągu pieszo rowerowego Kołobrzeg Korzystno
etap II – 500 tys. zł
»» Budowa drogi rower. Korzystno – Przećmino – 500 tys. zł
»» Budowa ulicy Dojazdowej – Korzystno
i Wakacyjnej – Zieleniewo 1,5 mln, możliwe dofinansowanie
»» Budowy dróg na osiedlach w Drzonowie
i Budzistowie – 2 mln zł
»» Budowa ulic Fiołkowa i Wiśniowa w Zieleniewie – 630 tys. zł
»» Budowa i przebudowa ulicy Kasztanowej
w Budzistowie – 2 mln zł
»» Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie – 1 mln
»» Przebudowa dojazdu i parkingu przy Orliku
w Budzistowie – 500 tys. zł
»» Budowa dróg z płyt na terenie gminy – 2 mln zł
»» Budowa Centrum Sportowo rekreacyjnego
w Zieleniewie – 2 mln zł
»» Budowa Oświetlenie – 600 tys. zł
»» Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej
w Dźwirzynie – 1 mln zł
»» Rozbudowa trasy rowerowej R10 – 800 tys. zł
»» Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie – 700 tys. zł
»» Modernizacja świetlicy w Sarbii – 220 tys. zł
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zas w naszej szkole mija szybko i radośnie.
Odmierzają go kolejne sukcesy uczniów, akcje
charytatywne, uroczystości i imprezy. Już trzeci
rok tworzymy zespół – zgrany i otwarty na potrzeby młodych ludzi. W Drzonowie uczniowie
zdobywają wiedzę w przyjaznej, pełnej wsparcia
atmosferze, dbamy o ich indywidualne potrzeby.
Uczestniczyliśmy w projekcie unijnym Na równi
do sukcesu! – kompleksowe programy rozwojowe
szkół ze wsi Drzonowo współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL,
gdzie w bogatej ofercie dodatkowych zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań czy spotkań
ze specjalistami, każdy znalazł coś dla siebie.
W ramach projektu znacznie doposażono nasze
placówki w pomoce dydaktyczne, m.in. tablice
i oprogramowanie multimedialne, dzięki którym
lekcje są jeszcze ciekawsze! Wartość projektu
opiewała na kwotę 674 tysiące złotych.
Uczymy i rozbudzamy pasje, dbamy o poczucie
wartości naszych wychowanków. W szkole realizowane są innowacje: Mamy sposób na ortografię;
Zaczarowane wrota (innowacja proczytelnicza);
Jestem dobry, jestem człowiekiem, mam swoje prawa.
Możemy też pochwalić się wyjątkową, wyposażoną w dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe i modele zwierząt objętych ochroną – Salę
Bioróżnorodności, która stanowi element projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Ochrona bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenie ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży. Ekologia
jest nam bliska, od wielu lat aktywnie bierzemy
udział w zbiórkach surowców wtórnych – baterii,
makulatury i plastikowych nakrętek (coroczna
akcja harcerzy – Nakrętkową rakietą po zdrowie),

W świecie różnorodności
O życiu szkoły w Drzonowie pisze Irena Pietrzykowska Dyrektor Szkoły

organizujemy konkursy na ekologiczną ozdobę
świąteczną, a nasza cykliczna impreza Ekologicznie o książce znajduje się już w Banku dobrych
praktyk na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Szczecinie.
Promujemy zdrowy styl życia. Nawet najmłodsi uczniowie wiedzą, że Śniadanie daje moc,
a Owoce i warzywa w szkole są niezbędne. Jesteśmy
w świetnej formie, już po raz drugi z okazji Dnia
Dziecka, wspólnie z Urzędem Gminy Kołobrzeg,
zorganizowaliśmy Bieg z wiatrakami, który cieszy
się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko
wśród mieszkańców gminy. W rankingu szkół
podstawowych zajmujemy I miejsce w sporcie

w powiecie kołobrzeskim organizowanym przez
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy.
Nasi uczniowie są wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka. Nie sposób wyliczyć wszystkich
działań wolontariuszy i harcerzy. Koło Caritas,
kolejny już rok, obejmuje swą opieką Judith Samuelinę z Madagaskaru. Uczniowie zdobywają
fundusze na naukę dziewczynki. Harcerze (141
Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej Rycerze
Morza) współpracują z Wioską Dziecięcą SOS
w Karlinie, w akcję Podaruj dzieciom ciepło angażują społeczność szkolną i lokalną.
Nasza szkoła to niezwykłe miejsce na mapie
Gminy Kołobrzeg.

EDUKACJA
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Szkoła z sukcesami
Szkołą kieruje i jej sprawy opisuje Elżbieta Korżel Dyrektor Szkoły dyrektor
Elżbieta Korżel elakor@wp.pl | tel. 94 358 55 48

EDUKACJA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie – w naszej Szkole z Klasą uczy
się 123 uczniów. Mają oni możliwość korzystania
z biblioteki, dwóch pracowni komputerowych,
oraz dobrze wyposażonych klas, zajęć świetlicowych, obiadów w formie cateringu oraz obiektów
Gminnego Centrum Sportu i Turystyki. SP w Dźwirzynie, to szkoła mała, bezpieczna i przyjazna.
Realizujemy różnorodne programy i kampanie
jak sprzątanie świata, Szlachetna paczka, Góra
grosza czy prozdrowotne – „Trzymaj formę”,,,
Owoce i warzywa w szkole”.
Oferta edukacyjna daje możliwość wyrównywania szans, podejmowania aktywności i rozwoju
zainteresowań. Uczniowie mogą uczestniczyć
w licznych kołach naukowych oraz zajęciach sportowych oraz wyrównawczych i terapeutycznych.
W szkole prowadzi się analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych i wprowadza modyfikacje
działań mające na celu poprawę efektów kształcenia.
Systematycznie rosną wskaźniki przyswajania
umiejętności, a szkoła od kilku lat osiąga wyniki
sprawdzianu szóstoklasisty na poziomie wyżej
średnim, wysokim i bardzo wysokim.
Ostatnimi osiągnięciami są m.in. w powiecie
II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego
„English race”, III miejsce w konkursie szybkiego
mnożenia. Wyróżnienie w międzyszkolnym
konkursie literackim – „Drzewo to twój przyjaciel” (Nadleśnictwo Gościno). Nasza uczennica
wygrała w Konkursie plastycznym na projekt
maskotki Gminy Kołobrzeg i mamy 2 laureatki

w II Ogólnopolskim Konkursie „Błogosławiony
Wincenty Kadłubek- Mistrz Kultury Polskiej”.
Sportowe osiągnięcia to II miejsca chłopców
i dziewcząt w koszykówce i mini piłce ręcznej w powiecie. II miejsce chłopców w mini piłce nożnej
(powiat) i jako najlepsi szczypiorniści w gminie.
Ponadto mamy 5 finalistów w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Szczecinie oraz 1 laureata. Byliśmy
organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I–III – „Poliglotek”
oraz konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne” na szczeblu gminy.
Pozyskujemy fundusze na doposażenie bazy
szkoły organizując imprezy środowiskowe, kiermasze i bal charytatywny. Dzięki projektowi
unijnemu „Moja szansa” – indywidualizacja
nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół
podstawowych Gminy Kołobrzeg, doposażono
klasopracownie w szereg pomocy naukowych.
Do wzbogacenia bazy sportowej przyczynił się inny
program „Mały Mistrz”. Do budynku doprowadzono szybkie łącze internetowe i zainstalowano
sieć WI-FI, dając niczym nieograniczony dostęp
do Internetu. Udział w programie,, Cyfrowa szkoła”,
pozwolił na wyposażenie w nowoczesny sprzęt
multimedialny.
Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie
jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez
Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe, także
posiadające tytuł,, Szkoła z klasą”, w którym
uczy się 60 uczniów.

Sukcesy odnoszą również nasi gimnazjaliści.
Wśród ich osiągnięć warto nadmienić: II miejsce
w konkursie językowym,, Meandry polszczyzny”
oraz laureaci w konkursie,, Poliglota” – w Zespole
Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu. II miejsce w międzygimnazjalnym
konkursie historycznym,, Dzieje Kołobrzegu na tle
panowania pierwszych Piastów” i VII Konkursie
Wiedzy o Kołobrzegu. I i III miejsce w Ogólnopolskim Dziecięco-Młodzieżowym Festiwalu
Piosenki,, O bursztynową nutkę”. II miejsce
drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej,, Młodzież zapobiega pożarom”. III
miejsce w finale Wojewódzkim Gimnazjady
w Drużynowych Szachach w Szczecinie. I miejsce
dziewcząt i II chłopców w Mistrzostwach Powiatu
Kołobrzeskiego w piłce ręcznej. Finaliści XIV
edycji wojewódzkiego konkursu Historycznego,,
Moja mała Ojczyzna” organizowanego przez
Muzeum Narodowe i zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
W Konkursach Przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie mamy
21 finalistów etapu wojewódzkiego i 1 laureata.
Nasi uczniowie osiągali również sukcesy poza
szkołą reprezentując swoje kluby sportowe. Nasza
uczennica otrzymała powołanie do kadry narodowej w szachach, zostając Mistrzynią Polski
do lat 14 w szachach klasycznych, a nasz uczeń
został powołany do kadry narodowej w żeglarstwie. Uczniowie dwukrotnie brali udział w sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży.
W obu szkołach prężnie działa również Szkolne
Koło Caritas. Uczniowie brali udział w wielu akcjach charytatywnych takich jak zbiórka pieniędzy
na Hospicjum w Darłowie, na zakup opału dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy,
na fundusz stypendialny im. Jana Pawła II oraz
dla dzieci z Madagaskaru. Nie mogło zabraknąć
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiórki
żywności dla najuboższych.
Obie szkoły są otwarte na inicjatywy nauczycieli,
uczniów i rodziców. Wypracowały wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości
kształcenia, wychowania i opieki, podniosły
standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się
w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.
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Projekty międzynarodowe
Jesień w Gminie Kołobrzeg rozpoczęła się owocnie pod względem złożonych
wniosków aplikacyjnych.O projektach z udziałem środków UE pisze
Elżbieta Stefaniak podinspektor ds. funduszy unijnych

Termin realizacji: 3.07 2017–31.12.2018
Szacowany koszt: 11 mln zł, w tym 4,8 mln zł
kwota dofinansowania w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020, działanie
4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.
Budowa Historycznej Ścieżki Edukacyjnej w Budzistowie – dawny przedlokacyjny Kołobrzeg to kolejne
przedsięwzięcie obejmujące utworzenie produktu
turystycznego. Ścieżka związana z historią regionu,
ukazująca ślady średniowiecznej Polski w sposób
innowacyjny, jak również bardzo wierny historycznie.
Rozwijając tym samym infrastrukturę turystyczną
i potencjał obszaru inwestycji. Archeologiczne zasoby
tego terenu wraz z otaczającym środowiskiem naturalnym stworzą spójną całość. Projekt podzielono
na 4 zadania: prace na terenie przy kościele pod
wezwaniem Św. Jana, prace na terenie wykopalisk,
prace na terenie osady oraz oznakowanie trasy
historycznej ścieżki edukacyjnej.
Termin realizacji: 1.06 2017 – 31.12.2018
Szacowany koszt: ponad 4 mln zł, w ramach
RPO Województwa Zachodniopomorskiego
2014–2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów
endogenicznych.
Trangraniczny projekt „Zdrowe dzieci w zdrowych
gminach/Gesunde Kinder in gesunden Kommunen”
złożony został przez lidera projektu – miasto Kołobrzeg w partnerstwie m.in. z Gminą Kołobrzeg,
Miastem Schwedt, Europejską Akademią Sportu
z Brandenburgii. To pierwszy pilotażowy projekt

realizowany w Polsce, wcześniej z powodzeniem
przeprowadzony został przez gminy z pogranicza
niemiecko-holenderskiego. Celem jest wdrożenie
programu edukacyjnego, promującego zdrowy
styl życia wśród dzieci w pierwszych klasach szkół
podstawowych. Wprowadzone zostaną dodatkowe
zajęcia sportowe, nauka o zdrowym żywieniu, przy
wsparciu Akademii Sportu zmierzone zostaną
osiągane rezultaty. Szkoły doposażone zostaną
w sprzęt sportowy i zaadoptowane sale do potrzeb
przeprowadzenia zajęć dietetycznych w których
uczestniczyć będą uczniowie oraz rodzice. Zorganizowane będą międzynarodowe zawody sportowe.
Termin realizacji: 1.09.2017–28.02.2021
Szacowany koszt: to ponad 300 000 zł w tym
85% dofinansowania oraz 15% wkładu własnego
gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu INTERREG Va
Projekt pn. „Analiza transgranicznej turystyki
rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków
międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”. Złożony
został we współpracy z Miastem Kołobrzeg (lider
projektu) oraz partnerami Gminą Kołobrzeg i Miastem Barth. W ramach projektu po stronie Gminy
Kołobrzeg zaplanowano rozbudowę brakującego
odcinka trasy R-10 (ul. Wyzwolenia przy zejściu
do plaży z ul. Spacerowej do zejścia z Campingu
„Biała Mewa” w Dźwirzynie). Łączna długość odcinka 1,67 km. Dodatkowo zostaną wykonane dwa
punkty widokowe: jeden na wydmie śródlądowej
oraz punkt widokowy przy zejściu na plażę do ul.
Spacerowej.
Termin realizacji: 1.03.2017–31.12.2018
Szacowany koszt po stronie Gminy Kołobrzeg ok. 3 mln 700 tys. zł w tym 85% dofinansowania oraz 15% wkładu własnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu
INTERREG Va

Zdrowe dzieci
w zdrowych
gminach
O projektach prozdrowotnych skierowanych
do naszych najmłodszych pisze
Maciej Bejnarowicz zastępca wójta
Podwyższenie jakości opieki medycznej i profilaktyka zdrowotna to jeden z naszych priorytetów
w gminie. Stopniowo wprowadzamy i będziemy
rozszerzać zakres diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w naszych szkołach. Najważniejsze są te
dziedziny zdrowia, które bezpośrednio wpływają
na lepsze przyswajanie wiedzy przez nasze dzieci
tzn. badanie słuchu i wzroku. Chcemy od przyszłego roku uzupełnić zakres o badania postawy.
Mamy także plany związane z wprowadzeniem
diagnostyki stomatologicznej, dlatego wspólnie
z PUM przygotowujemy specjalny program dedykowany dla naszych szkół. Oprócz tego złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie unijne Zdrowe dzieci
w zdrowej gminie, gdzie zaplanowaliśmy praktyczną naukę żywienia oraz system aktywnych
przerw. Podjęliśmy też realne kroki w kierunku
powrotu opieki dentystycznej do naszych gminnych szkół. To za sprawą współpracy z Pomorskim
Uniwersytetem Medycznym. Chcemy zatem aby
w szkoły gminne w Drzonowie i Dźwirzynie
oferowały wysoki poziom edukacji zdrowotnej
oraz zabezpieczenia medycznego. Inwestujemy
w to co najdroższe – zdrowie naszych dzieci!

UE

Projekt pn. „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji
Wodnej w Dźwirzynie” będzie polegał na rozbudowie infrastruktury wodnej oraz uzupełnieniu
jej na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.
Jednym z efektów projektu będzie wykreowanie
nowych produktów turystycznych oraz rozwój już
istniejących na bazie potencjału obszaru, objętego
wsparciem. Zadanie będzie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie centrum oraz zakup jego
wyposażenia.
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O współpracy międzynarodowej, promocji w praktyce i kulturze

WSPÓŁPRACA PROMOCJA KULTURA

Pisze kierownik Referatu Promocji i Kultury Małgorzata Chir
Gmina Kołobrzeg – Ferdinandshof
– 20 lat współpracy za nami
W 1996 roku oba samorządy – Gmina Kołobrzeg
oraz niemiecka Ferdinadshof zadeklarowały
partnerstwo oraz współprace w realizacji pokrewnych zadań. Minęło zatem 20 lat, co włodarze
postanowili uczcić spotkaniem. Odbyło się ono
w Dźwirzynie, w szerokim gronie stowarzyszeń,
organizacji oraz działaczy społecznych z obu stron
granicy. Poza wzajemną prezentacją, spotkanie
miało jeszcze jeden, bardzo ważny cel – określić
wspólne międzynarodowe zadania, które mogłoby
zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości,
w ramach dotacji unijnych. Na zakończenie prac
warsztatowych nastąpiła, krótka prezentacja
stworzonych w grupach projektów m.in. polsko – niemieckich zawodów strażackich, dożynek,
spotkań seniorów, sportowych zajęć dla dzieci
i młodzieży. Na pożegnanie burmistrz Gerd
Hamm i wójt Włodzimierz Popiołek raz jeszcze
uścisnęli swoje dłonie, deklarując wyznaczenie już
grup kontaktowych, a także działania z zakresu
możliwości pozyskania środków w ramach regionu
Pomerania i programu Interreg.

Międzynarodowy projekt żeglarski
na start
Dobry początek międzynarodowej współpracy
pod żaglami wróży rozpoczynający się właśnie
projekt pod nazwą „Baltic Water Sport School”.
Liderem projektu jest Gmina Kołobrzeg, która
do współpracy zaprosiła litewską gminę Silute,
swoje zainteresowanie wyraziła strona niemiecka
z miasta Barth, a także partnerzy z Danii i Szwecji. Podpisana została już umowa prefinansowa
na przygotowanie docelowego wniosku projektowego poprzez 4 spotkania warsztatowe z współpracującymi regionami w ramach projektu. Trwać
będą one do marca 2017 roku, zaś realizacja samego
projektu przy pozyskaniu środków z programu
Interreg Południowy Bałtyk ruszy w 2018 roku.
Na pierwszą część projektu Gmina Kołobrzeg
jako lider pozyskała dofinansowanie w kwocie
32,284 euro czyli około 130 tys. złotych, z czego
nieco ponad 40% trafi do partnerów projektu.
Ludzie, którzy zapisali się w historii
Gminy Kołobrzeg złotymi literami
Gmina Kołobrzeg w swojej różnorodności, jest
niezwykle bogata – nie tylko w walory, ale przede

wszystkim w ludzi. Niektórzy w jej historii zapisują się w wyjątkowy sposób, poprzez działalność
na rzecz mieszkańców czy rozwoju Regionu. Już
w 2015 roku, wójt Włodzimierz Popiołek postanowił wyróżnić ich, ustanawiając wyróżnienie w postaci Bursztynowego Pióra. Statuetka
ta stała się prestiżowym symbolem i dowodem
uznania wójta, ale także mieszkańców, którzy
również mogą wnioskować o jej przyznanie wybranej osobie lub instytucji. Pierwszym laureatem
Bursztynowego Pióra został w 2015 r. poprzedni
wójt Gminy Kołobrzeg Tadeusz Kowalski, który
gospodarzył nią przez ponad dwie dekady, ciesząc się zaufaniem społeczeństwa. W połowie
bieżącego roku, druga w historii statuetka trafiła
do Szkoły w Drzonowie i dedykowana została całej społeczności szkolnej z okazji 30-lecia istnienia. W ten sposób uhonorowane zostało grono
pedagogiczne, pracownicy, uczniowie, rodzice
i społecznicy związani ze Szkołą na przestrzeni lat.
Kto zostanie laureatem trzeciego Bursztynowego
pióra w 2017 r.? Czas pokaże. Tak naprawdę każdy
może mieć udział w tej decyzji. Zasady i opis nagrody znajdą Państwo w BIP Gminy Kołobrzeg
na stronie internetowej.
Z Piterem za pan brat
Z początkiem roku warto pomyśleć o rozliczeniu
się ze skarbówką. To pozwoli uniknąć stresu, pośpiechu i przede wszystkim wróży szybki zwrot
nadpłaconego podatku. W ubiegłym roku o korzyściach szybkiego rozliczenia się przypominał komiksowy Piter – bohater komiksu i profilu facebookowego, które zagościły w Państwa
domach. Ponadto Piter uświadamiał korzyści
ze wskazania w rozliczeniu PIT miejsca zamieszkania w Gminie Kołobrzeg. Wpływu z podatków
trafiają wówczas w części do Gminy i przeznaczane są na inwestycje infrastrukturalne, kulturalne, turystyczne, społeczne… wymieniać
można długo. Jednym słowem warto poznać Pitera. On odpowie również na wszelkie pytania

dotyczące rozliczeń. Prosimy zatem by się z nim
zapoznać i polubić. Znajda go Państwo pod adresem facebook.com/pitergminakolobrzeg,
a z początkiem roku również w swoich skrzynkach pocztowych.

WSPÓŁPRACA PROMOCJA KULTURA
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Kultura w budowie
Kultura – bez niej właściwie nie ma społeczeństwa.
Można powiedzieć, że kulturę ma każdy (mniejszą lub większą), ona w nas jest, potrzebujemy
jej. To ona wypełni wszystko inne, co budujemy
i w co inwestujemy. Łączy pokolenia, narodowości, jest wyrazem szacunku względem wartości
wyższych. Dlatego w Gminie Kołobrzeg kulturę
traktujemy jako budowę, inwestycję i jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców oraz naszych
gości. Obok całej barwnej ferii kulturalnego życia
naszych sołectw, na przestrzeni ostatnich dwóch
lat zafunkcjonowało kilka nowych, ponadregionalnych wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich
jest Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie, który w 2017 r. będzie miał już swoją 3
edycję. Jesteśmy przekonani, że znów zgromadzi
on setki uczestników obu narodowości, które
w ten sposób pragną świętować i kultywować
swoje tradycje oraz integrować się ze sobą poprzez
muzykę, sztukę, śpiew, taniec, kuchnię, sport,
zabawę i naukę wzajemnej tolerancji. Za nami
również dwie edycje Żeglarskiego Otwarcia
lata i regat Admirals Cup, które z początkiem
lipca wypełniają nasze wybrzeże i jezioro Resko
białymi żaglami. Inicjatorem i głównym bohaterem
takiego otwarcia sezonu letniego jest uczniowski
Klub Żeglarski Błękitni Grzybowo. Nie inaczej
będzie i w przyszłym roku. Sołectwa również
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już dwukrotnie stanęły w szranki w Turnieju
Sołectw o Stołek Wójta w Sarbii. Ta impreza
z kolei jest świętem radości, humoru, śmiechu,
dystansu do samych siebie i szeroko rozumianej
aktywności. Kto był z pewnością bawił się doskonale, widząc jak zacięcie rywalizują sołectwa
o symboliczne wójtowe stołki, którymi mogą
się później cieszyć, jednak tylko przez rok. Już
dziś zapraszamy na kolejny! Kulminacyjnym
punktem lata w gminie jest tradycyjny Festiwal
Zupy Grzybowej z owocami morza. Ta kulinarno-koncertowa impreza ściąga w połowie
sierpnia do Grzybowa miłośników z całego kraju.
W tym roku 5000 porcji pysznej zupy gotował
dla Państwa wójt Włodzimierz Popiołek wraz
z utalentowanym duetem kulinarnym Ryszard
Pilecki i Robert Bochenko, a na scenie zagrał
zespół Video. Jakie gwiazdy zagoszczą w 2017 r.?
Szukamy inspiracji. Nie możemy w tym miejscu
nie wspomnieć o pierwszej edycji Naszego Wielkiego Wesela w Grzybowie, na którym bawiły się
tłumy gości wraz z weselnikami i kapelą w postaci
Specyficznych, prowadzeni przez wybitnego wodzireja Roberta Bochenko. Już możemy zdradzić,
że w przyszłym roku być może będziemy się bawić
na weselu autentycznych nowożeńców. Lato 2017
będzie obfitowało w kulturalne nowości, takie jak
cykliczny festiwal sztuki plenerowej To jest sztuka,
ColorStreetArt – kiedy to nasze nadmorskie
Dźwirzyno na 1 dzień zamieni się w rozrywkową
stolicę Regionu, wieczorne kino na leżakach czy
bajkowe piątki dla najmłodszych. Nie zabraknie
także kolejnych edycji imprez sołeckich: Święta
Mleka w Bogusławcu, Dzikiego Dnia w Kądzielnie,
Tłustego Czwartku i Nocy Świętojańskiej w Rościęcinie, Dnia Sąsiada w Bogucinie, festynów, imprez

sportowych i świątecznych kiermaszy. Pełen kalendarz wydarzeń na cały rok 2017 wkrótce znajdą
Państwo na stronie WWW.gmina.kolobrzeg.pl
A to Afisz!
Bezpłatne czasopismo dla mieszkańców, które
właśnie trzymają Państwo w ręku, zostało opracowane z myślą o Was, o tym by każdy co kilka
miesięcy otrzymał pigułkę najważniejszych
informacji z życia Gminy. Docelowo ma się
ono pojawić w każdym z domostw, przynajmniej 4 razy w roku. W 2016 roku ukazały
się 3 numery, wydawane w nakładzie od 2
do 3 tysięcy egzemplarzy, które są dostarczane
do mieszkańców oraz dostępne w Urzędzie
Gminy. Nr 2, który ukazał się przed wakacjami,
jak Państwo pamiętają, miał dwojaki charakter
i w połowie stanowił kompendium wiedzy dla
naszych letnich gości. Projektując to pismo
staraliśmy zachować formę jak najbardziej
przyjazną czytelnikom. Jak Państwo oceniają
dotychczasowe Afisze? Wszelkie uwagi i ciekawe
tematy prosimy zgłaszać Referatowi Promocji
i Kultury Urzędu Gminy. W imieniu całej Redakcji z góry dziękujemy.
WWW na nowo
Skoro mowa o nowościach, to wraz z nowym
rokiem wchodząc na dobrze znany adres internetowy WWW.gmina.kolobrzeg.pl zobaczą
Państwo zupełnie nową stronę. Obok tradycyjnych
funkcjonalności cechuje ją jeszcze jedna bardzo
ważna – pod wszystkimi względami jest ona
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie nowoczesna, czytelna i łatwa
w obsłudze. Wykonana została przez toruńską

firmę specjalizującą się w tworzeniu portali samorządowych. Podobnie jak obecna, będzie
podzielona na strefy tematyczne. Nowością będzie
Interaktywna mapa inwestycji, wirtualne spacery,
system powiadamiania sms dla mieszkańców czy
zbudowana na nowo baza obiektów noclegowych.
Facebook.com/gminakolobrzeg
Ten adres Powinni Państwo odwiedzać codziennie
i polecić znajomym oraz gościom. Jeszcze dwa
lata temu gminna strona facebookowa cieszyła się
zasięgiem niespełna 500 osób, dziś jest to grono
o 1342% większe, a nasze wpisy śledzi nawet
kilkanaście tysięcy osób. Znajdą tu Państwo
wiele dodatkowych informacji i ciekawostek.
Zapraszamy!
Promocja to Informacja… o nas, jaką kierujemy do swoich mieszkańców i świata. Dążymy
do tego by była ona jak najlepsza. Jak? Dbamy
o wizerunek i rozwój Gminy. Trzeba przyznać,
że skutecznie i to całkiem obiektywnie. Dwa
ostatnie lata z rzędu zaowocowały dla Gminy
Kołobrzeg dwukrotnie przyznaniem I miejsca
za najlepszą promocję i najlepsze materiały
promocyjne wśród kilkuset regionów Polski
i nie tylko. Tak uznało jury Międzynarodowych
Targów Turystyki w Opolu w roku 2015 i 2016.
Ankiety przeprowadzane od 2 lat w sezonie
letnim wśród turystów wykazały ponad 20%
wzrost gości z regionów, w których realizujemy
kampanie promocyjne. Kolejne I miejsce to lokata za naszą stronę internetową. Oceniła ją
kapituła Rzeczpospolitej i uznała za najlepszą
wśród samorządowych stron w Polsce.
Jaki mamy klimat?
Ten atmosferyczny bywa zróżnicowany. Na ten,
jaki tworzymy wokół naszej oferty turystycznej
mamy wpływ. Dbamy o niego rozwijając infrastrukturę turystyczną, inwestując w powstawanie
nowych produktów turystycznych czy organizując
ciekawe imprezy. Na to wszystko potrzebne są
jednak duże nakłady finansowe. Ich część stanowią wpływy z opłaty miejscowej pobieranej
od turystów przez gestorów branży noclegowej.
I choć w Grzybowie i Dźwirzynie jest ona najniższa
w kraju (w kategorii wypoczynku rodzinnego),
to wciąż niektórzy właściciele kwater nie pobierają
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jej i nie przekazują gminie. Te obiekty, które robią
to sumiennie będą honorowane oznakowaniem
„Obiekt z klimatem – rekomendacja Gminy
Kołobrzeg”. Zasady przyznawania, weryfikacji
obiektów i korzystania z oznakowania budynków
będzie można wkrótce znaleźć na stronie internetowej Gminy. Tak oznakowane hotele, pensjonaty,
domki czy kwatery będą dla naszych turystów
oznaczały miejsce rekomendowane i wspierające
rozwój turystyki w regionie.
Nowa mała architektura
Rzeźba autorstwa Wiktora Szostały „Miłość
od pierwszego jeżdżenia” stanęła przy placu

na ulicy Bałtyckiej w Grzybowie obok międzynarodowej trasy rowerowej R10. Nowa atrakcja
turystyczna kosztowała 41 tys. zł. Czy rzeźba
się przyjmie? Tego dowiemy się zapewne z reakcji turystów kiedy do Gminy Kołobrzeg zawita ich większa liczba w okresie maj – sierpień. Drugą nowością w naszej przestrzeni
jest ławeczka pod żaglami w Dźwirzynie autorstwa grzybowskiej firmy MM Sroka Design.
Już dziś chętnie fotografują się przy niej mieszkańcy, a latem zapewne mnóstwo takich fotek
obiegnie cały kraj. Ławeczka zdobi skwer przy
ul. Wyzwolenia. Do końca roku w Dźwirzynie
staną również przydrożne WITACZE.

Policja pod numerem 997 i 112
Telefony kom. w godz. pracy 7.30–15.30
Kierownik Posterunku Policji w Dźwirzynie
st. asp. Maciej Zaremba
tel. 94 353 35 06

Porady prawne dla mieszkańców
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców
i w trosce o interesy Gminy Kołobrzeg, gmina
podjęła współpracę z Kancelarią Prawną, która
objęła opieką Urząd oraz mieszkańców. Przypominamy wszystkim, że w każdy czwartek,
od godz. 13.00 do 15.00 prawnicy Kancelarii
Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro są do Państwa
dyspozycji w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, przy ul.
Trzebiatowskiej 48a (I p. pok.21). Aby umówić się
na konsultację należy zadzwonić pod nr: 94 35 30
420 i wskazać w jakiej sprawie potrzebują Państwo
porady. Wskazówek udziela mecenas Dariusz
Ciepiela. Ponadto Kancelaria konsultuje sprawy
w wielu specjalistycznych dziedzinach (prawa
rodzinnego, własności, praw autorskich itp.).

Rejon II sierż. szt. Eugeniusz Filipiak
tel. 94 353 35 06 | tel.kom. 571 323 839
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec,
Drzonowo, Głąb, Karcino, Przećmino, Samowo,
Sarbia, Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko

Zapraszamy.

DZIELNICOWI: Pokój 204 i 205 w budynku KPP
Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20
Zespół do spraw kryminalnych
tel. 94 353 35 94
Rejon I st. asp. Piotr Małetko
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 838
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo,
Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek,
Nowy Borek

Rejon III sierż. Bartosz Ignaczak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 840
Miejscowości: Budzistowo, Niekanin, Obroty,
Bogucino, Stramnica, Kądzielno, Zieleniewo.
W jakiej sprawie w Urzędzie do kogo?
Sprawy organizacyjne
centrala UG:
tel. 94 353 04 20; 352 48 48
fax. 94 352 48 49
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Sprawy komunalne i środowiska
drogownictwo
tel. 94 353 04 30

Oświata
tel. 94 353 04 52
Zarządzanie kryzysowe
tel. 94 353 04 45
Podatki
tel. 94 353 04 41
Kultura/Promocja
tel. 94 353 04 52

Sprawy mieszkaniowe
gospodarka odpadami
tel. 94 353 04 42

Inwestycje
tel. 94 353 04 29

Sprawy społeczne
Ewidencja ludności
tel. 94 353 04 46

Planowanie
przestrzenne
tel. 94 353 04 33

Działalność gospodarcza
tel. 94 353 04 52 w. 18

Sport
tel. 94 358 55 48

Redakcja: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 A
pok. 44–45,78-100 Kołobrzeg, tel. 94 353 04 52
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl
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Od dnia wejścia w życie tzw. rewolucji śmieciowej tj. 1 lipca 2013r. Gmina odpowiedzialna jest
za kształtowanie i realizację polityki gospodarowania odpadami komunalnymi. Po ponad
trzech latach funkcjonowania nowego systemu
można stwierdzić, że dobrze wywiązujemy się
z nałożonych na nas ustawą zadań w tym zakresie.
Ustalone zasady segregowania odpadów zostały
zaakceptowane przez mieszkańców – odpady
segreguje ponad 80% mieszkańców naszej Gminy,
a osiągane wskaźniki poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w latach 2014 i 2015
znacznie przewyższały poziomy ustalone przez
Ministra Środowiska. W dużej mierze przyczyniło
się do tego także funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie
mieszkańcy bezpośrednio oddają wysegregowane
odpady. W 2014r. w punktach tych zebrano ponad 323 tony odpadów, a w 2015r. ponad 328 ton.
Pamiętać należy także o organizowanych 2 razy
w roku zbiórkach odpadów wielkogabarytowych,
w których od wejścia w życie zmian w gospodarce
odpadami zebraliśmy łącznie 190 ton tych odpadów.
Pomimo rosnącej z roku na rok ilości wytwarzanych na terenie Gminy odpadów komunalnych
(wzrost o 5‒10% rokrocznie) zauważamy, że
liczba dzikich wysypisk nie wzrasta, co świadczy

Gospodarka odpadami komunalnymi
w Gminie Kołobrzeg

O ekologicznej stronie Gminy Kołobrzeg pisze Aleksandra Szczygielska kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
o rosnącej wśród naszych mieszkańców świadomości ekologicznej.
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie
wejdą w życie przepisy nakładające na gminy i ich
mieszkańców obowiązek segregowania odpadów
w sposób odmienny niż obowiązujący u nas (planowane jest wprowadzenie segregacji w podziale
na 4 pojemniki). Zakładamy, że w naszej Gminie
nowa segregacja odpadów funkcjonować będzie
od 01.01.2018r., tak więc cała kampania informacyjna w tym zakresie uruchomiona będzie
w drugiej połowie przyszłego roku.
Ciepło premiowane
Z progra]mu rządowego premii termomodernizacyjnej mogą korzystać właściciele mieszkań
spółdzielczych, zakładowych, gminnych oraz
prywatnych. Jej celem jest przede wszystkim
zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu, a także podgrzewania wody użytkowej.
Działania powinny skupiać się na ocieplaniu

Fundusz
Sołecki 2017
Wsparcia merytorycznego sołectwom przy wypełnianiu wniosków udzieliła

budynku, wymianie lub wyremontowaniu okien
i na zmodernizowaniu lub wymianie systemu
grzewczego i wentylacyjnego. Premię remontową
można uzyskać na remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych które rozpoczęto użytkować
przed 1961 rokiem. Taka premia skierowana jest
do budynków wymagających przeprowadzenia
o wiele szerszego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych niż w przypadku przedsięwzięć
termo modernizacyjnych. W obydwu przypadkach
niezbędne jest skorzystanie z kredytu na remont.
Kolejny rodzaj wsparcia to jednorazowa premia kompensacyjna która zmniejsza pozostającą do spłaty kwotę wykorzystanego kredytu.
Na wszystkie omówione rodzaje wsparcia należy
występować do instytucji do tego upoważnionej,
czyli konkretnego banku, który zawarł umowę
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej www.bgk.pl
źródło: www.dziennik.pl

Justyna Ziarnek – Bogdańska z Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji
w Dźwirzynie

aktywnego wypoczynku poprzez ich rewitalizacje,
budowę wiat, stojaków na rowery. Przedsięwzięcia
te mają również na celu zwiększenie aktywności
kulturalnej miejscowości naszej gminy.

Jak sołectwa postanowiły wykorzystać fundusz sołecki?

Jak będzie wyglądała realizacja funduszu
sołeckiego?

Mieszkańcy sołectw podeszli do sprawy bezpiecznie. Podobnie jak w poprzednich latach
postawili na rozwój miejscowości. Najczęściej
pojawiającymi się pomysłami na rozdysponowanie środków były zakupy ławek, elementów
siłowni zewnętrznych, urządzenia zabawowe
na place zabaw, namioty rekreacyjne, materiały
plastyczne do świetlic i rękodzieła. Niektóre
sołectwa myślą też o poszerzeniu ofert miejsc

Wnioski zostały wstępnie rozpatrzone pod kątem
formalnym oraz ustawy o funduszu sołeckim.
Na ten moment nie ma żadnych zastrzeżeń. Realizacja funduszu będzie wykonywana zadaniowo.
Wiele zadań jakie chcą wykonać sołectwa wymaga
postępowania zgodnego z regulaminem zamówień
publicznych. Fundusz będzie realizowany przez
cały 2017 rok, środki nie przechodzą na następny
2018 r.

21 marca 2016 r. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła
odpowiednią uchwałę o utworzeniu funduszu
sołeckiego, którego środki wyodrębnione są
z budżetu gminy. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim. Termin składania wniosków
przez sołectwa minął 30 września. Zebrania
wiejskie odbywały się od lipca prawie do końca
września. O wysokości środków decydowała m.in.
liczba mieszkańców danego sołectwa.

Pracownia Orange w Drzonowie:
uczy – bawi – inspiruje…
Wielką pracę z najmniejszymi zawdzięczamy Annie Stefaniak-Dołęgowskiej
ze Szkoły w Drzonowie

Nasza „Pomarańczka”, to miejsce: spotkań, rozwoju pasji, warsztatów oraz tradycji lokalnych.
Pracownia powstała jako oddolna inicjatywa
społeczna grupy mieszkańców Drzonowa. W plebiscycie, na wybór jednego miejsca dla Pracowni
w naszym województwie, wygraliśmy głosami internautów w stosunku 25 tyś. w do 5 tyś. z miastem
Kamień Pomorski. Pracownia została wyposażona w sprzęt multimedialny, Internet oraz meble
przez Fundację Orange, natomiast Gmina Kołobrzeg zapewniła miejsce, które specjalnie w tym
celu zostało wyremontowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, który administruje jej mieniem.14 listopada 2016 r. upływa
już rok naszej wspólnej pracy…
Nadrzędnym celem pracowni jest zapewnienie
mieszkańcom małych społeczności lepszego
dostępu do technologii, informacji i kultury.
Dodatkowo inspirujemy mieszkańców do podejmowania samodzielnych działań twórczych
oraz większego zaangażowania w życie kulturalne.
Stworzenie tętniącego energią miejsca spotkań
przyczyniło się do zacieśnienia więzi między
mieszkańcami, wzmocnienia ich tożsamości
oraz poczucia odpowiedzialności za miejsce,
w którym żyją. Tu doskonałym przykładem
jest wsparcie przez nas inicjatywy mieszkańców
na rzecz realizacji ich pasji sportowych i budowy
Pawilonu Sportowo-Rekreacyjnego w Sarbii.
Pracownia była miejscem, w którym wykiełkowała ta, jakże pomysłowa i zgodna z potrzebami
mieszkańców akcja, wsparta przez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy (partnera
Fundacji Orange) oraz Telewizję Regionalną
TVP 3 Szczecin i Telewizję Kablową Kołobrzeg.
Pracownia Orange w Drzonowie jest jedną z 77
pracowni w Polsce i wizytówką Pracowni działających w województwie zachodniopomorskim.

Nasza świetlica multimedialna m.in.
oferuje:
• miejsce spotkań dla grup formalnych
i nieformalnych mieszkańców: stowarzyszeń
rodziców działających na rzecz swoich
dzieci, seniorów, grup sportowców i.in.
• miejsce przeprowadzania zajęć przez
logopedę z Przedszkola TPD „Morska
Kraina” w Drzonowie oraz cyklicznych
spotkań mieszkańców z psychologiem
i terapeutami,
• planowe zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych (zajęcia: kulinarne, krawieckie,
plastyczne, rękodzielnicze itp.),
• warsztaty informatyczne, np. na temat
bezpiecznego korzystania z zasobów
internetowych,
• spotkania, wieczorki i warsztaty
integracyjne dla dzieci i młodzieży.

W naszej codziennej pracy dostosowujemy naszą
ofertę do potrzeb mieszkańców, którzy mogą
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami (np. opisując je i umieszczając w skrzynce
pomysłów znajdującej się w naszej pracowni)
oraz inicjować różnego rodzaju działania na rzecz
wszystkich chętnych mieszkańców. Grupa Inicjatywna (w składzie: Pani Barbara Walczak, Ewa Kin,
Marzena Przyżycka, Anna i Marek Dołęgowscy)
pracuje w ramach wolontariatu, a do współpracy
zapraszamy wszystkich chętnych do działania
na rzecz naszej społeczności lokalnej. Mieszkańców, którzy chcieliby zostać wolontariuszami
naszej Pomarańczki, podzielić się swoimi: pasjami,
umiejętnościami lub wiedzą na jakiś interesujący
temat prosimy o kontakt -anna.stefaniak.dolegowska@gmail.com, tel. 607 309 317. Studenci
oraz osoby pełnoletnie uczące się mogą otrzymać
od Fundacji Orange w Warszawie zaświadczenie
o pracy w ramach wolontariatu. Każda para rąk
chętnych do pracy jest mile widziana, gdyż razem
możemy zdziałać więcej.

SPOŁECZEŃSTWO
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Tekst i zdjęcia: Anna Stefaniak-Dołęgowska – liderka Grupy Inicjatywnej Pracowni Orange
w Drzonowie.
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Bo przyjemnie być Seniorem
Aktywnych seniorów pod skrzydła wzięła Beata Sawicka z GOPS

GOPS

Po półrocznej aktywności Gminnego Klubu
Seniora „Młodzi Duchem” działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu możemy z dumą stwierdzić, że jest to jedno
z najważniejszych społecznych przedsięwzięć
mijającego roku. Powołanie do życiaformalnego klubujest ogromnym sukcesem i bardzo
ważnym elementem codziennej rzeczywistości
wielu seniorów gminy Kołobrzeg. Wysoka ilość
zadeklarowanych i uczęszczających regularnie
na zajęcia uczestników pozwala sądzić, iż proponowane formy aktywności spotkały się z aprobatą
i pełną akceptacjąSeniorów. Działania realizowane w klubie zaplanowane zostały po konsultacjach z najbardziej aktywnymi członkami klubu.
To do zamiłowań i zainteresowań większości
Seniorów oraz do chęci zdobycia przez nich
konkretnych informacji zostały dobrane zajęcia
w bieżącym i przyszłym harmonogramie zajęć.
Ideą Gminnego Klubu Seniora jest integracja
i scalanie środowiska osób dojrzałych, pobudzanie
do działania, do aktywności, do rozwijania nowych
pasji i zainteresowań. Pracownicy Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
dokładają wszelkich starań, aby czas spędzony
w klubie był czasem twórczej i kreatywnej zabawy
i pracy, aby seniorzy mogli w miłej, przyjaznej
atmosferze zdobywać nową wiedzę, dzielić się
swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami, aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.
Przekrój realizowanych projektów jest bardzo
szeroki, od zdrowego żywienia, przez fitness, kurs
tańca towarzyskiego, zajęcia edukacyjne z pedagogiem, lekarzem, kulturoznawcą, aż po praktyczną
naukę gotowania. Wszystko po to, by w okresie
późnej dorosłości seniorzy mogli znaleźć pasję,
która da im radość i satysfakcję. Zależy nam
by Seniorzy jak najdłużej zachowali sprawność
na różnych płaszczyznach życia. Kołobrzescy
nestorzy bawią się muzyką, bawią się tańcem,
bawią się sportem. Nie czekają na puchary czy
medale, chcą być aktywną częścią społeczności,
wspólnie działać, tworzyć, kreować rzeczywistość.
Pragną dawać siebie innym i co nieco zyskać
dla siebie. Najważniejszym naszym celem jest
by Seniorzy zapomnieli, że istnieje samotność!

Gminny Klub Seniora „Młodzi Duchem” łączy
starsze pokolenie mieszkańców Gminy Kołobrzeg,
gdyż odpowiada na ich potrzeby przynależności,
akceptacji, wzajemnego wsparcia. Wspólne spędzanie czasu na śpiewach przy ognisku, pracach
ręcznych czy w trakcie wysłuchiwania wykładów
sprawia, że więzi między seniorami się zacieśniają.
Powoduje to stale powiększający się krąg wzajemnego wsparcia, coraz częściej wykraczający poza
spotkania w Klubie Seniora. Wspaniałe relacje
pomiędzy Seniorami mogliśmy zaobserwować
podczas II Gminnego Balu Seniora który odbył
się 21.10.2016 r. w Kołobrzegu. Osoby, które
jeszcze pół roku temu w większości się nie znały,
dziś wspaniale bawią się w swoim towarzystwie,
dzieląc wspólnie radość, dając upust codziennym
troskom i odczuwając dumę z zajmowanego
przez siebie miejsca w społeczeństwie.
W kolejnych etapach działalności Gminnego
Klubu Seniora pragniemy przybliżyć uczestnikom
rożne formy kultury- pokazać jej odmienność,
przedstawić inspirujące osoby, dbać o sprawność
fizyczną, bezpieczeństwo i świadomość własnych
praw. Nasze dotychczasowe poczynania są jeszcze
niewielkie, nasze plany do realizacji- ogromne.
Klub Seniora „Młodzi Duchem” ma bardzo
dynamiczny rozwój. Seniorzy wciąż mają apetyt
na więcej a my pracujemy nad tym by ich nie
zawieść!
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Hwa-Rang czyli kwiat naszej młodzieży
O wychowaniu poprzez sport pisze Marek Dołęgowski prezes stowarzyszenia

Jednym z takich stowarzyszeń jest powstała
we wrześniu 2015 r. Szkoła Taekwon-do ITF
„Hwa‑Rang” (kwiat młodzieży) z Drzonowa, która
prowadzi zajęcia ze sztuki walki Taekwon-do dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w dwóch sekcjach w Dźwirzynie i Drzonowie. Obie sekcje
zrzeszają około 35 zawodników. Celem stowarzyszenia jest promocja zdrowego stylu życia,
poprawa kondycji fizycznej, a także wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami Taekwon-do, którymi są: grzeczność, uczciwość, wytrwałość, odwaga i samokontrola. Stowarzyszenie
posiada wiele sukcesów sportowych, i tak tylko
w roku 2016 zawodnicy zdobyli 28 medali m.in.
na Mistrzostwach Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do oraz innych zawodach organizowanych
przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF

Stowarzyszenie w miarę możliwości urozmaica imprezy kulturalne, organizowane przez
gminę, promując jednocześnie w środowisku
lokalnym swoją aktywność. Należy podkreślić,

że działalność stowarzyszenia jest wspierana
ze środków publicznych, przekazywanych przez
Gminę Kołobrzeg, w ramach przyznanych dotacji,
co bardzo znacząco wpływa na formę i różnorodność okazywanego wsparcia mieszkańcom
gminy, uprawiających czynnie Taekwon-do.
W roku 2017 r. reprezentanci naszej szkoły wezmą udział w międzynarodowych zawodach
w Czechach, reprezentując naszą społeczność
na najwyższym szczeblu współzawodnictwa
sportowego w Europie!
Osoby zainteresowane treningami zapraszamy
na salę GOSTiR do Dźwirzyna w każdą środę
i piątek w godz. 15.30–16 lub na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Drzonowie w każdą
środę i piątek w godz. 17–18. Pierwszy miesiąc
treningów jest bezpłatny! Telefon: 519 470 530 lub
667 067 006, kontakt@hwa-rang.pl. Więcej informacji na stronie stowarzyszenia www.hwa-rang.pl

sport

Jednym z istotnych elementów życia mieszkańców
Gminy Kołobrzeg są inicjatywy podejmowane
przez organizacje pozarządowe, których zadaniem
jest realizacja zadań prospołecznych. Na terenie
Gminy Kołobrzeg działa ponad 20 różnorakich
stowarzyszeń i organizacji, które działają na różnych płaszczyznach, m.in. takich jak: edukacja,
ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna, pomoc osobom z problemem alkoholowym, jak
również w różnych dziedzinach sportu. Gmina
wspiera organizacje społeczne w realizacji ich
zadań zarówno organizacyjnie, merytorycznie
jak i finansowo.

w Brzegu Dolnym, Kołobrzegu i Nałęczowie. Zajęcia te prowadzi uwielbiany przez dzieci oraz
młodzież instruktor samoobrony oraz instruktor Taekwon-do ITF Dawid Świtoń III DAN. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: organizowanie treningów, wyjazdów na seminaria
i zawody sportowe, organizację imprez integracyjnych, a w miarę potrzeb także działalność
charytatywną. W trakcie tegorocznego Święta
Plonów stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę
publiczną w trakcie, którego zbierało środki finansowe na leczenie chorej uczennicy Marysi
Wolak, ćwiczącej niegdyś Taekwon-do w sekcji
w Drzonowie. W zbiórce uczestniczyli zarówno
rodzice, jak i dzieci, co przybrało bardzo duży
walor wychowawczy.
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Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych
rodziców?
- Cicha noc.
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na
zdjęciach, ale w rzeczywistości wkurza już
od samego rana.

- Stary, Ty wiesz że Eskimosi mają ponad sto
słów na określenie śniegu? - Eee, ja to mam
nawet więcej jak rano śpiesząc się do pracy
samochód odśnieżam

Kto to jest prawdziwy narciarz? - Człowiek,
którego stać na luksus połamania nóg w bardzo
znanej miejscowości górskiej, przy pomocy
bajecznie drogiego sprzętu.

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester
wypada w piątek? A na to druga: - Kurcze,
żeby tylko nie trzynastego!

1

1. Wstępny zarys inwestycji np. wioski
w Budzistowie czy zagospodarowania
jeziora Resko

2

2.„Miłość od pierwszego jeżdżenia”
Wiktora Szostały

3

3. Miejscowość gminy najbardziej
wysunięta na wschód

4

4. Patron Szkoły Podstawowej
w Drzonowie

5

5. Niemiecka gmina partnerska, z którą
współpraca trwa już 20 lat

6

6. Gminny Klub Seniora,, Młodzi...
7

7. Może być budżetowa, społeczna,
rewizyjna

HUMOR
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Rekordy i ciekawostki
17 200 – taki zasięg miał post na Facebooku
promujący Dożynki
8 728 – tyle wyświetleń miało wydarzenie
w 2016 roku była to relacja z występu Kabaretu
Skeczów Męczących w Dźwirzynie
6 548 – tyle wyświetleń miała najchętniej
czytana wiadomość w 2015 roku na stronie
gminnej było to ogłoszenie o wyborach Sołtysów
i Rad Sołeckich

8. Budowane przy boisku w Karcinie

W roku 2015 na internetowej stronie gminy
ukazało się 518 informacji, w tym roku opublikowano ich już 612 i liczba ta rośnie. Dla
porównania w 2014 roku było ich 337.
W tegorocznym sezonie letnim najchętniej odwiedzali nas turyści z województwa śląskiego
23%, dolnośląskiego 16%, wielkopolskiego
15,5%, łódzkiego 9%. Najwięcej odwiedziło nas
mieszkańców takich miast jak Poznań, Łódź,
Wrocław, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Warszawa,
Bydgoszcz. Badania przeprowadzono podczas
gminnych letnich imprez plenerowych.

satyra

Autobusy Komunikacji Miejskiej nadal w gminie

OSP Gminy Kołobrzeg

Wójt Włodzimierz Popiołek 1 grudnia 2015 roku podpisał porozumienie z Radą Miasta
w sprawie kursowania autobusów Komunikacji Miejskiej na terytorium naszej gminy
do Grzybowa, Korzystna, Budzistowa i Zieleniewa. Na rok 2017 podpisane zostanie nowe
porozumienie oraz zarezerwowane środki w budżecie na ten cel. Prosimy o zapoznanie
się z rozkładem jazdy wraz z nowym rokiem.

Ochotnicze Straże Pożarne w 2015 roku podjęły
łącznie 64 interwencje najwięcej w OSP Karcino
(23), Stary Borek (19), Korzystno (9), Drzonowo
(8), Sarbia (5). Najczęściej były to pożary traw,
trzcin, słomy. Zabezpieczano niewybuchy, usuwano powalone drzewa czy wypompowywano
wodę. Miejscem interwencji były głównie Karcino,
Dźwirzyno, Głowaczewo i Sarbia.

Z kolei w październiku uruchomione zostało połączenie
Kołobrzeg – Niekanin – Obroty – Bogucino – Pustary.
Trasę obsługuje firma – Usługi Przewozowe „KAMI” Kamila Starczyk.
Kurs z dworca PKP ul. Kniewskiego
stanowisko 5–6:40 D, 8:50 D, 11:10 D6, 15:30 D6, 16:25 D, 17:50 D, 20:30 D.
Kurs z Pustar – 6:10 D, 7:10 D, 9:15 D6, 11:30 D6, 16:00 D, 17:00 D, 18:15 D.
D – kursuje w dni robocze od pn–pt, 6 – kursuje w soboty.

Ludzka strona statystyki
W 2015 roku wójt wręczył medale za długoletnie pozycie małżeńskie 5 parom. W tym
roku było ich 6 m.in. jubileusz aż 60-lecia obchodzili państwo Kazimierz i Danuta
Frydrych z Dźwirzyna, którzy pobrali się w 1956 roku. W 2017 planuje się wystąpić
z wnioskami o takie odznaczenia dla 17 par.

W 2016 roku podjęły łącznie 62 działania (stan
na 14.11.2016): OSP Karcino (22), Stary Borek (16),
Drzonowo (11), Korzystno (8), Sarbia (5). Z czego
najwięcej to ponownie pożary traw i nieużytków,
ale także pożary śmieci, mieszkań, podtopienia,
zabezpieczenia wypadków drogowych, usuwanie drzew. Poszukiwano osobę zaginioną, był
pożar baru na plaży oraz pożar w starym szpitalu
w Kołobrzegu. Miejscowościami do których straż
wyjeżdżała najczęściej było Dźwirzyno, Karcino,
Drzonowo, Nowogardek, Stary Borek, Przećmino
i Kołobrzeg.

PR O JE KT Y S T R AT EGI CZ N E

Koncepcja zagospodarowania Jeziora Resko w Dźwirzynie • Termin realizacji: 3.07 2017–31.12.2018 • Szacowany koszt: 11 mln zł, w tym 4,8 mln zł kwota
dofinansowania w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Fragment wizualizacji koncepcji Budowy Historycznej Ścieżki Edukacyjnej w Budzistowie • Termin realizacji: 1.06 2017–31.12.2018 • Szacowany
koszt: ponad 4 mln zł, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

