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• Wywiady

Święta to szczególny czas, dla wszystkich. Myślę,
że nawet ci, którzy nie obchodzą Bożego Narodzenia, są wówczas bliżej siebie. Przychodzący
na świat Chrystus niesie nadzieję. W wigilijny
wieczór idziemy do kościołów i stajemy przed
żłóbkiem. Wszyscy tacy sami. Niezależnie od tego
kim jesteśmy, co robimy, jaki był miniony rok,
jacy byliśmy dla siebie nawzajem. Ten wielki,
mały Bóg uświadamia nam w czym tkwi moc.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Sprzeczne słowa kolędy wyrażają naszą niemoc
w zrozumieniu tajemnicy Bożego Narodzenia
i naszej wiary. Z tym śpiewem na ustach dzielimy się refleksją, że nie liczy się wiedza, pozycja,
okoliczności czy status, lecz prawda i wiara. Bóg
się rodzi i przekracza granicę między światami.
Między niebem a ziemią, pomiędzy królestwem
a ubóstwem, między bóstwem a człowieczeństwem.
Cząstkę tej bożej umiejętności mamy w sobie,
choć nie każdy ją wykorzystuje. Życzę dziś sobie
i Wam kochani mieszkańcy, abyśmy potrafili
przekraczać granice, aby o naszej wielkości
świadczyła nasza uczciwość i prostota, aby za każdym razem gdy ktoś nami wzgardzi czy poniży,
okrywała nas chwała.
Życzę wszystkim ciepłych, rodzinnych, pełnych
pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz
najlepszego Nowego Roku!

Czas Świąt
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365 dni to za mało

BUDŻET 2018

Czas mija wyjątkowo szybko, gdy ma się
wiele do zrobienia. Co dzień z niedowierzaniem
spoglądam na zegarek, który wskazuje godzinę
15.30, a my wciąż mamy wiele pracy. Trudno się
od niej oderwać. To nie pracoholizm, ale bardzo
ambitny plan jaki sobie postawiliśmy. Chcemy
wywiązać się jak najlepiej z zadań powierzonych
przez mieszkańców i radnych, z obowiązków
budżetowych, z inwestycji, wszystkich bieżących zadań. W przyszłym roku ten plan będzie
jeszcze ambitniejszy i trudniejszy. Dlatego warto
krótko podsumować to, co udało się zrealizować.
Sami często dostrzegamy tylko to, co wydarzyło
się w naszej najbliższej okolicy, to co dotyczy
nas. Jestem jednak przekonany, że gdybyśmy
spotkali się w szerszym gronie mieszkańców
całej Gminy, to każdy wskazałby co się zmieniło.
Zrównoważony rozwój nie polega na tym aby
wszystko zrobić na raz, szybko i wszędzie. Tak
się nie da. Na wszystko potrzebne są pieniądze.
Formalności i uwarunkowania rynkowe dyktują
czas, który potrzeba przeznaczyć na realizację
inwestycji i innych zadań. Dziękuję wszystkim,
którzy to rozumieją i systematycznie pracują
rozwijając naszą gminę. W dalszej części przypomnimy najważniejsze inwestycje zrealizowane
w mijającym roku, a poniżej program na następny,
rekordowy inwestycyjnie i budżetowo rok 2018.
Budżet zaplanowany na 2018 r. nazywamy budżetem proinwestycyjnym. Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje wydamy ponad 41
mln zł., co będzie stanowiło ponad 45% ogólnie
zaplanowanych wydatków. W budżecie tym ujęte
są również inwestycje, które będą realizowane
z udziałem dofinansowań unijnych. Ich suma
to ponad 23 mln zł., z czego ponad 10 mln zł.
zasili budżet z powrotem. Co prawda proinwestycyjny charakter budżetu będzie wymagał
ok. 22 milionowego zadłużenia, jednak żadne
z opłat czy podatków dla mieszkańców nie
ulegną zmianie. Wzrost niektórych kosztów, jak

na przykład gospodarki odpadami komunalnymi,
czy koszty wynagrodzeń za pracę, Gmina pokryje
ze środków własnych. Wracając jednak do inwestycji, w przyszłym roku wykonamy niemal
100 zadań inwestycyjnych – mniejszych i tych
bardzo dużych. Na pierwszy rzut oka widać, że
na każde z nich będziemy mieli około 3 dni. To
oczywiście tylko pojęcie obrazowe.
Przebudujemy drogi: pieszo-rowerową Kołobrzeg Korzystno, rowerową Korzystno-Przećmino, Kasztanową w Budzistowie, Rycerską
w Zieleniewie, Nadmorską i ciągi pieszo-rowerowe w Grzybowie, dojazd i parking przy Orliku
oraz drogi osiedlowe w Budzistowie, Bluszczowa
w Korzystnie
Wybudujemy drogi: do Rościęcina, Wiejską
i Jachtową w Grzybowie. Powstaną też nowe
drogi z płyt, chodniki i oświetlenia (Grzybowo,
Zieleniewo, Stary Borek).
Do największych inwestycji będą należały: budowa Centrum Turystyki i Rekreacji

O tym jak wiele udało się zrealizować
w 2017 roku – pisze wójt Gminy Kołobrzeg
Włodzimierz Popiołek
Wodnej w Dźwirzynie i budowa Centrum Sportowo‑Rekreacyjnego w Zieleniewie.
Wybudujemy miejsca wypoczynku w Zieleniewie, Drzonowie, Dźwirzynie, Obrotach,
Bogucinie, Rościęcinie i Budzistowie, łącznik
pomiędzy szkołą a GOSTIR-em w Dźwirzynie.
Zmodernizowane zostaną świetlice w Sarbii
i Niekaninie. Doposażone zostaną place zabaw
dla dzieci, siłowni zewnętrznych. Powstanie także
Historyczna Ścieżka Edukacyjna w Budzistowie.
Zakupimy szereg sprzętów służących naszym
jednostkom, rozwiniemy Camping Biała Mewa
i stworzymy punkty hot spot w Grzybowie
i Dźwirzynie oraz rozbudujemy międzynarodową
ścieżkę rowerową R10.
To tylko niektóre z zadań inwestycyjnych. Wszystkie znajdą Państwo w Budżecie na 2018 rok, w BIP
na stronie Gminy. Inwestycje to jednak dopiero
połowa. Druga to projekty społeczne, oświatowe,
kulturalne, sportowe, związane z utrzymaniem
gminnych jednostek oraz planowaniem przestrzennym i projektowaniem.
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Inwestycje Pełną Parą

Solary zasiliły szkołę
Celem inwestycji była poprawa efektywności
energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej, w Szkole Podstawowej w Drzonowie
poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Wykonawcą była koszalińska firma EkoWodrol,
a koszt inwestycji to 152 tys. zł. Jest to testowy
projekt takich instalacji w obiektach użyteczności publicznej w regionie. Zgodnie z ustawą
o odnawialnych źródłach energii gwarantuje ona
możliwość oddawania nadwyżek energii, do sieci
i gromadzenie jej w wirtualnym magazynie.
Szczególnie jest to ważne w takich miejscach
jak szkoły, gdzie w wakacje zużycie energii jest
mniejsze i będzie ona mogła być wykorzystana
w innych miesiącach. Inwestycja według wykonawcy ma się zwrócić za około 8 lat.

Zmodernizowano zaplecze w Sarbii,
trwają prace przy świetlicy

Osiedlowe drogi w Zieleniewie
i Budzistowie

Modernizacji doczekało się zaplecze sportowe
przy boisku w Sarbii. Koszt wykonanych prac
to 217 tys. zł. Budynek przeszedł kapitalny remont.
Przebudowano pomieszczenia i wyodrębniono
2 szatnie, 2 pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie klubowe z sanitariatem oraz wykonano
ogrzewanie. Trwają również prace w świetlicy
w Sarbii. Na razie modernizacji poddano elewację budynku.

Wyłoniono wykonawcę na przebudowę dróg
na osiedlu w Budzistowie. Najkorzystniejszą ofertę
833 tys. zł, złożył Zakład Usług Drogowo‑Mostowo‑Transportowych Jan Kruszewski z Redlina.
Łącznie przebudowanych zostanie 300 metrów
dróg. Prace mają zakończyć się do końca maja
2018 roku. W Zieleniewie przebudowie zostanie
poddana ulica Rycerska. Wykonawcą tego zadania
będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Prin Jacek Zadka z Grzybowa. Za kwotę 1 mln
561 tys. zł nową nawierzchnię zyska ponad 550 metrów drogi. Wykonane zostaną także chodniki,
zjazdy, parkingi i dojazdy do garaży. Termin
zakończenia prac podobnie jak w przypadku
Budzistowa to połowa maja 2018 roku.

Oświetlenie dróg
Wykonano budowę oświetlenia w kolonii Stramnica (12 lamp), Stary Borek (19 lamp), Zieleniewo
ul. Gęsia i Jaskółcza (31 lamp), ul. Herbowa
i Szczecińska (7 lamp). Koszt inwestycji 358 tys. zł.

Trzeci przetarg na centrum

11 pozycja po dofinansowanie

Rozstrzygnięty został trzeci przetarg na budowę
Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie. Dwa
wcześniejsze zakończyły się niepowodzeniem.
W pierwszym kwota oferty przekraczała możliwości finansowe zamawiającego, w drugim
pomimo przeznaczenia przez radnych większej
kwoty, doszło do błędów formalnych oferentów.
W trzecim podejściu wyłoniono wykonawcę. Jest
to Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service ze Szczecina. Koszt inwestycji
11 mln 381 tys. zł.

Przebudowa ulicy Nadmorskiej w Grzybowie
znalazła się na 11 miejscu w rankingu wniosków
na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019. Na rok 2018 złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej,
pozytywnie ocenionych zostało 66, w tym 35
gminnych. Wartość projektu złożonego przez
Gminę Kołobrzeg to prawie 3 mln złotych, wnioskowana kwota dofinansowania i wkład własny
gminy rozkładają się po 50%.

inwestycje

Wieści z placu budowy (i nie tylko) realizowanych i przyszłych inwestycji
budująco zebrał Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Kultury
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Świąteczne aktualności

a k tu a l n o ś c i

Strongmani mają
upragnioną siłownię
W lipcu 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie
młodych mieszkańców Sarbii i Drzonowa, których pasją były i są sporty siłowe, a marzeniem
powstanie miejsca do treningów. Podczas wrześniowej sesji, tego samego roku swoją inicjatywę
przedstawili radnym. Ruszyła akcja zbierania
podpisów, których w dniu tej sesji było ponad
550. Razem z Pracownią Orange i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych przygotowali film,
który ukazywał warunki w jakich trenują oraz
ich marzenie. Wójt poparł inicjatywę. Niecały
miesiąc po tych wydarzeniach Włodzimierz
Popiołek spotkał się z siłaczami i ich liderem,
Marcinem Kosutem (inicjatywę i jego osobę
przedstawiliśmy w nr 5 czasopisma Afisz
str. 2). Tematem spotkania było wyposażenie
przyszłej siłowni i koncepcje na samą siłownię. W marcu 2017 roku doszło do kolejnego
ważnego spotkania, w zapleczu boiska w Sarbii.

Wtedy też koncepcja powstania nowego zaplecza
uwzględniająca również potrzeby piłkarskie (UKS
Chrobry Drzonowo grający na boisku w Sarbii),
została wstrzymana przez nieuwzględnienie
przed laty w zagospodarowaniu przestrzennym
Sarbii powstania takiego obiektu. Możliwa
była tylko modernizacja już istniejącego. Cała
sprawa ma swój szczęśliwy finał. Kosztem 217
tys. zł zaplecze przy boisku w Sarbii zostało
zmodernizowane. Jedno z pomieszczeń pełni
funkcje szatni i siłowni, w której znajduje się
profesjonalny sprzęt o jakim marzyli siłacze.
Za 57 tys. zł zakupiono bieżnie, rower stacjonarny, ciężary od 2,5 kg do 40 kg, stanowiska
do podnoszenia ciężarów. To nie koniec. Zgodnie
z ustaleniami siłownia będzie działała w tym
miejscu do momentu wygaszenia gimnazjum
w Drzonowie gdzie po reformie szkolnictwa
zostanie tylko Szkoła Podstawowa. Wtedy też
pojawią się wolne pomieszczenia do zagospodarowania i tam docelowo ma być przeniesiona
siłownia, z wydzielonym osobnym wejściem.
W Mikołajki 6 grudnia siłacze wraz z wójtem Włodzimierzem Popiołkiem, dyrektorem
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jackiem
Domańskim i radną Magdaleną Kusiakiewicz

zobaczyli efekt wykonanych prac i ocenili
sprzęt. Można powiedzieć, że to był wyjątkowy
mikołajkowy prezent.
Gmina Kołobrzeg
z budżetem na 2018 rok
Najważniejszym punktem 23 sesji Rady Gminy
był przyszłoroczny budżet. Jego założenia przedstawiła Bożena Hok, skarbnik Gminy Kołobrzeg.
Głównymi wydatkami bieżącymi w gminnym budżecie jest pomoc społeczna, edukacja,
ochrona środowiska i gospodarka komunalna,
administracja, kultura fizyczna, turystyka czy
świetlice. W budżecie na 2018 rok znajdują się
znaczące wydatki na turystykę około 16,5 mln
zł m.in. Budowa Centrum Sportów Wodnych
i trasy Rowerowej R10 w Dźwirzynie. Drogi 13
mln zł, obiekty sportowe 4 mln zł czy 3,5 mln
zł świetlice. Radni przyjęli budżet, na 13 obecnych radnych było 12 głosów za przy jednym
wstrzymującym. Przyjęto również Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2018–2028. Zmniejszono także podatek dla rolników na 2018 rok
o około 20% – z 52,49 zł do 42,00 zł.
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Niekanin – maszt stanie
w innym miejscu
Przedstawiciele firmy T-Mobile, po dokonaniu szczegółowej analizy poinformowali, że
przedstawiona przez Gminę Kołobrzeg alternatywna lokalizacja masztu telefonii komórkowej na działce nr 2/12 w Niekanine, spełnia
ich oczekiwania oraz warunki techniczne pod
kątem radiowym i pokrycia sygnałem telefonii
komórkowej okolicznych terenów. Jednocześnie
Inwestor mając na uwadze dobro mieszkańców,
a także swoich klientów wyraził chęć podjęcia
dalszych działań, zmierzających do podpisania
umowy dzierżawy i realizacji inwestycji na ww.
działce. W chwili obecnej Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem
niezbędnej dokumentacji. O sprawie lokalizacji
masztu w Niekaninie zrobiło się głośno w październiku. Mieszkańcy zablokowali drogę i ogłosili protest. W mediacje pomiędzy operatorem,
a mieszkańcami włączył się wójt Włodzimierz
Popiołek, który zaproponował inną lokalizację,
jaką przedstawił w listopadzie przedstawicielom
sieci T-Mobile. Po miesiącu przyszła pozytywna
odpowiedź dotycząca tej propozycji.

Stroik od Seniora

Piernikowe Karcino

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia seniorzy z Gminnego Klubu Seniora Młodzi
Duchem przygotowali stroiki świąteczne. Każdy
z uczestników spotkania mógł wykazać się własną
inwencją twórczą i ułożyć dowolną kompozycję.
Za materiał posłużyły gałązki, świece, bombki,
kwiaty, wstążeczki ale również to co dała natura:
szyszki, suszone pomarańcze i wiele innych skarbów. Każdy stroik był piękny i niepowtarzalny.
Po raz kolejny seniorzy udowodnili, że drzemie
w nich ogromny potencjał artystyczny.

Pełną parą ruszyły też przygotowania do świąt
w świetlicy w Karcinie. Panie przygotowały tam
masę pierniczków, których zapach wypełnił całą
izbę. Wyrobić ciasto i upiec to jedno, następny
etap to wielobarwna, słodka dekoracja świąteczna.
Były pierniczki w kształcie gwiazdek, serduszek,
reniferów, dzwoneczków czy aniołków. Jedne
trafią na stół, inne udekorują świąteczne drzewka.

Stoisko gminne na jarmarku
Bożonarodzeniowym
Gmina Kołobrzeg postanowiła wynająć jeden
z domków podczas trwającego od 1 do 31 grudnia
w Kołobrzegu, przy Placu Ratuszowym, Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Swoje wyroby sprzedają tam
sołectwa, mieszkańcy, stowarzyszenia działające
na terytorium gminy. Zapraszamy do odwiedzin
naszego stoiska, a może coś przypadnie państwu
do gustu i umili ten wyjątkowy świąteczno‑noworoczny czas.
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O empatii, której warto uczyć
od najmłodszych lat – pisze
Liliana Łosiak ze szkoły
w Drzonowie

Ci, którzy są wystarczająco szaleni,
by myśleć, że są w stanie zmienić świat,
są tymi, którzy go zmieniają.
Steve Jobs

edu k a c j a

Nie tylko od święta
Grudzień to bez wątpienia czas podsumowań,
analiza zysków i strat, rachunek sumienia. Długie wieczory zdecydowanie sprzyjają rozmyślaniom, próbom odpowiedzi na nurtujące
nas pytania – również te, które dotyczą sensu
ludzkiej wędrówki. Mimo, że koniec roku kalendarzowego nie zbiega się w czasie z naszym
szkolnym finałem, bez trudu znajdujemy miejsce
na refleksję. A jeśli święta są przede wszystkim
czasem otwarcia na drugiego człowieka, to Duch
Bożego Narodzenia zadomowił się w Drzonowie
na dobre. Posłuchajcie…
Tegoroczne mikołajki przedstawiciele naszej
szkoły spędzą w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. A wszystko dzięki przedstawicielom
Samorządu Uczniowskiego! To oni z entuzjazmem
zareagowali na list od niepełnosprawnych koleżanek i kolegów, który dotarł do naszej szkoły
na początku października. Wychowankowie
ośrodka zapraszali w nim do udziału w kampanii
społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia
Białej Laski Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!
pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej. Dzielili się w nim swoimi troskami

i obawami, związanymi z zakończeniem nauki
i powrotem do miejsc zamieszkania. Prosili
o przybliżenie problemów osób niewidomych
i zrozumienie ich sytuacji, czyli zauważenie, że
i w naszym otoczeniu mogą żyć ludzie, którzy
inaczej niż my postrzegają świat i być może
potrzebują pomocy.
Samorząd Uczniowski uznał, że rozmowy
o możliwościach i potrzebach osób z dysfunkcją
wzroku staną się nadrzędnym tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia
Tolerancji w naszej szkole. Wspólnie z wychowawcami przygotowaliśmy dla naszych nowych
koleżanek i kolegów magiczne kartki. Chcieliśmy,
by niewidome i słabo widzące dzieci mogły
zobaczyć nasze prace, dlatego do ich wykonania
użyliśmy wypukłych materiałów o zróżnicowanej
fakturze, do laurek dołączyliśmy list…
W kampanii wzięło udział ponad 23000 osób
z terenu pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 120
placówek otrzymało certyfikat SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM. Przedstawiciele tych najbardziej zaangażowanych zostali
zaproszeni na uroczystość wręczenia wyróżnień.

To dla nas zaszczyt. Nie możemy się doczekać!
Nie możemy też jechać z pustymi rękami! Dlatego też od ponad dwóch tygodni, w zaciszu
szkolnej biblioteki, po lekcjach, grupa uczniów
przygotowuje puchatą niespodziankę – zwykłe
zeszyty i notesy różnego formatu przemieniamy
za pomocą włóczki, filcu, wyobraźni i empatii
w miłe w dotyku cuda. Wychowankowie ośrodka
będą mogli uzupełnić je swoimi pracami lub
po prostu przytulać. Znajdą w nich również wypracowania naszych siódmoklasistów – zwycięskie
prace konkursu literackiego Moja mała ojczyzna,
jestem jej częścią (opowiadanie Kornelii Żmudy
Moja droga do szkoły oczami Ani Shirley i wiersz
Macieja Wojciechowskiego Sarbia), list – kilka
słów o nas i o szkole w Drzonowie oraz zarażające
optymizmem cytaty, głównie z Kubusia Puchatka.
Tym razem nasze słowa wychowankowie ośrodka
przeczytają samodzielnie. Dzięki współpracy
ze szkołą w Stargardzie Szczecińskim teksty
zostały przepisane w alfabecie Braile'a. Mamy
nadzieję, że niespodzianka wywoła uśmiechy
na twarzach dzieci. Wierzymy też, że to dopiero
początek przyjaźni.
Udział w kampanii społecznej Ja nie widzę
Ciebie, Ty zobacz mnie! był dla nas niezwykle
cenną lekcją tolerancji, empatii i pokory. Wiele
się nauczyliśmy. A wracając do Ducha Bożego
Narodzenia – tak jak wspomniałam, w Drzonowie
miewa się znakomicie.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
spokoju, wielu niezwykłych chwil w gronie
najbliższych oraz radości z dzielenia się tym,
co mamy. Do miłego w 2018 roku!

Gminne Aktualności

TV Trwam dwa razy w Gminie
Kołobrzeg
Ogólnokrajowa stacja telewizyjna TV Trwam dwukrotnie na terenie Gminy Kołobrzeg przeprowadziła wydanie swojego programu interwencyjnego
Po stronie prawdy. Pierwsza wizyta miała miejsce
w październiku i dotyczyła sprzeciwu mieszkańców
Niekanina dla budowy stacji sieci komórkowej
w ich miejscowości. Druga listopadowa, transmitowana spod remizy strażackiej w Korzystnie,
ukierunkowana była na meliorację (m.in. bobry
tamujące przepływ wody, drożność rowów) czy
przepisy dotyczące gospodarki wodnej. Problem
ten dzień wcześniej na spotkaniu z wójtem Gminy
Kołobrzeg Włodzimierzem Popiołkiem poruszyli
wspólnie mieszkańcy Zieleniewa i Korzystna.
Jak na kłopoty to z Gminy Kołobrzeg
Maciej Bejnarowicz nie jest już zastępcą wójta
Gminy Kołobrzeg. 13 xi zasiadł na fotelu wójta
gminy Rewal. Zastąpił na tym miejscu wieloletniego wójta Roberta Skraburskiego, któremu
prokuratura postawiła zarzuty m.in. zaciągania
kredytów w parabankach. Kandydaturę Macieja
Bejnarowicza wskazał wojewoda, a decyzję zatwierdziła Premier Beata Szydło. Funkcję wójta będzie
sprawował do przyszłorocznych jesiennych wyborów. Zadłużenie rewalskiego samorządu wynosi
130 mln zł. Przypomnijmy w ubiegłym roku komisarzem innego zadłużonego samorządu – Gminy
Ostrowice (ok. 40 mln zł zadłużenia) został pracownik Urzędu Gminy – Marek Kukie (były sołtys Budzistowa, a także pełniący obowiązki wójta
Gminy Dygowo do nowych wyborów w tej gminie po rezygnacji Marka Zawadzkiego).

Kościółek w remoncie
Pod koniec lipca Gmina Kołobrzeg przekazała
50 tys. zł dotacji na pierwszy etap prac remontowo-konserwatorskich, obejmujących elewację wschodnią wraz z izolacją fundamentów.
Dofinansowanie przeznaczył również Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo
Powiatowe oraz środki własne zebrała Parafia
Mariacka w Kołobrzegu, do której należy obiekt.
Oprócz elewacji i fundamentów, konserwacji
zostanie poddana cegła, drewno na wieży, skute
i wymienione zostaną tynki. Właśnie trwają zaawansowane prace wewnątrz zabytkowej świątyni.
Złote gody i diamentowy jubileusz
Państwo Wanda i Jan Wilkosz z Kądzielna obchodzili jubileusz 60 lat od zawarcia związku
małżeńskiego. Stało się to dokładnie 23 grudnia
1957 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tychowie.
Medal za długoletnie pozycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczył wójt Włodzimierz
Popiołek podczas uroczystości – niespodzianki
przygotowanej przez rodzinę w świetlicy. Swoje
złote gody z kolei obchodzili państwo Józefa i Witold Popielarczyk z Drzonowa, Barbara i Adam
Kędziora z Grzybowa, Leokadia i Stanisław Rybka
z Nowego Borku oraz Daniela i Jerzy Rafałko
z Dźwirzyna. Wszystkim parom serdecznie
gratulujemy i życzymy szczęścia!
Urząd Gminy pełen szkoleń
Gospodarstwa opiekuńcze i edukacyjne były tematem szkolenia dla rolników poprowadzonego
przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Koszalina.
Zagroda Edukacyjna może być prowadzona

przez rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne
z jednoczesnym oferowaniem usług edukacyjnych,
głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej ale też
i dla dorosłych. Z kolei gospodarstwo opiekuńcze polega na połączeniu działalności rolniczej
z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia
o charakterze terapeutycznym. Również w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców z zakresu
pozyskiwania Funduszy Europejskich. Informacje
o możliwych do pozyskania środkach na rozwój
firmy i podnoszenie kwalifikacji pracowników
przedstawił Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie we współpracy
z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
Nowy prezes
Justyna Kuduk, sołtys miejscowości Obroty
została nowym prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kołobrzeg. Zastąpiła Magdalenę
Kusiakiewicz, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji i członkowstwa w stowarzyszeniu.
Na walnym zgromadzeniu w poczet nowych
członków przyjęte zostały 4 panie sołtys. Elżbieta Szczoczarz sołtys Błotnicy, Małgorzata
Strzechmińska nowo wybrany sołtys Bogusławca,
Anna Żabicka sołtys Samowa oraz wspomniana
już Justyna Kuduk – Obroty.
Bogusławiec z nowym sołtysem
Na rok przed wyborami samorządowymi z funkcji
sołtysa miejscowości Bogusławiec zrezygnowała
Jolanta Strzechmińska. Na 84 mieszkańców Bogusławca uprawnionych do głosowania, wyboru
dokonało 14. Jedyną zgłoszoną kandydatką była
Małgorzata Strzechmińska. W tajnym głosowaniu
otrzymała 8 głosów za i 6 przeciw.
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GPS – Gminny Przegląd Sportowy
Unihokej po drzonowsku

Resko Karcino mistrzem jesieni
Komplet zwycięstw i fotel lidera Klasy A dla zespołu
Reska Karcino. Zdobytych 27 punktów, 51 strzelonych bramek i zaledwie 5 straconych. Najwyższa
wygrana 17:0 z Huraganem Bierzwnica. Resko ma 5
punktów przewagi nad Wichrem Mierzym i 9 nad
trzecim w tabeli Grotem Gorawino. Najlepszymi
strzelcami zespołu w lidze, na półmetku sezonu są
Jarosław Chałupa – 21 bramek, Michał Krzesiński
i Marcin Pietrzak po 7 trafień, Piotr Chudoba – 6.
Ten ostatni do swojego dorobku może dorzucić
9 asyst. W rywalizacji pucharowej Karcinianie
wyeliminowali Płomień Pobłocie Wielkie i Wrzos
Wrzosowo. O odpadnięciu z Pucharu Polski
zadecydowały rzuty karne (4:5) w starciu z Iskrą
Białogard. Po regulaminowym czasie gry było 2:2.
(foto. Karol Skiba, Grape fotografia)

sport

Bieg Niepodległości ulicami Grzybowa
Dystans 10 km ze startem i metą przy Zespole
Szkół Morskich pokonało ponad 300 biegaczy
wśród których 17 pochodziło z Gminy Kołobrzeg.
Dokładnie z Grzybowa, Dźwirzyna, Korzystna,
Starego Borku, Sarbii, Budzistowa i Kądzielna.
Trasa przebiegała przez ścieżkę rowerową R10,
ulice Bałtycką i Nadmorską w Grzybowie oraz
ulice Wylotową, Jedności Narodowej, Arciszewskiego w Kołobrzegu. Gmina Kołobrzeg była
jednym ze współorganizatorów biegu, fundując
puchary dla najlepszych biegaczy, a trasę zabezpieczyli niezawodni strażacy z gminnych

jednostek OSP. Bieg z czasem 33:10 wygrał Łukasz
Wirkus ze Szczecinka o sekundę przed Piotrem
Pobłockim z Lęborka. Imprezą towarzyszącą była
rywalizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych
w Kołobrzeskiej Mili Niepodległości (1,609 km).
Startowali również uczniowie z Gminy Kołobrzeg,
zajmując następujące miejsca: 11. Aleksander
Zatorski (Grzybowo), 22. Wiktor Pasternak
(Niekanin), 33. Kornelia Żmuda (Sarbia), 49.
Andrzej Szczerba (Grzybowo).
Spróbuj sił w przeciąganiu liny
Sekcja przeciągania liny w Głowaczewie zaprasza
do treningów. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Więcej informacji na profilu Facebookowym
Klubu Morote oraz pod nr telefonu: 793 380 100.
W przyszłym roku w RPA odbędą się Mistrzostwa
Świata w tej dyscyplinie. Do Południowej Afryki
ma realną szansę pojechać nawet kilkanaście osób
z regionu. Co ważne, wyjazd zawodników – wyżywienie, zakwaterowanie i przeloty – opłaci
Polski Związek Przeciągania Liny.
UKS Chrobry Drzonowo trzeci
na półmetku
Młodzi zawodnicy UKS Chrobry Drzonowo
rozgrywający swoje spotkania na boisku w Sarbii
po rundzie jesiennej w tabeli Trampkarzy grupy
3 KOZPN zajmują 3 miejsce. Sześć zwycięstw, dwa
remisy i jedna porażka przyniosły 20 punktów.
O punkt więcej ma UKS Unia Białogard, a liderem
rozgrywek jest Sokół Karlino 25 punktów.

Szkoła w Drzonowie była gospodarzem Mistrzostw
Powiatu w Unihokeju. W grupie starszej doszło
do dwóch starć finałowych pomiędzy Drzonowem
a Dygowem. Dziewczyny wygrały natomiast
chłopcy musieli uznać wyższość Dygowian.
W grupie młodszej dziewczęta z kompletem
zwycięstw obroniły mistrzowski tytuł, tryumfowali również chłopcy. Mistrzowskie zespoły
reprezentować będą powiat w dalszej regionalnej
turze rozgrywek o tytuł Mistrza Województwa
Zachodniopomorskiego.
Żeglowali za niepodległą
Już po raz dziewiąty Uczniowski Klub Żeglarski
Błękitni Grzybowo był organizatorem regat żeglarskich z okazji Święta Niepodległości. Do zawodów
zgłoszono 45 jachtów, na których wystartowało
52 żeglarzy. Oprócz organizatorów wystartowały
kluby ze Szczecina, Mielna, Mrzeżyna i Kołobrzegu. Podopieczni UKŻ Błękitni Grzybowo
najlepiej spisali się w klasie ORION, w której Alicja
Gallon zajęła pierwsze miejsce, a Michał Chmara
drugie. Zwycięstwo zanotowała też Małgorzata
Górnisiewicz w klasie OPTYMIST grupa juniorek
starszych, w grupie juniorów młodszych drugi
był Wojciech Juszczak.
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#SuperKoderzy są wśród nas…

czyli Pracownia Orange UCZY – BAWI – INSPIRUJE

Pracownia Orange w Drzonowie pozyskała
nowy grant dla dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg.
Dzięki współpracy Fundacji Orange z Warszawy
i Gminy Kołobrzeg w naszej Pracowni mogliśmy
przeprowadzić cykl warsztatów łączących naukę
programowania i dziennikarstwa pt. Dziennikarze
przyszłości. Do udziału w naszych zajęciach zgłosiło
się 12 dzieci zamieszkałych w miejscowościach:
Grzybowo, Stary Borek, Przećmino i Drzonowo.
#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany
jest do dzieci w wieku 9‒12 lat. Dzięki #Superkoderom dzieci uczą się programowania w praktyce
i pogłębiają wiedzę, rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz pracy w zespole.
Celami Programu jest:
• Budowanie kompetencji cyfrowych, komuni-

kacyjnych i medialnych dzieci w wieku od 9
do 12 lat – poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z podstawą programową
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

• Podnoszenie kompetencji cyfrowych, komu-

nikacyjnych oraz medialnych trenerów biorących udział w Programie, w celu budowania
ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno‑wychowawczych związanych
z nowymi technologiami – poprzez dostęp
do szkoleń i materiałów dydaktycznych.

• Rozwijanie wśród uczniów umiejętności pra-

cy zespołowej.

Warsztaty łączyły w sobie dobrą zabawę, integrację,
naukę programowania i małego dziennikarstwa.
Dzieci nauczyły się: czym jest reportaż i kim
jest reporter, poznały cechy dobrego reportera
i jego pracy, nauczyły się przeprowadzać wywiady, by móc połączyć to w podklast w języku
programowania Scratch.
Czas upłynął nam w bardzo miłej atmosferze
sprzyjającej dobremu poznaniu się dzieci i nawet
zawiązaniu drobnych przyjaźni.
Realizacja grantu pozwoliła na zyskanie przez
pracownię projektora multimedialnego, będącego
środkiem dydaktycznym podczas prowadzonych
zajęć. Warsztaty przeprowadziły certyfikowane instruktorki:) Programu #Superkoderzy (które wzięły
udział w cyklu szkoleń Fundacji Orange i Akademii

Młodego Hakera w Warszawie): Liliana Łosiak,
Marzena Przyżycka i Anna Stefaniak-Dołęgowska.
W ramach realizacji grantu przez partnerów
Fundację Orange i Gminę Kołobrzeg oraz życzliwości Hotelu Senator w Dźwirzynie uczestników
grantu spotkała mikołajkowa niespodzianka.
Na zakończenie warsztatów dzieci w celu integracji
i wspólnej zabawy mogły spędzić miło i atrakcyjnie kolejne sobotnie popołudnie korzystając
z basenu, kina oraz zajadając przepyszne desery
i popijając je czekoladą oczywiście z nutą pomarańczy. Grupa Inicjatywna Pracowni Orange
pragnie serdecznie podziękować: właścicielom
i obsłudze hotelu Senator za przemiłe przyjęcie,
dodatkowe atrakcje oraz rodzicom dzieci za zapewnienie dowozów dzieciom na zajęcia. Współpraca
z Państwem była dla nas czystą przyjemnością.
Grupa Inicjatywna aplikuje do kolejnego tym
razem konkursu ogłoszonego przez Fundację
Orange z programowania i robotyki. Warsztaty
może wygrać tylko 17 pracowni z terenu całej
Polski, więc prosimy o trzymanie kciuków przez
wszystkich mieszkańców. Dzięki takim warsztatom,
które przeprowadziliby instruktorzy z Akademii
Młodego Hakera z Warszawy, zajęcia feryjne
w naszej pracowni zyskałyby blask.

edu k a c j a

Relacjonowała
Anna Stefaniak‑Dołęgowska
ze Szkoły w Drzonowie
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„Jestem wrogiem”

P U B LICYS T YKA

O spotkaniu z byłym zastępcą wójta Włodzimierza Popiołka, a obecnym
pełniącym obowiązki wójta Gminy Rewal – pisze Małgorzata Chir,
kierownik Refartu Promocji i Kultury UG.

Z Maciejem Bejnarowiczem współpracowaliśmy
odkąd wójt Popiołek został wójtem. Początkowo
doradca, później zastępca. W Urzędzie Gminy
miał swoją pulę obowiązków, nadzorował pracę
referatów, współpracę pomiędzy jednostkami,
zajmował się sprawami społecznymi i wspierał
wójta. Pewnego dnia, nam pracownikom zakomunikowano: pan Maciej odchodzi, będzie
pełnił obowiązki wójta w Rewalu. Taką decyzję
podjęli włodarze. Pojawiły się różne komentarze.
Jedni mówili, że Maciej Bejnarowicz długo i intensywnie zabiegał w kuluarach o ten polityczny
awans, inni że na niego zasłużył lub że to szansa
dla Rewala. Faktem jest, że Maciej Bejnarowicz
pracuje w Rewalu do czasu kolejnych wyborów
samorządowych, kiedy to funkcję wójta obejmie
osoba której mandatu udzielą mieszkańcy. Ale
do tego czasu mamy niemal rok. Rok, w którym
Bejnarowicz zamierza przywrócić normalność
w wywróconej do góry nogami rzeczywistości
samorządowej i finansowej Gminy Rewal. Można
odnieść wrażenie, że idzie jak z płatka. Czy
to za sprawą ambicji, pewności siebie, umiejętności czy możliwości? A może dzięki wsparciu
przyjaciół? Maciej Bejnarowicz określa to tak:
Jestem wrogiem. Wrogiem łamania prawa, braku
samorządności i kompetencji, wrogiem czystej
polityki. Dlatego przywrócę w Rewalu zaufanie
do włodarzy i Rady, praworządność i normalność.
Przyszło mi na myśl kilka prostych pytań.
Po odpowiedź wybrałam się do nowego gabinetu
pana Macieja.
Jak to jest mieć teraz nie 50 czy 70% odpowiedzialności, ale 100%?
MB: Powiem prawdę – lepiej. Jeśli masz 100% odpowiedzialności, masz też 100% decyzyjności. Aby
natomiast podjąć decyzję, trzeba uzyskać wszystkie
niezbędne informacje, zebrać dane, odpowiedzi
na pytania, które stawiamy w konkretnej sprawie.
Jeśli brak jest odpowiedzi, musimy kierować się

intuicją, swoimi przekonaniami czy też upodobaniami. Mając 100% odpowiedzialności musimy
współpracować z ludźmi i podejmować decyzje.
Wiele spraw tkwi w martwym punkcie ponieważ
ludzie ze sobą nie współpracują. Decyzje bywają
dobre lub złe. Najgorszy jest jednak ich brak.
Czuję, że dojrzałem już do tej roli, że to dobry
moment. Towarzyszy mi oczywiście stres, krótki
sen, zmęczenie, ale też nieustanne nastawienie
na rozwiązanie problemu. W osiągnięciu tego
kluczową rolę odegrała praca w Gminie Kołobrzeg.
Dzięki tym wszystkim spotkaniom z mieszkańcami, sołtysami, współpracy z instytucjami, dzięki
sytuacjom, z którymi musiałem się zmierzyć i być
blisko nich, dziś tak wiele rozumiem i czuję się
dobrze w świecie samorządowych uwarunkowań
i procedur.
Czy Gminę Rewal można porównać z Gminą
Kołobrzeg?
MB:To zupełnie inna skala. W Gminie Rewal 6
sołectw jest nadmorskich, tylko jedno nie. Większość mieszkańców prowadzi biznes w usługach
około turystycznych. To ludzie nastawieni na zysk,
znający się na interesach i zainteresowani wykorzystaniem szansy na poprawę funkcjonowania
samorządu i jego poszczególnych elementów.
Wdrażany tu program naprawczy przynosi już
pewne efekty. To, co tu kuleje, to przepływ informacji. Panuje chaos komunikacyjny. Mieszkańcy
przez lata nie byli informowani o działaniach
i problemach urzędu, a nawet okłamywani. Stracili zaufanie i wolę współpracy. W 4-tysięcznym
społeczeństwie, powiązanym rodzinnie, wiele
spraw nabiera toku emocjonalnego. W moim
gabinecie odegrały się już różne sceny i przeplatały
się wątki kryminalne, komediowe, dramatyczne
i parodie. Myślę, że po roku będzie można napisać
niezłą książkę.
Za Gminą Kołobrzeg tęsknię. Wciąż czuję
się z nią związany. Odwiedzam Urząd, dzwonię,

pytam i rozmawiam z wójtem. Jestem pewien,
że Włodzimierz Popiołek będzie z powodzeniem kontynuował swoją misję. To on pomógł
mi w decyzji.
Niektórzy uważają, że odejście w rok przed
wyborami to brak lojalności.
MB: Lojalność to wywiązywanie się z zadań
w miejscu, w którym się jest. Zatem byłem i jestem lojalny. Nie wiem jak się potoczą moje losy.
Gdziekolwiek będę, nie zapomnę, że to dzięki
Gminie Kołobrzeg. To ona dała mi kapitał wiedzy
i doświadczenia.
Najgorsze co można zrobić, to popaść w pychę.
MB: Pycha doprowadziła Gminę Rewal do upadku.
Podnieść ją mogą wartości, w które wierzę i w które
powinni według mnie być wyposażeni samorządowcy, wójtowie, radni czy urzędnicy. Pokora,
równość wobec prawa, chęć służenia ludziom.
W służbie społecznej fundamentem są wartości
i merytoryczny dialog. Pełnię funkcję polityczną,
ale twardo stąpam po ziemi, wiele spraw i problemów nie będzie łatwo rozwiązać. Czuje jednak
wsparcie zwykłych ludzi – to bardzo pomaga.
Czego życzy Pan mieszkańcom Gminy
Kołobrzeg?
MB: Ciepłych, rodzinnych, białych, bajkowych,
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. Radości i pozytywnych wzruszeń.
Dziękuję za możliwość pracy z Wami.
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Wszyscy wiemy, jak jest to ważna część życia, jak
poprawia samopoczucie i wydajność. Samorząd
szkolny zaproponował, by uczniowie i nauczyciele
w tym dniu przynieśli poduszeczki, popularnie
zwane Jaśkami. W czasie lekcji uczniowie słuchali
muzyki relaksacyjnej, najmłodsi słuchowiska.
Każda lekcja była przerywana 5-minutowym
relaksem, podczas której uczniowie przytulali
głowę do poduszek przy muzyce. Również na korytarzach tradycyjne ławki zostały zastąpione
materacami, wyłączono dzwonki, a muzyką
wyznaczano lekcje i przerwy. Wielu uczniów
przebrało się w piżamy, szlafroki, a także przyszło w kapciach. Wiele dzieci przyniosło swoje
ulubione pluszaki.
Pod koniec listopada dla klas 0–3 zorganizowano
wycieczkę do fabryki bombek, do Koszalina.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie nie samą nauką żyje człowiek
Dzieci mogły zobaczyć cały proces powstawania
bombek i różnych ozdób świątecznych. Dzieci
mogły również spróbować swoich możliwości.
Na pamiątkę każdy otrzymał bombkę ze swoim
imieniem. W drodze powrotnej odwiedziliśmy
Mac Donalda, co zawsze jest nieustającą atrakcją.
Było bardzo miło i ciekawie.
Uczniowie szkoły bawili się na zabawie andrzejkowej, nie zabrakło wróżb i dobrej zabawy. Rodzice
upiekli pyszne ciasta i zorganizowali loterię, gdzie
każdy los był szczęśliwy. Młodsze dzieci bawiły
się z panią Agnieszką Braun z Krainy dziecięcych
marzeń.
Stało się już tradycją, że podopieczni pani
Agnieszki Torcz włączają się do akcji Marzycielska Poczta. Co roku, przed Świętami Bożego

Narodzenia dzieci naszej szkoły wchodzą na stronę
Marzycielskiej Poczty, szukają i wybierają dzieci,
które cierpią na nieuleczalne choroby. W tym
roku w akcji udział biorą uczniowie klasy IV,
którzy chcąc sprawić trochę radości chorym
dzieciom, własnoręcznie robią dla nich kartki,
wypisują życzenia i wysyłają do ich domów.
Marzycielska Poczta jest nie tylko dawaniem
chwili wytchnienia i przyjemności chorym
dzieciom, ale też nauką dla zdrowych dzieci,
które dowiadują się o nieznanych chorobach,
uczą się tolerancji i życzliwości dla innych.
Niektóre mają też pierwszą okazję do wypisania
własnoręcznie adresu na kopercie, przyklejenia
znaczka i wysłania listu na poczcie. Zachęcamy
wszystkich do włączenia się w akcję.

edu k a c j a

Notę z życia szkoły
w Dźwirzynie przygotowała
Dyrektor Elżbieta Korżel
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Myślę, że jest „fajno”! część 3

P U B LICYS T YKA

O samorządzie i swojej pracy w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
z panem Jankiem Kawałkiem z Dźwirzyna rozmawiał Tomasz Jankowski
T.J: Miał pan styczność z uzależnieniami prowadząc gminną komisję rozwiązywania problemów
alkoholowych. Groźne używki pojawiają się także,
wśród młodych ludzi.
J.K: Prowadziłem ją przez kilka lat. Spotykałem
się z ludźmi, rodzinami alkoholików i różnymi
sytuacjami. Myślę, że to jest ciężki temat, ale
tylko dla rodziny. Jednostki społeczne, wiele
mogą robić. W rodzinie, gdy jeszcze nieletnie
dziecko pozbawione jest już kontroli, dzieje się
źle, a wtedy zdarzyć może się wszystko. Mam
przyjaciela, który zorganizował dom dla młodych narkomanów koło Koszalina. Jest to rzecz
konieczna dla osób będących głęboko na dnie.
Okazuje się, że z tego dna wychodzą. Dzięki

trudowi osób tam pracujących. Nie da się tam
pracować tylko 8 godzin. To jest choroba psychiczna. Terapeuta pracuje tak naprawdę całą dobę
nad danym pacjentem. Jest dużo młodzieńców,
którzy z tego wychodzą, angażują się do pracy,
ale jest świadomość, że nie da się całkiem tego
wyeliminować. Ważne jest dotrzeć do ludzi
w porę oraz ważna jest rola rodziców.
T.J: Co było najtrudniejsze w komisji?
J.K: Problem alkoholu, poprzez moją pracę w komisji, a teraz działalność w Caritas, dostrzegam
w niektórych rodzinach i to duży. Kilka osób
udało się wyciągnąć z nałogu, co było bardzo
trudne. Żeby kogoś skierować na przymusowe
leczenie, to albo musi wyrazić zgodę, albo trzeba

pozbawić go praw decydowania o sobie. Poradnią uzależnień kierował doświadczony człowiek,
a nawet jemu było trudno prowadzić rozmowy.
Zwłaszcza te pierwsze. Wyglądały w ten sposób:
ja nie jestem alkoholikiem, nie prawda, że kradnę
w rodzinie pieniądze, że piję, że robię awantury,
biję dzieci. Znam nawet takie przypadki, że
mężczyzna papierosem przypalał dzieci, a matka
ze strachu uciekła zamiast je ratować, były one
bardzo pokrzywdzone. Do ośrodka trafiano
na dwa miesiące. Po tym okresie wracało się
do domu. Osoba była jeszcze przez kolejnych
10 miesięcy pod nadzorem ośrodka, pracowała
nad sobą. I były efekty.
T.J: Może przytoczyć pan jakieś historie.
J.K: Opowiem o jednym ciekawym przypadku,
jaki udało się uratować. Spotkałem kiedyś pana,
który był na leczeniu przymusowym. Wrócił
po okresie dwóch miesięcy, bardzo ładnie się
zachowywał. Miał już rodzinę, dwójkę dzieci,
wszyscy w domu cierpieli, ale po powrocie zachowywał się elegancko. Spotkał kumpla, który
zaproponował mu piwko, ale ów kumpel nie
miał pieniędzy, więc chciał naciągnąć jego, ale on
też nie miał pieniędzy. Akurat szedłem wtedy ja,
złapał mnie za rękaw: Panie Janku, Panie Janku.
Chciałem pożyczyć 20 zł. A ja znałem dobrze
jego sytuację. Zapytałem go na co potrzebuję
te 20 zł. A bo muszę kupić pieluchy tej małej,
żona nie ma pieniędzy. Wymyślał różne historie.
A ja ceniłem go bardzo, bo samo to, że wytrwał
w ośrodku 2 miesiące i miesiąc jest już w domu
i pracuje. I mówię mu: Słuchaj nie mam akurat
takiej kwoty, w domu pieniędzmi żona rządzi, więc
ja na jutro je tobie przygotuje i dam. Na drugi
dzień nie przyszedł. Spotkałem go kolejnego dnia
na ulicy a on podaje mi rękę i mówi: Dziękuje
panie Janku, że pan mi nie dał, tych pieniędzy. Wie
pan, co bo ja dopiero sobie uświadomiłem dzisiaj.
To czego uczyli go w ośrodku. Że ja gdybym
miał te pieniądze to znowu wpadłbym w dołek.
Znam też przypadek z Dźwirzyna, że głęboko
upadły człowiek wyszedł z tego tylko na podstawie rozmów w cztery oczy. Podrzucałem mu
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T.J: Był pan przewodniczącym Rady Gminy.
Jak pan wspomina samorząd i siebie w roli
samorządowca?
J.K: W poprzednim ustroju były sztywne zasady.
Od 90 roku jak powstały samorządy, to zwykle
do tych rad gminy wchodzili ludzie zupełnie
niedoświadczeni. Ja również byłem zielony. Nie
zdawałem sobie sprawy, że na tej pierwszej sesji
samorządowej akurat ja zostanę przewodniczącym.
Nie w pełni to sobie uświadamiałem. Co prawda
ustawę przeczytałem czy zadania gminy. Na początek coś by trzeba było przygotować, jakiś
materiały. Wie pan jakie to było dla mnie trudne.
Okazuje się, że po tej pierwszej sesji przeze mnie
prowadzonej, nie ukrywam z pewnym jąkaniem
i wątpliwościami usłyszałem: Panie Janku, zrobił
pan to doskonale, ale proponowalibyśmy dopracować to i tamto. Byli to pracownicy, którzy tam
pracowali w poprzednim jeszcze ustroju, ale byli
bardzo doświadczeni. Oni nauczyli mnie wiele
rzeczy. Skończyła się pierwsza kadencja czteroletnia i już to wszystko zaczęło inaczej funkcjonować.
Radni zaczęli bardziej chwytać tematy.
T.J: Jak pan postrzega tamte, a dzisiejsze sesje?
J.K: Dzisiaj radni mają luksus. Tylko powinni
jednak myśleć, co należy zrobić, jak należy zrobić.
Wtedy w pierwszej kadencji i kolejnych nie było
słychać takich form rozmowy jak dzisiaj. Były
różne, ale nie używano tam ostrych słów, nie
podchodzono tak złośliwie. Jeżeli radny plótł
głupstwa, to prosiło się doświadczonego pracownika czy radcę prawnego, żeby to wyjaśnił. Jeżeli
ci to chłopie wyjaśnił, to ty albo się naucz albo
przekonaj, że nie ma racji. Myślę, że było trudno,
ale przyjemniej. Podejmowało się wiele uchwał
i to logicznych. Gmina wzięła kredyt w Banku
Ochrony Środowiska na budowę wodociągów
i kanalizacji. Nie myślałem wtedy o całej gminie,
raczej o Grzybowie i Dźwirzynie. W gminie

myśleli o tym, że jeżeli te działki w Grzybowie
zostały przekwalifikowane z rolnych na rekreacyjne, należało to wykorzystać i coś z tym zrobić. I myślę, że było to dobrze ukierunkowane
wśród pracowników urzędu, ale wśród radnych
mniej gdy przygotowano uchwałę o tym kredycie na ochronę środowiska, budowę urządzeń
sanitarnych, kanalizacyjnych. W środku nocy
dzwoni telefon stacjonarny, komórek jeszcze nie
było: Panie przewodniczący, pan tą rączkę trzymał
w górze, żeby ten kredyt gmina wzięła na Grzybowo
i Dźwirzyno, a wie pan, że ta rączka może być
odcięta. Jednak gdyby nie to czy miejscowości
te byłby takimi jakimi są dzisiaj. W latach 70,
80 na początku lipca był zakaz kąpieli w morzu,
taki był wskaźnik zanieczyszczeń. Gdyby nie te
pieniądze zainwestowane w ziemię, zbrojenia, nie
byłoby tego, co dzisiaj. Żyje się lepiej nie tylko
turystom, ale i nam mieszkańcom.

WOŚP
z Gminą
Kołobrzeg

T.J: Niektóre osoby zapominają jak to było kiedyś.
J.K: Myślę, że dzisiaj Gmina Kołobrzeg jest
gminą wzorową. Chociażby taka mała rzecz jak
śmieci. Jaki to dziś problem? Wystarczy podpisać
stosowną umowę i wszystko ci zabiorą. Popatrzmy też na tych ludzi, co pracują w zakładach
komunalnych lub odpowiadają za środowisko.
Ja na przykład o godzinie piątej biegnę plażą
i widzę, że ci ludzie już po plaży sprzątają. Wracam to widzę już zebrane worki śmieci zabierane
przyczepką. Mówią, że oni tylko chodzą, nic nie
robią. Czy gdyby twoje dzieci, czy siostra pracowałyby tam od piątej rano i miałbyś rozeznanie
to mówiłbyś tak? Niestety są takie sytuacje. Dzięki
temu, że ci ludzie uczciwie pracują, jest czysto,
elegancko, koszą trawę. Koszy jest dużo. Był szum
kiedy likwidowano duże kosze, dzwony na szkło,
odpady plastikowe. Przywozili tam nawet meble,
które leżały miesiącami. To świadczy o tym, że
w społeczeństwie potrzebna jest jeszcze edukacja.
Dziękuję za rozmowę.

14 stycznia mieszkańcy Gminy Kołobrzeg znów
będą mieli możliwość zagrać z Wielką Orkiestrą.
Działania sztabu podobnie jak przed rokiem są
bezkosztowe i obejmują: możliwość zarejestrowania się wolontariuszy (do dnia 13 grudnia), zbiórkę
i rozlicznie w dniu finału oraz prowadzenie internetowych aukcji. Jeżeli chciałbyś przekazać ciekawe,
unikalne, własnoręcznie zrobione przedmioty, lub
ciekawe usługi, zgłoś się do nas. Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48A, budynek B, Referat
Promocji i Kultury – pokój 45, telefon 94 35 30 452
wew. 12, t.jankowski@gmina.kolobrzeg.pl. Od poniedziałku do piątku 8.00–15.30. Przedmioty
zostaną wystawione na aukcję Allegro na około
dwa tygodnie przed finałem i zakończą się najpóźniej 15 stycznia 2018 roku. W ubiegłym roku
w ten sposób uzyskaliśmy prawie 5 tys. zł.

społeczeństwo

materiały do czytania na ten temat, obyło się
bez leczenia. Nie pije już od kilku lat, a jak ktoś
do niego przychodzi to wygania mówiąc przyjdź
jak będziesz trzeźwy.
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Krzyżówka z hasłem

humor
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—— Jak minęły święta?
—— Wspaniale! Żona serwowała mi
same zagraniczne potrwy.
—— Jakie?
—— Barszcz ukraiński,
fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie
i sznycel po wiedeńsku
z kapustą włoską.

❅❆❄
—— Mamo, czy to prawda,
że Pan Bóg nas karmi?
—— Oczywiście.
—— I że dzieci przynosi bocian?
—— Tak.
—— I że prezenty rozdaje
św. Mikołaj?

—— Tak.
—— To po co trzymamy w domu
tatusia?

❅❆❄
—— Szczęśliwego nowego Roku!
—— Zwariowałeś, w lutym?
—— To już luty? Kurcze,
jeszcze nigdy nie wracałem
tak późno z sylwestra…

❅❆❄
—— Wiesz dlaczego choinka
nie jest głodna?
—— czemu?
—— Bo jodła.

Bożonarodzeniowy, handlowy
Sąsiednia gmina
Świąteczna z życzeniami
Na święta sztuczna lub prawdziwa
Kuzyn renifera
Z nosem z marchewki
Świąteczny pocałunek pod…

❅❆❄
Świąteczny instynkt samozachowawczy
podpowiada:
Kupić dzieciom takie same
zabawki, a żonie i kochance
takie same perfumy…

❅❆❄
Przypominamy,
że wbrew pogodzie
obecnie obchodzimy
Boże Narodzenie,
a nie Wielkanoc.
Zawsze można jednak
przystroić choinkę pisankami.

Walka z zimą

OSP Stary Borek – Przygotowani do akcji
Ochotnicy strażacy ze Starego Borku w lipcu
odebrali nowy wóz strażacki. Gmina pokryła
jego zakup w około 25% i przeznaczyła 208 tys. zł.
W wyniku mniejszego wkładu, niż zakładano
w budżecie, radni przegłosowali podczas 31 sesji
Rady Gminy jego zmiany, a kwota 117 tys. zł trafiła
do OSP Stary Borek w tym 92 tys. na wydatki
inwestycyjne. Zakup wozu to jedno wraz z nim
otrzymaliśmy 6 kompletów strojów ochronnych,
bo tyle osób liczy załoga mieszcząca się w środku.

Musieliśmy go doposażyć m.in. w elementy
hydrauliki, węże, zakupiliśmy nową drabinę,
topór, nożyce do cięcia blachy. Wzbogaciliśmy
się o radiotelefony oraz za kwotę ponad 6 tys.
nabyliśmy defibrylator – wylicza Krzysztof Lewandowski prezes gminnej OSP. Pozostaje nic
innego jak życzyć, zresztą nam wszystkim aby ten
sprzęt był używany jak najmniej i zbliżający się
nowy rok pod względem pożarów i wypadków
był spokojny.

Redakcja
Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 A pok. 44–45,
78-100 Kołobrzeg · tel. 94 353 04 52 · m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

Trudno powiedzieć, co szykuje nadchodząca
zima. Na wszystkie ewentualności musi być
przygotowany Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego. Podstawą skutecznego działania
jest dobra komunikacja oraz takie przydzielenie
zadań, aby przechodziły one przez jak najmniejszą
ilość osób i instytucji. Tym, co najbardziej zainteresuje mieszkańców niewątpliwie jest kwestia
odśnieżania. Zimą przy świetlicach w Grzybowie
i Dźwirzynie dostępne będą pojemniki z solą
do posypywania. Każdy będzie mógł pobrać
sól, oczywiście w racjonalnej ilości. Podobne
pojemniki będą przy pozostałych świetlicach
w gminie jednak z nich sól będzie służyła jedynie
do posypania terenu wokół świetlic. Odśnieżane
będą przystanki i ulice, natomiast posypywane
chodniki oraz newralgiczne punkty na drogach,
jak skrzyżowania czy łuki. Pamiętać należy, że
obowiązki spoczywają też na właścicielach posesji
i odśnieżeniu chodników przylegających do ich
nieruchomości.

OSP , ZARZ Ą D ZANI E KRYZYSOW E

O działaniach
zarządzania kryzysowego
w warunkach zimowych
w Gminie Kołobrzeg
pisze Krzysztof Filipowicz,
podinspektor
ds. Zarządzania Kryzysowego

Jak smakują Święta w Gminie Kołobrzeg?

ŚWI ĄT E CZN E SMAKI G MINY KOŁO B RZ E G

Wyjątkowe przepisy podpowiadają
gospodynie z Karcina, które gotowały
wspólnie z Beatą Mieczkowską‑Miśtak.
To przedsmak przyszłorocznej publikacji
kulinarnej o smakach Gminy Kołobrzeg.

Pysznych Świąt!

Roladki śledziowe

Kapustę pekińską, całe główki parzymy we wrzątku,
w bulionie warzywnym a następnie hartujemy
zimną wodą. Odsączamy na papierowych ręcznikach. Odrywamy największe liście i odcinamy

od nich twarde białe części. W międzyczasie
na patelnię wlewamy olej rzepakowy i podsmażamy
surową kaszę jęczmienną, stopniowo dolewamy
bulionu, w którym się gotowała kapusta. Kiedy
kasza wchłonie bulion, ale jest jeszcze lekko twarda,
przerzucamy ją do miski. W drugiej miseczce
mieszamy ocet i cukier i przelewamy do kaszy,
dodajemy lubczyk. Mieszamy dokładnie i odstawiamy. Śledzia kroimy w paski ok 1 cm, posypujemy
pieprzem czarnym grubo mielonym i skrapiamy
olejem. Cebulę kroimy w piórka, a jabłko i kiszone
ogórki w zapałki. Na dwóch matach do sushi,
owiniętych folią spożywczą układany składniki.
Na pierwszej macie kładziemy liście sparzonej
kapusty, tak aby zakryły całą powierzchnię maty.
Kolejno, wykładamy kaszę jęczmienną i serek
śmietankowy. Dodajemy paski śledzia, ogórki,
cebulę, jabłko, świeży koper i zwijamy jak rulon
sushi. To samo robimy na drugiej macie. Następnie rulony wstawiamy do lodówki na około dwie
godziny, żeby utrwaliły swój wygląd i smaki się
połączyły. Następnie rulony kroimy w pierścienie,
dekorujemy śmietaną i koperkiem.

na maśle. Zestaw z ognia i dodaj połowę porcji
białego wina. Lekko przemieszaj. W naczyniu
żaroodpornym posmarowanym masłem układaj
warstwami: filety z dorsza i podsmażone pory tak,
aby ostatnia warstwa była przykryta duszonym

porem. Całość skrop resztą porcji białego wina.
Na wierzch wylej śmietankę. Wstaw do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 °C i piecz
pod przykryciem przez 30–40 minut. Podawaj
posypanego startą skórką z cytryny.

Składniki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 główka kapusty pekińskiej,
1 l wody bulionu warzywnego,
2 filety śledzia marynowanego,
1 czerwona cebula,
1 serek śmietankowy chrzanowy
do smarowania,
1 szklanka kaszy jęczmiennej,
1 jabłko,
3 ogórki kiszone,
50 ml octu jabłkowego,
1 łyżeczka cukru,
pieprz grubo mielony, lubczyk świeży i sól
morska do smaku (po około ½ łyżeczki),
olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania

Dorsz zapiekany
w porze
z białym winem
Składniki
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg fileta z dorsza,
3 pory średniej wielkości,
150 ml śmietany 30 procentowej,
skórka z jednej cytryny,
sok z jednej cytryny,
200 g masła,
100 ml wytrawnego białego wina,
sól, czarny pieprz do smaku.

Sposób przygotowania
Filet z dorsza oczyść, usuń ości i obmyj. Osusz
z wody, dopraw solą, pieprzem i skrop sokiem
z cytryny. Wstaw do lodówki na 30 minut. Pory pokrój drobniutko w małą kosteczkę. Posól i podduś

