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Gmina w budowie
O tym, jak dla Gminy Kołobrzeg rozpoczął się
kolejny rok – pisze wójt Włodzimierz Popiołek
Jako wójt nieustannie stoję przed dylematem – co jest
najważniejsze? Która inwestycja? Czy ta najkosz‑
towniejsza? Czy najbardziej skomplikowana for‑
malnie? W której miejscowości? A może ważniejsze
są działania społeczne, sprawy załatwiane w urzę‑
dzie? Finanse? Problemy mieszkańców? Odpo‑
wiedź nasuwa mi się jedna. Wszystko jest naj‑
ważniejsze. Wszystkie te sprawy muszę pogodzić,
zrealizować, być fachowcem w każdej z dziedzin.
Oczywiście pracuje ze mną sztab ludzi. Myślę, że
osiągnęliśmy bardzo dobry poziom współpracy
i profesjonalizm w tym, co robimy. Jakie działa‑
nia obecnie realizujemy – o tym przeczytają Pań‑
stwo na kolejnych stronach Afisza. Wspomnę
o tych, które cieszą mnie najbardziej. Z radością
i ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że należą
do nich projekty zaplanowane przez kilkoro soł‑
tysów naszej Gminy, którzy zdecydowali się się‑
gnąć po Granty sołeckie. Dziękuję w tym miejscu
pani Justynie Kuduk, sołtys Obrotów, za której
przykładem poszły sołectwa Bogucino, Błotnica,
Karcino, Korzystno, Przećmino i Sarbia. Wspólna
praca sołtysów, urzędników, mieszkańców oraz
zaangażowanych osób, zaowocowała złożeniem
wniosków o dofinansowania. Jeśli zostaną po‑
zytywnie rozpatrzone, za pozyskane fundusze
doposażone zostaną place zabaw dla dzieci czy
miejsca bezpiecznej jazdy rowerowej. Wszystkim

• Historyczne ciekawostki
przedsięwzięciom życzymy powodzenia! Już trwa‑
jące place budowy to powstające Centrum Spor‑
tów Wodnych w Dźwirzynie, przebudowa drogi
w Budzistowie, budowa ścieżki Kołobrzeg‑Ko‑
rzystno, remonty ulic i oczywiście budowa nie‑
zwykle efektownego odcinka międzynarodowej
trasy rowerowej R10, biegnącego przez Dźwi‑
rzyńską pustynię. Jego atutem będzie również ta‑
ras widokowy na wysokości ulicy Spacero‑
wej. Rekordowy inwestycyjnie rok ruszył
więc pełną parą. Budzi się życie kultu‑
ralne w naszych sołectwach, ciekawe
inicjatywy społeczne i kształtują

plany na sezon letni. Dużymi krokami zbliżają
się także Święta Wielkiej Nocy. Już dzisiaj życzę
wszystkim owocnych przygotowań duchowych
i ciepłej atmosfery. Dobra informacja jest również
taka, że kolejny raz, każdy z nas może przyczynić
się dalszego rozwoju naszej Gminy. Pamiętajcie
by rozliczając swój roczny PIT wskazać miejsce
zamieszkania na terenie Gminy Koło‑
brzeg. Dlaczego warto – przypo‑
mni Wam na dalszych stro‑
nach nasz znajomy
Piter.
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Granty sołeckie dla mieszkańców
już złożone

SPOŁECZEŃSTWO

W napisaniu wniosków o granty sołeckie pomagała między innymi
Anna Stefaniak-Dołęgowska.
Miesiąc luty 2018 r. zakończył się bardzo pra‑
cowicie, w szczególności dla sołtysów Gminy
Kołobrzeg. Silny zespół sołtysów: Błotnicy, Bogucina, Karcina, Korzystna, Przećmina, Obrotów
i Sarbii przy wsparciu pracownika Urzędu Gminy
Kołobrzeg inspektora ds. wpierania promocji
i przedsiębiorczości pana Marka Dołęgowskiego
i członków Grupy Inicjatywnej Pracowni Orange
w Drzonowie przygotował 7 zgłoszeń do Konkursu
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Granty sołeckie 2018. Celem Konkursu jest wspie‑
ranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości
i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy
sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.
W niedzielne popołudnie 25.02.2018 r. wszyscy
zainteresowani sołtysi wnioskowaniem o środki
finansowe z grantu spotkali się z panem wójtem
Włodzimierzem Popiołkiem w Pracowni Orange
w Drzonowie. Tu każdy z nich przedstawił po‑
mysł, wynikający z wcześniejszych konsultacji
z mieszkańcami danej wsi, który miał stać się
celem opracowania zgłoszenia i niezbędnej
dokumentacji, które to należało złożyć do dnia
28.02.2018 r.

Warsztat ten był bardzo wartościowym spo‑
tkaniem, gdyż sołtysi charakteryzując problemy
na jakie napotykają się w swoich miejscowościach,
potrzebach mieszkańców mogli na bieżąco
przedyskutować je z panem wójtem, który starał
się wesprzeć przewidziane inicjatywy oddolne,
udzielając niezbędnych informacji, doradzając
i przypominając o już podjętych działaniach,
które stały się podwalinami pod realizację tych
przewidzianych przez sołtysów działań. I tak
np. budowa boiska sportowego w Błotnicy może
zostać doposażona przez środki finansowe po‑
chodzące z grantu sołeckiego.
Grupa Inicjatywna Pracowni Orange posia‑
dając doświadczenie w aplikowaniu o środki
zewnętrzne pomogła sołtysom w sporządzeniu
zgłoszeń, tak żeby zarówno poruszane potrzeby
jak i pomysły na zrealizowanie projektów wpi‑
sywały się w Strategię Rozwoju Województwa
Zachodniopomorskiego, Powiatu Kołobrzeskiego,
jak i Gminy Kołobrzeg. Sołectwa mogły aplikować
w dwóch przedziałach finansowych: do 10 tysięcy
zł bez wkładu własnego i do 25 tysięcy zł – przy
przewidzianym wkładzie własnym, pochodzącym
z innych źródeł.

I tak powstało i złożono siedem wniosków
aplikacyjnych:
1. Sołectwo Błotnica
Magiczne Piłko-chwytacze – doposażenie
boiska sportowego w Błotnicy.
2. Sołectwo Bogucino
Bezpieczna przystań – doposażenie placu
zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości
Bogucino.
3. Sołectwo Karcino
Zakręcone dzieciaki – doposażenie placu
zabaw w sołectwie Karcino.
4. Sołectwo Korzystno
Modernizacja infrastruktury
boiska wiejskiego we wsi Korzystno,
w celu polepszenia jego funkcjonalności,
wpływającej na zwiększenie integracji
i aktywizacji społeczności sołectwa
Korzystno.
5. Sołectwo Obroty
Bezpieczny Punkt Rowerowy w sołectwie
Obroty.
6. Sołectwo Przećmino
Podniebna bawialnia – projekt doposażenia
palcu zabaw dla dzieci i młodzieży
w miejscowości Przećmino.
7. Sołectwo Sarbia
Przystanek książka –zagospodarowanie
przestrzeni zielonej przed Świetlicą Wiejską
w Sarbii.
Projekt Granty sołeckie powstał w 2017 r. i wów‑
czas przeznaczono na niego kwotę 500 tysięcy zł.
Łączna suma złożonych wniosków w ubiegłym
roku wyniosła ponad 5 milionów, co wskazuje
na duże zainteresowanie tym programem. Grupa
Inicjatywna Pracowni Orange w Drzonowie gra‑
tuluje odważnym sołtysom, że dołożyli wszelkich
starań, żeby pozyskać większe środki finansowe
na realizację potrzeb mieszkańców swoich małych
ojczyzn. Cieszymy się, że mogliśmy wolontariacko
Państwu w tym pomóc i trzymamy kciuki, do czego
zachęcamy również wszystkich czytelników.

O jednostkach ochotniczej
straży pożarnej w naszej
gminie pisze Krzysztof
Filipowicz podinspektor
ds. Zarządzania Kryzysowego

Z lutym zakończył się roczny przegląd i spra‑
wozdania jednostek Ochotniczej Straży Pożar‑
nej w naszej gminie. Pierwsze zebranie odbyło
się w Korzystnie, następnie w Karcinie, Drzo‑
nowie, Sarbii a na zakończenie w Starym Borku.
W całym powiecie odnotowano 1087 działań
podejmowanych przez straż, w 155 zdarzeniach
uczestniczyły jednostki OSP Gminy Kołobrzeg.
W planach na rok 2018 najważniejszą kwestią
jest rozbudowa garażu straży OSP Korzystno,
na którą wykonano już projekt, a inwestycja
wyniesie około 75 tys. zł. Cały cykl spotkań
mnie jako nadzorującego pracę strażaków
i wójta Włodzimierza Popiołka z gminnymi
jednostkami OSP służył także zbieraniu infor‑
macji, co do potrzeb sprzętowych. W budżecie
na ten rok zaplanowaliśmy zakup dwóch mo‑
topomp do odprowadzania wody i zarezerwo‑
waliśmy na ten cel 200 tys. zł. To ważny wyda‑
tek w związku z ostatnimi podtopieniami jakie
przytrafiły się w naszej gminie. Przewidujemy

Przegląd
gminnych
rozbudowę garażu także w OSP Sarbia, wy‑
mianę ogrzewania w remizie OSP Stary Borek,
czy zakup za 50 tys. sprzętu hydraulicznego
do ratownictwa drogowego dla OSP Korzystno.
Ten zakup podyktowany jest m.in. zmianami
jakie nastąpią w regionie po zakończeniu bu‑
dowy drogi S6, gdzie taki sprzęt może być po‑
trzebny w razie wypadku. Wszystkie jednostki
OSP dobrze wykonały swoje zadania, uczest‑
nicząc także aktywnie w życiu naszej lokalnej
społeczności m.in. poprzez działania edu‑
kacyjne, zabezpieczenie imprez czy pokazy
sprzętu strażackiego dla dzieci.

Policjanci z Dźwirzyna
z nowym wozem
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
we współpracy z samorządami zakupiła trzy
nowe samochody, które rozpoczęły służbę
w Ustroniu Morskim, Gościnie i Dźwirzynie.
Gmina Kołobrzeg przychyliła się do wniosku

OSP

policji. Decyzją radnych na nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy w październiku 2017 roku
udzieliła dofinansowania 32,5 tys. zł na za‑
kup nieoznakowanego wozu, którego koszt
to 65 tys. zł. Auta zostały wybrane w wyniku
przetargu. Przekazane samochody są dyna‑
miczne, wyposażone w szereg nowoczesnych
systemów zapewniających policjantom mak‑
symalne bezpieczeństwo i komfort pracy.
Inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa
naszych mieszkańców oraz przebywających
u nas turystów.

Nowy kierownik Posterunku
w Dźwirzynie
Podczas xxxiii sesji Rady Gminy oficjalnie
podziękowano za współpracę dotychczasowemu
kierownikowi posterunku w Dźwirzynie asp.
Krzysztofowi Grajewskiemu, którego zastąpił
asp. Bartosz Filipowicz.

BEZPIECZEŃSTWO
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Wigilia w Drzonowie

Witaj Franciszku

Porozumienie z Politechniką

Bez kiermaszowych stoisk, przy wspólnych wigi‑
lijnych stołach, zasiedli zaproszeni goście i miesz‑
kańcy. Przybyłych przywitał wójt Włodzimerz
Popiołek, a błogosławieństwa zebranym udzielił
biskup senior Paweł Cieślik. W krótkim kazaniu
odniósł się do wspólnego dobra i świątecznego
czasu pojednań, miłości i wspólnoty. Harcerze
rozdali opłatek, a uczniowie Szkoły Podstawo‑
wej w Drzonowie przygotowali piękne jasełka.
Dzieci w wir zabawy zabrał św. Mikołaj i jego
pomocnik, a worek wypełniony był świątecznymi
woreczkami – kolorowankami, maskotkami reni‑
ferów i słodyczami. Konkurs na najsmaczniejsze
ciasto zakończył się zwycięstwem Władysławy
Romaniszyn z Przećmina. W kategorii szopek
i stroików bezkonkurencyjna była praca Izabeli
Mikołajczyk z Bogucina. Wieczór zakończył
występ duetu Tom i Lucy.

W środę 3 stycznia 2018 roku w Regionalnym
Szpitalu w Kołobrzegu na świat przyszedł pierwszy
mieszkaniec Gminy Kołobrzeg urodzony w No‑
wym 2018 Roku. Franciszek, bo takie imię nadali
chłopcu rodzice, przyszedł na świat o godzinie
13:34. Chłopiec waży 3100 gramów. Szczęśliwymi

Dokument podpisały dyrektorki, Irena Pietrzykow‑
ska – Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzo‑
nowie i Elżbieta Korżel – Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Dźwirzynie oraz Prorektor ds.
Studenckich prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz
Królikowski. Natomiast list intencyjny o współ‑
pracy podpisał wójt Włodzimierz Popiołek.
Pierwsza wizyta dzieci i młodzieży z Gminy
Kołobrzeg na uczelni odbyła się w ramach
ferii zimowych. Uczniowie będą uczestniczyli
w wykładach tematycznych prowadzonych przez
nauczycieli akademickich. Zaplanowanych jest
pięć wyjazdów w okresie od marca do czerwca.

Karuzela i MMG Centers z decyzjami
Projektowane centra handlowe, które będą po‑
łożone w Budzistowie, otrzymały ostateczne
decyzje środowiskowe. Trwają prace projektowe
i uzyskiwanie zezwoleń na budowę. Będą to naj‑
większe tego typu obiekty w okolicy. Inwestorzy
już prowadzą rozmowy najmu z kilkoma znaczą‑
cymi markami i sklepami, powstaną tu także kina.
W Karuzeli ma znaleźć się 90 sklepów, w MMG
około 50. Inwestorzy planują otwarcie swoich
galerii na drugą połowę 2019 roku.

Gminne aktualności
rodzicami zostali mieszkańcy Zieleniewa, Państwo
Magdalena i Kamil Kostyk, a mały Franciszek
jest ich drugim dzieckiem. Na dobry początek
w imieniu wójta Gminy Kołobrzeg Włodzimierza
Popiołka przekazaliśmy małą wyprawkę w postaci
drobiazgów pielęgnacyjnych i pieluszek.
Nasi rolnicy na Polagrze
W styczniu, z inicjatywy Stowarzyszenia Spo‑
łeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy Kołobrzeg
i Wójta Gminy Kołobrzeg, odbył się wyjazd
na vii Międzynarodowe Targi Rolnicze Pola‑
gra w Poznaniu. Wyjazd pozwolił zapoznać się
z nowościami w branży rolniczej oraz podsunąć
pomysły na innowacje małych, średnich i dużych
gospodarstw. W zorganizowanym wyjeździe
wzięło udział 27 rolników.

Teledysk nagrany w Dźwirzynie
Teledysk do utworu Biała Dama, promującego
debiutancki album Wstawaj, projektu Hubas‑Hu‑
berta Biczkowskiego, kręcony był na plaży oraz
w Hotelu Havet Resort & Spa w Dźwirzynie. Prace
na planie zdjęciowym klipu w gwiazdorskiej
obsadzie trwały trzy dni. Główne role zagrali
Piotr Stramowski (m.in. Botoks, Pitbull, Narzeczony na niby) i Kamila Bujalska (m.in. Druga
szansa, Bodo). W pozostałych rolach iluzjonista
Maciej Kozłowski, Hubert Biczkowski i znani
z Kabaretu Limo: Abelard Giza, Wojciech Tre‑
miszewski, Szymon Jachimek. Efekty można
zobaczyć na portalu YouTube.

Akcja promocyjna „Morze górom”
Od 16 do 18 ii promocyjne miasteczko Gminy
Kołobrzeg rozbiło się na szczycie stoku narciar‑
skiego Beskid Sport Arena w Szczyrku. Wpisując
się w śnieżne szaleństwo, zachęcano spragnionych
słońca do zaplanowania wakacji w Dźwirzynie
oraz Grzybowie. Do wypoczynku w strefie re‑
laksu i zapoznania się z ofertą gminy zachęcała
dobra muzyka, gotowanie na żywo i serwowanie
pożywnej zupy rybnej przez mistrza kuchni
Roberta Bochenko oraz konkursy z nagrodami.
W zorganizowanym slalomie gigant można było
sięgnąć po pobyt w 5-gwiazdkowym Hotelu
Havet w Dźwirzynie, Windhotelu w Grzybowie,
Ośrodku Wypoczynkowym Siesta w Grzybowie
czy Gościnnych Domkach Ostoja w Dźwirzynie.
Rozdano także kilkanaście zimowych czapek
Gminy Kołobrzeg, jednak aby ją zdobyć trzeba
było odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie
lub wykonać zadanie. Termin i miejsce akcji nie
zostały wybrane przypadkowo. Ferie zimowe
w tym czasie miało pięć województw m.in. te
które w wyniku przeprowadzonych badań w se‑
zonie wykazywały najmniejszą liczbę turystów

przybywających do nas latem. Stoki zaś są oblegane
i gromadzą tysiące amatorów nart i potencjalnych
wczasowiczów w jednym miejscu.

Koszalińska. Podczas dwóch wykładów, każdy
zwiększył swoją wiedzę na temat dronów oraz
drukarek 3D.

3 edycja Zimofrajda

Podsumowanie WOŚP w Gminie
Szlachetna Paczka strażaków

Ferie zimowe to czas zabawy, a z Gminą Kołobrzeg
nie można się nudzić. III Zimofrajda obfitowała
w nowe atrakcje i wizyty w ciekawych miejscach.
Dzieci i młodzież skorzystały z atrakcji parku
Rozrywki FunPark Pomerania. Tam też odbyła się
seria warsztatów manualnych: malowanie figurek,
tworzenie własnych z masy solnej czy zabawy
z materiałami i nicią czyli robienie szmacianek.
Do swojego świata najmłodszych wprowadzili
wikingowie, opowiadając o swoich zwyczajach
i sztuce walki. W Regionalnym Centrum Kul‑
tury w Kołobrzegu na zimofrajdowców czekał
seans filmowy. Do zajęć taneczno‑ruchowych
zachęcało Stowarzyszenie ZAJA z Zieleniewa.
Odbyły się również podróże do Koszalina. Tutaj
rozrywka czekała w parku trampolin SkyPark
gdzie oprócz trampolin do dyspozycji był wielki
basen z gąbkami oraz ściana wspinaczkowa. Swoje
drzwi otworzyła dla nas w tym roku Politechnika

Strażacy z OSP Korzystno przyłączyli się do akcji
Szlachetna Paczka. W celu przygotowania paczki
zebrali 2000 zł. Część tych środków zebrali
sami, część pozyskali od sponsora. Rodzina
z Kołobrzegu obdarowana została m.in. lodówką
i środkami czystości.
Koncert profilaktyczny
Profilaktyka połączona ze sztuką. Taką formę
miały spotkania profilaktyczne, które kończył
występ duetu Lucy & Tom. Koncerty odbyły się
w świetlicach w Bogucinie, Obrotach i Karcinie.
Problematykę współczesnych uzależnień przybli‑
żył mieszkańcom Piotr Pawłowski, dziennikarz
prasowy i telewizyjny, specjalizujący się w nowych
uzależnieniach dzieci i młodzieży, zwłaszcza
związanych z mediami, Internetem i gadżetami
elektronicznymi.
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Witajcie w naszej bajce

EDUKACJA

Do takiego dzieciństwa chyba wszystkim tęskno ;) O jego barwach pisze Liliana Łosiak ze szkoły w Drzonowie.

Jest w szkole miejsce szczególnie magiczne i kolo‑
rowe, gdzie czas płynie zdecydowanie za szybko,
a każdy dzień przypomina niezapomnianą przy‑
godę. To tu najmłodsze dzieci odkrywają swoje
talenty, rozwijają pierwsze pasje, zaspokajają
i jednocześnie wciąż rozbudzają ciekawość świata.
A wszystko to w atmosferze radości i udanej
zabawy. Mowa oczywiście o oddziałach przed‑
szkolnych naszej szkoły. Uczęszczające do nich
dzieci tworzą dwie, podzielone ze względu na wiek
grupy. Najmłodsze pociechy mają trzy latka.
Starszaki – sześciolatki już we wrześniu powitają
pierwszą klasę. Na pewno będą w znakomitej
formie, bo czas spędzany w oddziale przed‑
szkolnym świetnie przygotowuje do poważnej
nauki i funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
A dzieje się tu dużo...
Czytanie łączy pokolenia to cykl spotkań
z dziecięcą literaturą. Bajki i baśnie czytają naj‑
bliżsi przedszkolaków – rodzice czy dziadkowie,
co sprawia, że słowa wręcz hipnotyzują. Polecenia
dotyczące wysłuchanej lektury, w obecności
członków rodziny, niemalże same się wykonują,
a morał zawsze celnie trafia do uszu i serc przy‑
szłych czytelników.
Istotnym partnerem w realizacji przedszkolnych
zadań są oczywiście rodzice. To dzięki ich zaan‑
gażowaniu i kreatywności nawet trudne przed‑
sięwzięcia stają się przyjemne, a efekt końcowy

zachwyca. Pomagają w przygotowaniu zdrowych
przekąsek w ramach programu Śniadanie daje
moc, wspierają wychowawczynie w organizacji
przedstawień, towarzyszą podczas wycieczek,
z entuzjazmem włączają się w podejmowane
w przedszkolu działania.
Podczas realizacji bloku tematycznego Pozna‑
jemy zawody naszych rodziców, w przedszkolu
pojawiają się niezwykli goście – specjaliści prze‑
różnych dziedzin. Dzieci, obserwując warsztat
pracy swych opiekunów, poznają tajniki po‑
szczególnych zawodów. Uczą się odpowiedzial‑
ności i wytrwałości w dążeniu do celu, szanują
codzienny trud bliskich.
Wartości są w przedszkolu bardzo ważne.
Każdego roku wychowankowie świętują m.in.
Dzień Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień
Przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Tolerancji
czy Światowy Dzień Chorego. Od kilku lat w lu‑
tym odwiedzają pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w Gościnie. Dzieci przygotowują ra‑
dosne występy artystyczne i upominki. Wizytom
zawsze towarzyszy wiele wzruszeń. Mieszkańcy
zdają się choć na chwilę zapominać o bólu czy
samotności, a ich uśmiechy są dla przedszkolaków
najpiękniejszym podziękowaniem.
Co roku w czerwcu w oddziałach przedszkol‑
nych ma miejsce wielkie święto. Dzień Rodziny
za każdym razem zadziwia niespodziankami

zarówno dzieci jak i dorosłych. Rodzice, w tajem‑
nicy przed pociechami, przygotowują dla nich
przedstawienie – współtworzą barwne stroje,
scenografię i wreszcie wcielają się w bohaterów
z bajkowego świata. Natomiast przedszkolaki
szykują występ – prezent dla tatusiów i mam.
Istotną częścią święta jest też piknik oraz rodzinne
gry i zabawy na szkolnym boisku. Dzieci i rodzice
również wspólnie uczestniczą w warsztatach
przed Bożym Narodzeniem, gdzie przygotowują
świąteczne ozdoby. Rodziny odkrywają swe ta‑
lenty i łączą siły w konkursach, np. na wykonanie
owocowo‑warzywnego stworka czy Zajączka
Wielkanocnego.
Oddziały przedszkolne w naszej szkole kuszą
atrakcjami, beztroską, radością i poczuciem
bezpieczeństwa. Najlepszą ich wizytówką są byli
wychowankowie, którzy systematycznie tu zaglą‑
dają. Gdyby istniał wehikuł czasu, to z pewnością
regularnie lądowałby wśród przytulnych i kolo‑
rowych ścian, witany przez zawsze uśmiechnięte
panie – wśród naszych przedszkolaków. Serdecz‑
nie zapraszamy do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na rok
szkolny 2018/2019.
Drodzy Rodzice,
czekamy na Wasze pociechy!

Szkoła nie tylko do nauki
Wieści z życia szkoły w Dźwirzynie zebrała Dyrektor Elżbieta Korżel.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i w Spo‑
łecznym Gimnazjum w Dźwirzynie uczniowie
i nauczyciele są zawsze otwarci na pomaganie
innym. Gdy na jednym z portali społecznościo‑
wych, pojawiła się prośba Pana Grzegorza, ratow‑
nika medycznego dziecięcej karetki pogotowia,
o przekazanie niepotrzebnych pluszaków, szybko
zorganizowaliśmy szkolną zbiórkę. Nasi ucznio‑
wie tradycyjnie nie zawiedli. Pokój nauczycielski
szybko wypełnił się kolorowymi maskotkami,
które pani Dominika Besser przekazała Panu
Grzegorzowi. Nasze przytulanki teraz będą wy‑
woływać uśmiech na buziach małych pacjentów.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły zaangażo‑
wali się w akcję Góra Grosza, na pomoc dzieciom
przebywającym w domach dziecka. Zebraliśmy
łącznie 503,24 zł. W ramach mikołajkowego
prezentu, uczniowie klasy piątej odwiedzili Po‑
merania Fun Park. Wzięli udział w warsztatach
plastycznych na których lepili z gliny oraz malowali
ceramiczną figurkę. Następnie mieli możliwość
wypisania na kartce swoich złych uczynków i
zniszczenia ich w maszynie do niszczenia złych
uczynków pozostali napisali i wysłania listu do
Świętego Mikołaja. Po zajęciach świetnie bawili się
na terenie parku rozrywki. Spędzony razem czas
umiliło również spotkanie z Świętym Mikołajem.
Starsi uczniowie obejrzeli w Multikinie film
Twój Vincent oraz wzięli udział w Warsztatach
kaligrafii w koszalińskim Muzeum.
Klasa IV pod opieką pani Agnieszki Torcz
oraz pani Dominiki Besser miała możliwość
uczestniczyć w żywej lekcji historii w 36 rocznicę
stanu wojennego. Impreza obywała się na ko‑
łobrzeskim Skwerze Pionierów, gdzie wszyscy
uczestnicy mogli zobaczyć milicję, pojazdy
wojskowe, samochody z tamtych czasów. Nie
zabrakło kartek na żywność, kawy zbożowej czy
wojskowej grochówki. Sprzedawany był również
szary papier toaletowy, wówczas będący rarytasem.
Przed świętami, uczniowie klasy VI, pod
opieką pań: Iwony Florkowskiej‑Palkij i Moniki

Walentynowicz, wzięli udział w warsztatach
pieczenia pierniczków w Centrum Wyposażenia
Gastronomii P.H.U. KLIMATEX w Kołobrzegu.
Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wałkowali
ciasto, wycinali ciasteczka w różnych kształtach
i układali na blaszkach. Po ostygnięciu dekoro‑
wali je różnokolorowymi lukrami i barwnymi
posypkami. W ten sposób powstały małe, słodkie
dzieła sztuki, które dzieci zabrały do domu.
Z kolei młodsi uczniowie z klas 0–3, wzięli udział
w warsztatach robienia pizzy w kołobrzeskiej
Telepizzy. Dzieci miały możliwość zaobserwować
i wziąć udział całym procesie przygotowania
i wypiekania pizzy. Samodzielnie przygotowana
pizza, z ulubionymi dodatkami, każdemu bardzo
smakowała. Młodsze dzieci również dekorowały
pierniczki upieczone przez rodziców.
W okresie świątecznym odbyły się tradycyjne
jasełka, przygotowane przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej. Natomiast młodzież z gimnazjum
włączyła się w realizację tej wyjątkowej inscenizacji,
śpiewając piosenki świąteczne. Jasełka można
było również obejrzeć w Kościele parafialnym
w Dźwirzynie. Przedstawienie Jasełkowe przy‑
gotowała p. Małgorzata Labuhn – katechetka,
natomiast młodzież przygotowała p. Renata
Jankowska – nauczycielka muzyki.
Przed feriami w szkole odbyło się niezwykłe
spotkanie z liderem zespołu Raz, dwa, trzy, pa‑
nem Adamem Nowakiem oraz z panem Rafałem
Kolikow, scenarzystą i współreżyserem filmu.

Obaj panowie byli członkami niezwykłej ekspedy‑
cji – w pierwszym w historii, artystycznym rejsie
jachtem żaglowym polskich twórców do Antark‑
tyki. Cała załoga w połowie lutego 2017, ruszyła
z portu Ushuaia w Argentynie. Po kilku dniach
jachtem Selma Expeditions dotarli do Antarktydy.
Uczestnicy rejsu inspirowani podróżą, dziką
naturą i ekstremalnymi warunkami panującymi
na krańcach świata, zmierzyli się z wyjątkowymi
wyzwaniami artystycznymi w obszarach filmu,
muzyki i fotografii. Pamiątką po tej wyprawie są
zdjęcia, film Trzy sztuki w Antarktyce, oraz koncert
transmitowany na antenie Polskiego Radia Trójka.
W święto Trzech Króli, w kościele parafialnym
w Dźwirzynie odbył się koncert charytatywny z
udziałem uczniów i rodziców. Koncert zorgani‑
zowała uczennica klasy VI, Maja Skubisz. Dochód
został przeznaczony na kołobrzeskie hospicjum.
Już od lutego dzieci z klasy pierwszej rozpoczną
zajęcia w ramach realizowanego w naszej gminie
projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach.
Projekt ma służyć poprawieniu stanu zdrowot‑
nego naszych najmłodszych uczniów poprzez
dodatkowe godziny wychowania fizycznego,
specjalistyczne zajęcia z dietetykiem dla uczniów
i ich rodziców. Głównym celem projektu jest
uświadomienie dzieciom i opiekunom jak ważne
dla naszego zdrowia jest prawidłowe odżywia‑
nie oraz aktywność ruchowa. Projekt będzie
obejmował obecną klasę pierwszą przez kolejne
trzy lata. Już w listopadzie pełną informację
na temat udziału w projekcie otrzymali rodzice
uczniów, a na początku stycznia nasze dzieciaki
wzięły udział w testach sprawnościowych. Testy
przeprowadzone zostały w Kołobrzegu, na hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 6.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Na terenie naszej Gminy stale przybywa osób zakła‑
dających działalność gospodarczą.
Przypominamy, że przedsiębiorcy świadczący usługi
noclegowe, poza zarejestrowaniem działalności, mają
również obowiązek zgłoszenia jej do prowadzonej
przez wójta Ewidencji Obiektów Świadczących Usługi
Hotelarskie (na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1553 z dnia 18.08.2017 r.).
Można to zrobić podczas wizyty w Dziale Obsługi
Przedsiębiorców w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy
ul. Trzebiatowskiej 48 (budynek B, I piętro). Wpis
w Ewidencji jest dla turystów podstawowym sposobem
weryfikacji jakości i rzetelności usługodawcy.
Z wiosną rozpocznie się również czas wznawiania
działalności gospodarczej przez wiele osób świadczących
usługi noclegowe, prowadzące pensjonaty i kwatery.
W związku z tym przypominamy o pobieraniu opłaty
miejscowej i jej odprowadzaniu do Gminy. Obiekty, które
to czyniły Gmina rekomenduje i oznacza tablicą Obiekt
z Klimatem. Wniosek o rekomendację można wypełnić
w Dziale Obsługi Przedsiębiorców, a o szczegółach
akcji przeczytać na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl
w zakładce OzK.
Na stronie Gminy znajdą Państwo również aktualne
informacje o szkoleniach dla przedsiębiorców.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
merytoryczni w pokoju 42 budynek B,
tel. 94 35 30 452 wew. 18 | edg@gmina.kolobrzeg.pl
m.dolegowski@gmina.kolobrzeg.pl
m.aptewicz@gmina.kolobrzeg.pl
Informacje dotyczące ewidencji można rów‑
nież znaleźć w biuletynie informacji publicznej
www.bip.gmina.kolobrzeg.pl

Podatku

Dział
Obsługi
Przedsiębiorców
przypomina

Komu
w Gminie
Kołobrzeg
można
przekazać

Wypełniając zeznanie należy znaleźć punkt J. Wniosek o przekazanie 1% podatku na‑
leżnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W pozycji nr. 137 podajemy
numer KRS organizacji. Uwaga Ważne! Jeżeli 1% chcemy przekazać konkretnej akcji
lub osobie, którą obejmuje organizacja musimy wskazać cel szczegółowy poz. nr. 139
w rubryce K. informacje uzupełniające. Przekazywana kwota poz. 138, pojawi się au‑
tomatycznie w przypadku wypełniania formularza elektronicznie. Kiedy robimy to pi‑
semnie, pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku (poz. 126, PI‑37).

»» Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej KRS: 0000116212
»» Cel szczegółowy (poz. nr. 139): Ochotnicza Straż Pożarna:
›› w Korzystnie, 78‑132 Grzybowo woj. zachodniopomorskie
›› w Sarbii, 78‑133 Drzonowo woj. zachodniopomorskie
›› w Starym Borku, 78‑132 Grzybowo woj. zachodniopomorskie
›› w Drzonowie, 78‑133 Drzonowo woj. zachodniopomorskie
›› w Karcinie, 78‑133 Drzonowo woj. zachodniopomorskie
»» Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej KRS: 0000111283 · Cel szczegółowy
(poz. nr. 139) · Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Drzonowo 17, 78‑133 Drzonowo
»» Klub Sportowy Resko, Karcino 52, 78‑133 Drzonowo
»» Klub Sportowy Mustang Kołobrzeg, ul. Szczecińska 45/2,
Zieleniewo, 78‑100 Kołobrzeg
»» Katarzyna Patrycja Kusiakiewicz z Sarbii cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce,
wodogłowie. Wspiera ją Fundacja Dzieciom – Wspólnota Zdążyć z pomocą.
KRS 0000037904 · Cel szczegółowy (poz. nr. 139): 12344
Kusiakiewicz Katarzyna Patrycja
»» Maria Wolak z Karcina cierpiąca na Neurofibromatozę. Wspiera ją Fundacja Avalon.
KRS 0000270809 · Cel szczegółowy (poz. nr. 139): Wolak, 4508
»» Drużyna Harcerska Rycerze Morza z Drzonowa, KRS: 0000278582 · Cel szczegółowy
(poz. nr. 139/PIT‑37): 1101 Rycerze Morza z Drzonowa
»» Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie za pośrednictwem Fundacji
Rosa KRS: 0000207472 · Cel szczegółowy (poz. nr. 139/PIT‑37): Numer ID: 134177
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Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz do 10 osób, Twoje obroty nie przekraczają 2 mln
euro rocznie i jesteś podatnikiem VAT to od 2018 r. również Ty - najpóźniej do 26 lutego - musisz przesłać Jednolity Plik
Kontrolny (JPK_VAT) do systemu Ministerstwa Finansów. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Z Proﬁlem Zaufanym na pewno Ci się uda.

Przedsiębiorco
, załóż Profil Zaufany już dziś!
Proﬁl Zaufany możesz założyć na dwa sposoby:
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki
Jak to zrobić?
Krok 3: Wypełnij w Internecie wniosek o za‑
któremu można załatwić sprawy urzędowe bez
łożenie Profilu Zaufanego
Profil Zaufany można założyć
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• Bank Zachodni WBK,
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założenie Proﬁlu Zaufanego.2. Przez Internet potwierdzając
• Dziesiątki innych spraw.
bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!
go w Punkcie Potwierdzającym
Załóż Profil Zaufany już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany
Wprzygotowani
całej Polsce do
funkcjonuje
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Punktów
Proﬁl
Zaufany.Pro‑
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Wybierz możliwość
założenia
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Cyfryzacji
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GPS – Gminny Przegląd Sportowy

Puchar Pomorza w Futsalu

Sprawdzili formę pierwszoklasistów

Z Solnego do Bundesligi

Sportowe centra w Dźwirzynie i Mrzeżynie były
areną zmagań halowych piłkarzy rywalizujących
o Puchar Pomorza w Futsalu. Faza grupowa od‑
była się w Gminie Kołobrzeg, a faza pucharowa
w Gminie Trzebiatów. W wielkim finale Rega
Trzebiatów pokonała po rzutach karnych Repro
Kamień Pomorski, w regulaminowym czasie padł
wynik 2:2. Najlepiej w turnieju wśród drużyn
z Gminy Kołobrzeg poradziły sobie BB Kądzielno
i Heatsan Grzybowo docierając do ćwierćfinałów.
Zespołom Reska Karcino i Prin Grzybowo nie
udało się wyjść z grupy.

30 uczniów klas pierwszych szkół w Drzonowie
i Dźwirzynie w ramach międzynarodowego pro‑
jektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach przeszło
testy sprawnościowe. Ich koordynacje, wytrzy‑
małość i sprawność ruchową sprawdzili m.in.
niemieccy trenerzy z Europejskiej Akademii
Sportu w Poczdamie. Na obraz kondycji dzieci
złożyły się rezultaty uzyskane w rzucie piłką le‑
karską, biegu na 20 metrów, skoku w dal z miejsca,
czas w staniu na jednej nodze oraz przebiegnięty
dystans w czasie 6 minut.

Reprezentantki Solnego Grzybowo: Maria Go‑
ściniak i Julia Antolak awansowały wraz z dru‑
żyną TuRa Harksheide do najwyższej klasy
rozgrywkowej kobiecej bundesligi szachowej.
Zawodniczki Solnego jesienią ubiegłego roku
otrzymały propozycję zagrania w drużynie
z przedmieść Hamburga, która grała w II lidze
niemieckiej. Zawodniczki będą mogły spotkać
się z bardzo silnymi przeciwniczkami z prak‑
tycznie całej Europy, gdyż liga niemiecka należy
do najsilniejszych kobiecych lig szachowych.

Jarosław Chałupa z nagrodą

Egzamin z karate

Kapitan Reska Karcino znalazł się wśród 8 no‑
minowanych piłkarzy w kategorii Piłkarz Roku
i Klasy Okręgowej i Klasy A w plebiscycie Gazety
Kołobrzeskiej. Statuetkę dla najlepszego odebrał
podczas Kołobrzeskiej Gali Sportu. Jesienią na‑
pastnik zdobył aż 21 bramek, a Resko zakończyło
rundę na fotelu lidera Klasy A.

Klub Karate Głowaczewo przeprowadził egzamin
na wyższe stopnie uczniowskie do którego przy‑
stąpiło 9 podopiecznych. Wymagający, trwający
trzy godziny egzamin zakończył się, odebraniem
z rąk trenera, Przemysława Spadło, zaświadczenia
o promocji na wyższe stopnie. Jedna z zawodniczek
klubu przygotowuje się do startu w marcowych
38. Mistrzostwach Polski Seniorów Karate WKF,
które odbędą się w Lęborku.

SPORT

Jak skorzystać z siłowni w Sarbii
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z siłowni
w Sarbii. Siłownia czynna jest do godziny 20:30.
Wstęp na siłownię możliwy po zapoznaniu się
z regulaminem oraz rejestracji na listę wstępu. Lista
dostępna w Bibliotece Publicznej w Drzonowie,
w Sarbii u Seweryna Zelmachowicza i Szymona
Byszewskiego. Informacji szczegółowych udziela
Marcin Kosut tel. 782 720 392.

ZWYCIĘZCĄ JEST HISTORIA!
Dzieje naszej Gminy przybliża Robert Maziarz – założyciel Muzeum
w kołobrzeskim ratuszu

Gmina Kołobrzeg, w której przyszło nam żyć
i funkcjonować, jest miejscem szczególnym.
Zachwycają lasy ją porastające, oczarowuje widok
przepływającej przez teren gminy rzeki Parsęty,
a bliskość Morza Bałtyckiego podnosi walory
krajobrazowe tej części Pomorza Zachodniego.
Jednak warunki przyrodnicze nie są jedynym
atutem, którym nasza gmina może się pochwalić.
Prowadząc wiele rozmów z badaczami i pasjo‑
natami historii, słyszałem od nich, że to, czego
oni najbardziej zazdroszczą mieszkańcom naszej
gminy, to fakt zamieszkiwania przez nas na polu
wielu bitew rozgrywających się tutaj w różnych
okresach dziejowych Europy. Historia miejsca,
które zamieszkujemy stanowi niewątpliwie, obok
walorów przyrodniczych, wielką atrakcję, zarówno
dla nas samych, jak również dla odwiedzających
nas gości. Aby wykorzystać pozostawiony nam
jako swoistą spuściznę tej ziemi potencjał, należy
go poznać i dzielić się nim z innymi.
Nader często sami mieszkańcy niewiele wiedzą
o ciekawej historii zamieszkiwanej przez siebie wio‑
ski, przylegającego do niej lasu, lub drogi wiodącej

do ich posiadłości. A niemal każdy skrawek tej
ziemi kryje wyjątkową historię… Przykładem
ukazywania zjawisk i miejsc historycznych są
na przykład odkryte ostatnio przez Muzeum Ko‑
łobrzeskie z Ratusza Reduta Sułkowskiego z 1807
roku i odnaleziony jedyny istniejący na świecie
okop w formie aproszy z roku 1761. Tajemniczych
miejsc i zaklętych w ziemi kołobrzeskiej historii
jest bez liku. Należy je tylko ukazać.
Wójt Gminy Kołobrzeg – Włodzimierz Popiołek,
przy wsparciu Muzeum Kołobrzeskiego Patria
Colbergiensis postanowił pochylić się nad ideą
przywracania pamięci tej ziemi. Pomysł polega
na przybliżeniu miejsc szczególnie interesujących
pod względem historycznym na terenie gminy,
oraz zainteresowaniu szeroko rozumianych
rzesz odbiorców poruszaną tematyką. Proces
ma na celu podnieść atrakcyjność obszaru na któ‑
rym mieszkamy. Turystyka historyczna staje się
powszechną, a nasza gmina ma czym się w tym
zakresie pochwalić.
Pierwszym miejscem, które warto ukazać jest
wieś Stramnica. To w tej miejscowości, w roku

1807 mieścił się sztab wojsk Wielkiej Armii Na‑
polena Bonaparte, usiłujących zdobyć nadmorską
twierdzę. To w Stramnicy zmagał się z walką
o przeżycie, raniony kulą armatnią włoski generał
Pietro Teuliè.
Bohater Włoch urodził się w Mediolanie, był
wziętym prawnikiem. Po inwazji republikańskiej
armii Bonapartego na Półwysep Apeniński, porzu‑
cił intratną posadę, by stanąć u boku Napoleona.
Współorganizował Gwardię Narodową w Armii
Włoch. Był ministrem Republiki Cisalpińskiej.
Po słynnej bitwie pod Marengo, w której się
wyróżnił, otrzymał nominację na ministra wojny
Republiki Włoskiej. Nim wyruszył wraz z Wielką
Armią na podbój Europy, założył szpital, dom
inwalidów i sierot wojennych oraz gimnazjum
wojskowe. Ciekawostką jest, iż szkoła ta istnieje
do dziś i nosi imię wielkiego filantropa i generała
Pietro Teuliè. W lutym i marcu 1807 roku dowodził
oblężeniem Kołobrzegu, a jego kwatera znajdo‑
wała się w Stramnicy. W tej podkołobrzeskiej
miejscowości zakończył swoje życie, po ranie
odniesionej kulą armatnią w walce o Wilczy
Szaniec, strzegący wrót Kołobrzegu.
Gmina Kołobrzeg
jest pełna
wyjątkowej historii!

GMINA Z HISTORIĄ
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Historia kościółka w Budzistowie

GMINA Z HISTORIĄ

Szlakiem zabytków w Gminie Kołobrzeg podąża Robert Dziemba – Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Mówiąc o kościele św. Jana Chrzciciela, trzeba
pamiętać, że obecny stan obiektu jest zupełnie
różny od jego wyglądu ze średniowiecza. Dzisiejsza
bryła kościoła powstała w wyniku nawarstwienia
się dwóch etapów budowlanych oraz kilku prac
restauracyjnych.
W I połowie XIII wieku, świątynia została wzniesiona z cegły, jako niewielka budowla salowa, stanowiąca obecnie nawę kościoła. Obiekt był orientowany,
z wieżą wbudowaną w elewację frontową, z nawą
krytą dwuspadowym dachem. Został ulokowany
na skraju północnego podgrodzia Starego Miasta,
obecnego Budzistowa. Wejście stanowiły dwa naprzeciwległe portale boczne: północny i południowy.
Ślady po pierwotnych oknach części nawowej nie
przetrwały do dziś. Nie znamy dokładnej daty rozpoczęcia budowy świątyni, wzmianka źródłowa mówi
jednak, że w 1222 roku księżna Mirosława, wdowa
po księciu pomorskim Bogusławie II, ufundowała
i nadała klasztorowi Benedyktynów w Mogilnie
kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
(po 1945 r. tylko św. Jana Chrzciciela). W 1333 roku
biskup kamieński Fryderyk von Eickstedt odebrał
klasztorowi patronat nad kościołem, włączając go
do dóbr biskupich. Wreszcie, w 1360 roku pojawia
się wzmianka źródłowa o tym, że kościół św. Janów
znajduje się w szczerym polu: in campis. Świadczy
to o zaniku i marginalizacji pozycji Starego Miasta
na rzecz prężnie rozwijającego się lokacyjnego
Kołobrzegu.
W XV wieku, przy wschodniej ścianie kościoła
zbudowano trójboczną absydę o wysokim, stożkowatym nakryciu, trzech oknach ostrołukowych

oraz sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Przebudowano portale boczne, nieznacznie je powiększając.
Niestety, brakuje więcej informacji na temat prac
budowlanych w tym czasie. Historycy, na podstawie wątku cegieł, opowiadają się także za tym, że
absyda została zbudowana na miejscu wcześniejszej,
XIII-wiecznej.
Nastanie reformacji przyczyniło się do znacznej
dewastacji obiektu, którą pogłębiły zniszczenia
powstałe podczas wojny 30-letniej. Sytuacja była
na tyle beznadziejna, że w 1632 roku pojawiły się
głosy o rozbiórce kościoła. W 1670 roku świątynia
została odbudowana ze zniszczeń. Oknom części
nawowej nadano kształt prostokątny (kwadratowy?).
Na mury nałożono cienką warstwę różowego tynku.
Prawdopodobnie naprawiono także dach. W 1690
roku dla kościoła ufundowano nowe wyposażenie.
Niestety, podczas rosyjskiego oblężenia Kołobrzegu w 1758 roku, świątynia została zniszczona.
Na szczęście obiekt odrestaurowano. 14 lipca
1776 roku ma miejsce uroczystość poświęcenia
odbudowanego kościoła z funduszy mieszkańców
okolicznych wiosek. To właśnie wtedy mury zostały
pokryte grubszą warstwą ciemnoróżowego tynku.
Kościół wyraźnie nie miał szczęścia. W 1807
roku został uszkodzony podczas napoleońskiego
oblężenia Twierdzy Kołobrzeg. Przepadło wtedy
bezpowrotnie wyposażenie świątyni. Odbudowa
i przebudowa przeprowadzona w 1824 roku nadała
obiektowi nowy wygląd. W elewacji zachodniej
wybito portal, a w górnej części wzniesiono ryglową wieżyczkę krytą gontem. Portale boczne
zamurowano, a całą świątynię pokryto kolejną
warstwą tynku.
Kapitalny remont kościoła przeprowadzono
w 1890 roku. Wykonano nowy dach, w części nawowej wypruto po dwa neogotyckie okna, naprawiono
sklepienie absydy oraz wieżę, a także uzupełniono
braki otynkowania zaprawą cementową.
W marcu 1945 roku kościół został uszkodzony
po raz kolejny. Na przełomie lat 50-tych i 60-tych
oraz w latach 80-tych, ma miejsce jego odbudowa.
Położono drewniane sklepienie nad nawą, naprawiono więźbę dachową, a dach pokryto dachówką.

Uzupełniono sklepienie w absydzie. Usunięto
tynki na zewnątrz świątyni. W zachodniej części
nawy wzniesiono drewnianą emporę. Wieżyczkę
pokryto gontem. Portale boczne zostały pozostawione w formie blend. W 1998 roku w wieżyczce
wstawiono dzwon – św. Kacper. W roku 2000 przeprowadzono remont dachu kościoła, położono nową
dachówkę oraz gruntownie odrestaurowano mury
na zewnątrz świątyni.
Kościół św. Jana Chrzciciela jest jedynym zachowanym obiektem z wczesnośredniowiecznej
architektury ceglanej Starego Miasta. Wyposażenie jego wnętrza jest bardzo skromne. Z punktu
widzenia historii sztuki, obiekt reprezentuje typ
kościoła o przejściowym charakterze stylistycznym
(przełom stylu romańskiego i gotyckiego) i należy
do dość rzadkich w skali polskich budowli salowych
z absydą trójboczną, krytą stożkiem.
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Beata Mieczkowska-Miśtak z zawodu pedagog i specjalista ds. żywienia dała się
poznać jako miłośniczka regionalnej kuchni. Autorka książki kulinarnej Smaczny
Kołobrzeg na co dzień prowadzi bloga: Słowa i smaki oraz pisze artykuły propagujące
regionalne produkty i dania. Kobieta renesansu: pisze wiersze, artykuły, gotuje,
potrafi upiec chleb, zrobić ser a za chwilę pojawi się na półkach księgarskich jej
debiutancka powieść pt. Fabryka wiatru, której akcja rozgrywa się także w Gminie Kołobrzeg. Dziś
chce się z nami podzielić przepisami na dania, które mogą się znaleźć na Wielkanocnym stole.
Słowem wstępu
W dwudziestoleciu międzywojennym oprócz
hali przetwórstwa przy basenie rybackim istniało
w mieście: 8 wędzarni, fabryka tranu i mączki ryb‑
nej oraz fabryka konserw. W tym czasie działały
na terenie miasta także 3 młyny parowe, 3 browary,
2 wytwórnie spirytusu i wytwórnia win owocowych.
Więcej w książce, nad którą obecnie pracuję,
a pojawi się ona w następnym roku. A dziś da‑
nia z regionalnych produktów, które odświeżą
świąteczne menu.
Na początek śledzik kołobrzeski, który został
wpisany na listę produktów tradycyjnych naszego
województwa. Podobny przepis został opisany
w regionalnej książce kucharskiej z 1926 roku.
Śledzik kołobrzeski
Składniki

• Marynata: 3,5 litra wody, ½ litra octu 10%,

•
•

•
•

9 łyżek soli, 6 łyżek cukru, kilka ziaren ziela
angielskiego i liści laurowych
2 kg fileta ze śledzia bałtyckiego
Składniki do śledzi: 2 szklanki oleju,
10 cebul pokrojonych w paski, pieprz
i papryka do smaku
śledzie odsączone z zalewy
zielona pietruszka i suszona lub surowa
żurawina do dekoracji

Wykonanie
Zdejmij skórę ze śledzi. Ugotuj marynatę, ostudź.
Włóż śledzie do zimnej marynaty na około 3 dni.
Zamieszaj raz dziennie, aby się dobrze zamary‑
nowały. Śledzik zamarynowany jest wtedy gdy
jest biały i jędrny. Osącz śledzie z zalewy. Każdy
płat oprósz dokładnie słodką papryka i pieprzem.
Układaj cebule, śledzie i kolejną warstwę cebuli.
Zalej olejem tak, aby pokrył wszystkie składniki.
Podawaj udekorowane żurawiną i zieloną pie‑
truszką, szczypiorkiem lub koperkiem.

Zawijasy z sałaty z domowym twarogiem
Twarożek domowy to prosty sprawdzony przepis

na domowy twaróg. Najlepszy będzie oczywi‑
ście z mleka kupionego na wsi od rolnika, który
ma krowy pasące się na łące. Ale jeśli nie macie
możliwości kupić takiego mleka, kupcie mleko
zsiadłe i niepasteryzowane, świeże mleko ze sklepu.
Składniki: 1 l mleka zsiadłego · 1 l mleka 3,2%
(najlepiej niepasteryzowanego).
Wykonanie: Wlać do garnka oba mleka i zosta‑
wić je pod przykryciem na godzinę. Podgrzać
mleko delikatnie mieszając do czasu, aż kawałki
serka oddzielać się będę od serwatki. Zostawić
do ostygnięcia. Odcedzić na sicie wyłożonym
gazą lub lnianą ściereczką. Nie odsączać zbyt
długo, gdyż będzie suchy.
Składniki na zawijaski: duża główka sałaty
· ¼ kg twarogu · pęczek szczypiorku · pęczek pie‑
truszki · ząbek czosnku · garść listków rzeżuchy
· garść kiełków rzodkiewki · sól, pieprz, papryka
słodka · kilka listków bazylii lub tymianku · do de‑
koracji kwiatki szczypiorku lub gałązki koperku
· łyżka majonezu.
Wykonanie: Delikatnie umyć, oddzielić i osuszyć
liście sałaty. Odłożyć najładniejsze długie szczy‑
piorki, które będą do przewiązania sałaty a resztę
posiekać. Czosnek zmiażdżyć, dodać do twarogu
razem ze szczypiorkiem. Posiekać rzeżuchę i kiełki.
Dodać do twarogu. Dodać majonez i przyprawy
i dokładnie wymieszać. Wstawić na 20 minut
do lodówki. Na sałatę nakładać po łyżce do 2 łyżek
farszu w zależności od wielkości liści sałaty. Zawijać
jak gołąbki. Przewiązać szczypiorem. Udekorować.
Podawać schłodzone.

SMAKI GMINY KOŁOBRZEG

Ziemie położone w dorzeczu Parsęty od mezozolitu
były nawiedzane a potem zamieszkiwane przez
grupy myśliwych i zbieraczy. W III tysiącleciu
p.n.e pojawili się pierwsi neolityczni rolnicy i ho‑
dowcy. Na tym terenie odnaleziono liczne ślady
prasłowiańskich plemion epok: brązu i żelaza.
O początkach historii kuchni Kołobrzegu mo‑
żemy mówić we wczesnym średniowieczu. W XII
i na początku XIII w. nastąpił rozwój i wymiana
towarów. Mieszkańcy grodu Kołobrzeg zajmo‑
wali się rzemiosłem, handlem i rybołówstwem.
W XIV i XV w. przeładunki ryb i soli w porcie
stanowiły przedmiot troski całej ludności stąd
wprowadzono opłaty za jego korzystanie a także
darowiznę od spadku na jego rozwój. Według
spisu z 1861 r. na terenie Kołobrzegu pracowało: 22
mistrzów piekarskich, 3 cukierników, 11 rzeźników
i 21 rodzin, które zajmowały się rybołówstwem.

I N I C J AT Y W Y
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O wyjątkowo aktywnej
pracowni – pisze Anna
Stefaniak‑Dołęgowska
liderka Grupy Inicjatywnej
Pracowni Orange z Drzonowa.

Tegoroczne ferie zimowe w naszej Pracowni
zakończyliśmy warsztatami z programowania,
które udało nam się pozyskać z Fundacji Orange.
Spośród 77 pracowni takie warsztaty wygrało
17 jednostek, wśród nich także my. Apliku‑
jąc do udziału w projekcie m.in. opisaliśmy
we wniosku, że zawsze dokładamy wszelkich
starań, żeby oferta edukacyjna Pracowni trafiała
do wszystkich mieszkańców Gminy Kołobrzeg
i tu właśnie doceniono nasze starania w tej
kwestii. Bardzo nas cieszy to, że kolejny raz
w warsztatach uczestniczyła młodzież z: Kar‑
cina, Grzybowa, Sarbii i Drzonowa. W sobotnie
przedpołudnie 27 i 2018 r. przyjechał do nas pan
Krzysztof Cybulski, członek Fundacji Młodego
Hakera z Warszawy – partnera Fundacji Orange,
który przeprowadził pięciogodzinne warsztaty pt.
Programowanie Arduino z elementami elektroniki.
Czym jest Arduino? Arduino to miniaturowy
komputer posiadający wejścia i wyjścia. Do wejść
możemy podłączyć różne czujniki (np. odległości,
natężenia światła, nacisku). Do wyjść – diody
led, silniki, serwomiechanizmy. Programowanie
odbywa się w języku Arduino IDE, bazującym
na języku C/C++. Jest to technologia wykorzy‑
stywana w edukacji, ale także przez dorosłych
twórców, majsterkowiczów i inżynierów robotyki.
Młodzież rozpoczęła od nauki programowania
z Scratchu, by przejść do programowania w Ardu‑
ino i stworzenia robota poruszającego się za wiązką
światła. Każdy z uczestników stworzył własnego
robota, którego z wielkim zadowoleniem testował.
Zaangażowanie młodzieży podczas warsztatów
było tak duże, że cały plan zajęć został zrealizowany
w stu procentach. Dzięki udziałowi w projekcie
pracownia zyskała jeden zestaw do stworzenia
robota, więc nasza przygoda z robotyką dopiero
się zacznie. Patrząc w przyszłość życzymy Państwu
i sobie jeszcze wielu możliwości zorganizowania
tak wartościowych i bezpłatnych warsztatów.
Wystawa kolekcjonerska komputerów mieszkańca
Grzybowa Pana Jacka Kędziory W poprzednich
warsztatach zorganizowanych przez Pracownię

Młodzi Hakerzy w akcji… czyli warsztaty
z programowania i robotyki
w Pracowni Orange w Drzonowie
udział wzięli dziesięciolatkowie, którzy uczyli
się programowania, wcielonego w cykl zajęć
dziennikarskich. Udział w zajęciach wzięła m.in.
Marysia Kędziora z Grzybowa, którą to na zajęcia
przywozili rodzice.
Podczas rozmowy z tatą Marysi dowiedzie‑
liśmy się, że pan Jacek jest pasjonatem starych
komputerów, które od wielu lat kolekcjonuje.
Postanowiliśmy, że nie możemy nie pokazać
okazów pana Jacka dzieciom i młodzieży i tak
zrodził się nasz wspólny pomysł przygotowania
wystawy tematycznej, początkowo w Szkole Pod‑
stawowej w Drzonowie pt. Powrót do przeszłości,
a mamy także nadzieję na wyeksponowanie jej
w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie w niedale‑
kiej przyszłości.
Społeczność szkolna z wielkim zaciekawieniem
oglądała komputery pana Jacka, które już niedługo
będziemy mogli oglądać tylko w muzeach. A oto
napisana specjalnie dla nas relacja pana Jacka
Kędziory o jego wieloletniej pasji, którą chciałby
się podzielić z Państwem.
Mój pierwszy kontakt z retro komputerami
był ponad 30 lat temu. W tamtych czasach były
to urządzenia zaawansowane technicznie i nie każdy
rozumiał ich przeznaczenie. Pierwsze ATARI 800 XL
głównie używałem do gier, potem zamieniłem
je na COMMODORE C 64. Był to komputer o lepszym

oprogramowaniu, gdzie czas wczytywania gier był
szybszy, dostęp do gier i programów użytkowych
był lepszy oraz większy ich wybór. Po gry komputerowe (jeszcze wtedy na kasetach magnetofonowych) jeździłem do Warszawy na tzw. giełdę
komputerową. Potem przyszła kolej na AMIGĘ 500,
najlepszy komputer jaki miałem w tamtym okresie.
Jego możliwości to tylko ułamek tego co potrafią
w obecnych czasach smartfony.
Potem nastąpiła długa przerwa w moim zainteresowaniu, nie posiadałem żadnego komputera
z lat 80.
Kilka lat temu przeglądając Internet natrafiłem
na mój pierwszy ATARI 800 XL. Wspomnienia
odżyły, a stare komputery stały się moim hobby.
Największą radość sprawia mi przywracanie
dawnej świetności zaniedbanym i zapomnianym
klasykom. W moich zbiorach jest ponad 20 komputerów i konsol z lat 80 i 90. Chętnie dzielę się
wiedzą z każdym kogo zaciekawi temat starych
komputerów, sposób działania, a także nowinki
techniczne z obecnych czasów w połączeniu z retro
sprzętem. W miarę możliwości czasowych staram
się brać udział w spotkaniach „retro maniaków”
w Koszalinie i Gdańsku, gdzie wymieniamy się
wiedzą i doświadczeniem. Chętnie nawiążę kontakt
z osobą o podobnych zainteresowaniach. Uwielbiam
to co robię i wierzę, że nigdy się to nie zmieni.

›› Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci:

– Co najczęściej jecie na Wielkanoc?
Rękę podnosi Jasiu i mówi:
– Ja zawsze jem babkę z jajami.

›› Blondynka już dłuższy czas stoi

na przystanku autobusowym.
Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
– Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko
w święta.
– No, to mam wielkie szczęście,
bo dzisiaj są moje imieniny…

›› Idzie zajączek przez las i niesie pod

pachą teczkę. Spotyka go wilk i pyta:
– Co tam niesiesz?
– Swoją pracę magisterską.
– Ha! A jaki temat?

– „Zając najgroźniejszym zwierzęciem
w lesie”.
– No! Ty chyba sobie kpisz!
– To chodź za krzaczek!
Wpadają za krzaczek, słychać
straszliwy łomot, skowyt. Po chwili
zza krzaczka wypada wilk z obłędem
w oczach, sierść z niego prawie
zdarta… Po chwili wychodzi zając,
a za nim niedźwiedź. Misio poklepuje
zająca po plecach i mówi:
– Widzisz zajączku! Nie jest ważny
temat pracy magisterskiej, tylko
promotor.
›› Zajączek wchodzi do baru i mówi:

– Kto mi pomalował rower
na zielono?!

Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
– Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
– Chciałem się zapytać jak długo
schnie farba?
›› Jedzie zajączek z niedźwiedziem

na jeden bilet i przychodzi kanar.
To niedźwiedź schował zajączka
do kieszeni w marynarce i pokazuje
bilet. Kanar pyta:
– A co pan tam trzyma w kieszeni
marynarki?
Niedźwiedź uderza się w pierś,
wyciąga spłaszczonego zajączka
i mówi:
– Zdjęcie kolegi.

krzyżówka
1. Jarek, kapitan Reska Karcino,
zdobywca nagrody dla najlepszego
piłkarza Klasy Okręgowej
i Klasy A w powiecie
2. Ferie z Gminą Kołobrzeg
3. Dotacja, środki przeznaczone
na realizację celu
4. Numer, za jego pomocą możesz
przekazać 1% podatku
5. Pokarmy z Wielkiej Soboty
6. Najmniejsze sołectwo gminy
7. Pełna pytań w celu zebrania opinii
8. Wielkanocny, przynosi prezenty
9. Zapobieganie negatywnym zjawiskom
Podpowiedź
Przeczytaj uważnie Afisz, a znajdziesz
odpowiedzi na niektóre pytania.

humor
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Czy
wiesz
, że masz
w kranie źródlaną wodę?
Beata Mieczkowska-Miśtak · Blog Kulinarno-Poetycki Słowa i Smaki

Mieszkanie w takim miejscu jak Kołobrzeg i oko‑
liczne Gminy, obok świeżego powietrza, jodu
i wspaniałej solanki daje także możliwości picia
na co dzień wody źródlanej!
Widzieliście o tym? Czy możecie uwierzyć
w to, że nasza woda prosto z kranu jest zdrowsza
od tej sprzedawanej w sklepach w plastikowych
butelkach?
Z informacji jakie udało się uzyskać z Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu:
Woda, która płynie w kołobrzeskich kranach pochodzi z czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych, który stanowią wody holoceńsko-plejstoceńskie.
Jest ona smaczną wodą źródlaną o łącznej zawartości
rozpuszczonych minerałów poniżej 500mg/l.. Nasza
woda pochodząca z udokumentowanych zasobów

podziemnych, czerpana z ujęć zabezpieczonych
przed czynnikami zewnętrznymi jest znakomita
i może być bezpiecznie pita prosto z kranu. Fakt, że
pochodzi z takich źródeł ma niebagatelny wpływ
na walory zdrowotne i smakowe naszej wody.
Zastosowanie takiej właśnie wody bezpośrednio
z kranu do picia, gotowania jest zalecane przez
dietetyków ponieważ jest ona smaczna i neutralna
w smaku. To ta neutralność sprawia, że pomaga
ona w wydobyciu smaku z innych produktów, przy
czym sama pozostaje niewyczuwalna.
Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ
na możliwość zastosowania wody do procesów
kulinarnych jest jej skład chemiczny. Nasza woda,
dzięki temu, że jest wodą źródlana jest wręcz idealna do spożycia.

Woda pozyskiwana w okolicach Kołobrzegu jest
systematycznie kontrolowana przez wewnętrzne
laboratorium i uprawnione organa zewnętrzne
w zakresie jakości. Otrzymywane na przestrzeni
lat wyniki badań, potwierdzają jej jakość i bardzo
stabilny skład fizykochemiczny.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wielkim
skarbem dysponujemy. Jakość wody wpływa
bowiem na jakość naszego życia. Od zapachu,
koloru i smaku wody zależą potem: smak kawy czy
herbaty, chleba, ciasta na pierogi albo smak zupy.
Wody źródlane są wodami nisko-zmineralizowanymi o zawartości składników mineralnych
ok. 200–500 mg/dm3 i właśnie dlatego mogą być
stosowane do różnych celów: w tym do picia i przygotowywania napojów, pokarmów, w tym również
dla dzieci i osób starszych.
Mając tak wspaniałą wodę nie marnujmy jej.
Korzystajmy z jej walorów i cieszmy się tym
smakiem. Taka woda to skarb.

PUBLICYSTYKA

Młodzież zapobiega pożarom – etap gminny
Ogólnopolski turniej wiedzy organizowany jest
przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na tym szczeblu nad jego przebiegiem czuwają
zarząd i gminne jednostki OSP. Tym razem gminne
eliminacje odbyły się w Dźwirzynie. Rywalizacja
na wiedzę indywidualnie i zespołowo w kate‑
gorii szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
obejmowała pisemny test wiedzy w sali Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie,
i część praktyczną w Gminnym Ośrodku Sportu
Turystyki i Rekreacji. Najtrudniejszym pytaniem
na teście dla uczestników okazała się znajomość
numerów alarmowych do pogotowia gazowego,
energetycznego i wodociągowego. Straż pożarna
podczas akcji musi niekiedy korzystać z pomocy
tych służb np. powalone drzewa na linie energe‑
tyczne czy ulatniający się gaz w budynku. Czołowa
trójka z podstawówek i gimnazjów przystąpiła
do ustnej części egzaminu gdzie padały m.in.
pytania z zakresu udzielenia pomocy osobie
zatrutej tlenkiem węgla. To bardzo aktualny
temat, a do tragedii, do których przyczynia się

czad dochodzi w kraju coraz częściej. Najlepiej
poradził sobie Maciej Wojciechowski przed
Kornelią Żmudą i Martą Wysocką w grupie
podstawówek, a wśród gimnazjalistów Kacper
Karczewski przed Natalią Ciechowską i Krzysz‑
tofem Roniewiczem. Szkolne zespoły musiały
rozpoznać sprzęt, elementy bojowego stroju stra‑
żackiego oraz odpowiadać na pytania i wykazać
się umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy.
Najlepszą szkołą w obu kategoriach była Drzo‑
nowska podstawówka, drugie lokaty przypadły
placówce z Dźwirzyna natomiast podium wśród
podstawówek zamknęła reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 5 z Kołobrzegu. Nagrody ufun‑
dowane przez Gminę Kołobrzeg i OSP wręczył
wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek,
Bogusław Grygiel radny Gminy Kołobrzeg i pre‑
zes powiatowy OSP oraz Krzysztof Lewandowski
prezes gminny OSP. Nad przebiegiem całości
czuwał druh Jerzy Bartnik ZOSP w Kołobrzegu.
Zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych
etapach turnieju.

Od Bałtyku po Karpaty
O współpracy z regionami nie tylko nadbałtyckimi pisze Małgorzata Chir,
kierownik Ref. Promocji i Kultury UG

Przed kilkoma laty, zainspirowani aktywnością
ukraińskiej mniejszości narodowej w naszej
gminie, zaczęliśmy myśleć szerzej o współpracy
międzynarodowej. Jest oczywiście doskonale
Państwu znany i lubiany Festiwal Kultury-Pol‑
sko-Ukraińskiej w Przećminie. Podczas jego
ostatniej edycji zawarliśmy oficjalne partner‑
stwo z Truskawcem. Teraz wspólnie planujemy
renowację polskiego zabytkowego budynku
sercu tego ukraińskiego uzdrowiska. Okazje
do wspólnych spotkań wypełniają nam dyskusje
na temat rozwoju turystyki, potrzeb mieszkań‑
ców czy wspólnych przedsięwzięć. Tematów
jest mnóstwo. Ukraina jest chwilowo naszym
najdalszym partnerem. Blisko nie jest też na Litwę.
Tu z regionem Silute połączyły nas żeglarskie
plany. Najbliżej nam do niemieckiego miasta
Barth i Ferdinandshof. Życie Gminy Kołobrzeg,
Silute i Barth niewątpliwie kształtuje Bałtyk.
Programy unijne w naturalny sposób łączą
i grupują pola działania pod tym względem. Czy
to oznacza, że wspomniana Ukraina jest poza

zasięgiem oddziaływania? Czy będzie adresatem
odrębnych działań? Niekoniecznie. Co ma jed‑
nak Bałtyk do Karpat? Gdyby patrzeć na pejzaż
morza i na fotografię gór, to rzeczywiście mamy
do czynienia z innymi światami. Towarzyszą im
różne emocje, różne rodzaje turystyki, różne moż‑
liwości. Ale we współpracy nie chodzi o pejzaże,
ani nawet o możliwości, ale o problemy którym
można razem stawić czoła i o kreatywność, która
pozwala się rozwijać.
Jest takie miejsce, które ma potencjał aby
wszystkie te regiony spotkały się w jednym
miejscu. To Gmina Kołobrzeg. Podczas różnych
podróży i spotkań z zagranicznymi partnerami
zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy
wszyscy nawzajem jesteśmy sobą ogromnie za‑
interesowani. Krążą wśród nas podobne pytania.
Co robicie aby rozwijała się u was Turystyka? Jakie
inwestycje realizujecie? Czy są u was organizacje
turystyczne? Czy przedsiębiorcy współpracują
z urzędem? Co dla nich robicie? Jak rozwijają
się inicjatywy społeczne? Jak kształtuje się rynek

pracy? I ile to wszystko kosztuje i kto o to dba?
Taką dyskusję postanowiliśmy sprowokować i za‑
prosić do niej wszystkich, od Bałtyku po Karpaty,
w jedno miejsce i w jednym czasie. Wydarzenie
to, nazwane przez nas Forum Turystyczne, od‑
będzie się w Dźwirzynie, najprawdopodobniej
w połowie maja. Swój udział zapowiedzieli nie
tylko włodarze partnerskich regionów, ale także
przedstawiciele branży turystycznej, organizacji,
uczelni wyższych i hotelarze. Konferencja poświę‑
cona będzie wymianie doświadczeń i nawiązaniu
kontaktów. Czy studenci hotelarstwa z Ukrainy
będą przyjeżdżali na staże do naszych ośrodków,
a później zyskają w nich pracę? Czy nasi miesz‑
kańcy zyskają nowe atrakcyjne kierunki podróży?
Czy zrealizujemy wspólne projekty rozwijające
turystykę i zapewniające zysk naszym przedsię‑
biorcom? Czy poszerzymy własne oferty? Czy
nasze rozwiązania sprawdzą się u innych? Na te
pytania poznamy odpowiedź być może za kilka
lat. Ale pierwszy krok stawiamy już teraz i będzie
to krok wielomilowy, od Bałtyku po Karpaty.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
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Inwestycje Pełną Parą

INWESTYCJE

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

Tak będzie wyglądał łącznik szkoły

Kolejne 6 lamp

Wykonanie projektu zaplanowano w budżecie
na 2017 rok i przeznaczono na ten cel 55 tys. zł.
W budżecie na 2018 rok, przyjętym na grudnio‑
wej sesji Rady Gminy, na cel budowy łącznika
przeznaczono 900 tys. zł. Projekt i wizualizację
przygotowała firma APP Krystian Kubiak, ta sama,
która opracowała projekt świetlicy w Karcinie.
Inwestycja połączy budynek Szkoły Podstawo‑
wej w Dźwirzynie z Gminnym Centrum Sportu
Turystyki i Rekreacji.

W minionym roku Gmina Kołobrzeg wzbogaciła
się o kolejne 6 lamp solarnych. Stanęły one w Bo‑
gucinie, Nowogardku, Drzonowie, Budzistowie
(ul. Kasztanowa), Dźwirzynie (ul. Jachtowa dawna
J. Kraciskiego) oraz w Grzybowie przy placu
na ulicy Bałtyckiej doświetlając ścieżkę rowerową
i wejście na plażę. Koszt inwestycji to 151 tys. zł.
Tym samym w gminie jest już 15 lamp tego typu,
a najwięcej – 4 w Drzonowie (kolonia).

Powstaną nowe miejsca rekreacji

Osiedlowe inwestycje w Gminie
Kołobrzeg

W ramach programu operacyjnego Rybactwo
i Morze uzyskano dofinansowanie w kwocie
277 tys. zł na realizację zadania Relaksacja, harmonia, równowaga – zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, polegające na stworzeniu miejsca
rekreacji i wypoczynku. W związku z tą inwe‑
stycją utworzone lub zmodernizowane zostaną
4 miejsca rekreacji w Budzistowie, Rościęcinie,
Obrotach i Bogucinie. Koszt całej inwestycji
to 668 tys. zł. Celem projektu jest rozbudowa
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,
zwiększającej atrakcyjność terenów cennych
także przyrodniczo. Miejsce te powstaną nad
rzeką Parsetą. Prace będą prowadzone w dwóch
etapach i zakończą się z końcem lipca 2018 roku.

Na osiedlu w Budzistowie, od ulicy Kołobrze‑
skiej do ulicy Słonecznej, przebudowywana
jest nawierzchnia drogi długości 240 m z kostki
betonowej. Wykonany zostanie także 56 me‑
trowy odcinek pieszo‑jezdny wzdłuż budynków
nr 22,23,24 oraz ciągi piesze, które połączą nową
drogę z istniejącymi już chodnikami. Prace
objęły także zjazdy (w tym zjazdy do garaży),
wykonanie oświetlenia ulicznego i kanalizacji
deszczowej. Inwestycje za 833 tys. zł wykonuje
Zakład Usług Drogowo‑Mostowo‑Budowlanych
Jan Kruszewski z Redlina. Termin zakończenia
prac ustalono na koniec maja.
Z kolei do prac na osiedlu w Zieleniewie przy‑
stąpiło grzybowskie Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka. Tutaj przebu‑
dowie zostaje poddana ulica Rycerska oraz pas
drogowy drogi gminnej, działka numer 124/4, wraz
z dojazdami do garaży, zjazdami, chodnikami
i parkingami. Starą nawierzchnię m.in. z płyt,
na długości 554 m zastąpi nowa nawierzchnia

z kostki betonowej. Wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Prace mają się
zakończyć do 31 v, a ich koszt to 1 mln 561 tys. zł.
Za kwotę blisko 1,7 mln zł wykonano nową
nawierzchnię z kostki brukowo‑betonowej
na długości 650 m tzw. drogę pieszo-jezdną.
Od skrzyżowania z drogą powiatową przy szkole
(wjazd obok przystanku) do skrzyżowania z drogą
gminną, a także wzdłuż budynków nr 5,6,7,8.
Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie
drogi, oznakowanie oraz umocniono skarpy
przy wylocie drogi. Prace trwające 5 miesięcy
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
PRIN Jacek Zadka z Grzybowa.
Ścieżka na palach
Trwa budowa ścieżki rowerowej, transgranicznej
trasy R-10 w Dźwirzynie. Wykonane już prace
obejmują położenie kostki betonowej na znacznej
długości i ogrodzenia. Na odcinku ruchomej
wydmy tzw. patelni, na wysokości hotelu Ha‑
vet trwa zastosowanie rozwiązania poprzez
umiejscowienie ścieżki na palach. W ten sposób
uniknięto trudnego i kosztownego utwardzania
piaszczystego terenu, a całość nadal będzie sta‑
bilna. Koszt całej inwestycji to 2,4 mln zł. Prace
trwają także na drugim etapie inwestycji, czyli
budowie tarasu widokowego od wejścia na plażę
z ulicy Spacerowej, koszt to 695 tys. zł.
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Inne inwestycje poziom zaawansowania
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg–Korzystno (ETAP I). Prace mają zakończyć się
do 30.06.2018 r.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Korzystno–Przećmino (ETAP II). W dniu 12.03.2018 r. nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych.
3. Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie. Zakończony proces projektowania. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
4. Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
5. Przebudowa ulicy Jachtowej w Grzybowie. Trwają
prace projektowe.
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (etap
II od ulicy Szkolnej do Borkowskiej). Trwają prace
projektowe.
7. Budowa oświetlenia w ulicy Bosmańskiej. Trwają
prace projektowe.
8. Budowa instalacji gazowej i C.O. w remizie w Starym
Borku. Trwają prace projektowe.
9. Przebudowa ulicy Liliowej w Zieleniewie wraz
z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace
projektowe.
10. Budowa ulicy Nadmorskiej w Grzybowie. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.
11. Rozbudowa garażu w OSP Korzystno. Do końca tygodnia zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe
na wykonawstwo.
12. Rozbudowa ulicy Nadmorskiej w Dźwirzynie.
W dniu 07.03.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej.
13. Przebudowa ulicy Jachtowej w Dźwirzynie. W dniu
07.03.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji
projektowej.
14. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie. Trwają prace projektowe.
15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (etap
I od skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Szkolnej) – przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie
wykonawcy inwestycji.
16. Budowa drogi do miejscowości Rościęcino. Przygotowywane są materiały przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Orientuj się – czyli małe Vademecum Mieszkańca
Poznaj swojego dzielnicowego
Policja pod numerem 997 i 112
Telefony komórkowe w godzinach pracy 7.30–15.30
Kierownik Posterunku Policji w Dźwirzynie
mł. asp. Bartosz Filipowicz tel. 94 353 35 06
DZIELNICOWI: Pokój 204 i 205 w budynku
KPP Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20
Rejon I st. asp. Piotr Małetko
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 838
dzielnicowy.dzwirzyno1@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo, Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek,
Nowy Borek
Rejon II sierż. szt. Eugeniusz Filipiak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 839
dzielnicowy.dzwirzyno2@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec, Drzonowo, Głąb, Karcino,
Przećmino, Samowo, Sarbia, Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko
Rejon III st. sierż. Bartosz Ignaczak
tel. 94 35 33 506 | tel. kom. 571 323 840
dzielnicowy.dzwirzyno3@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Budzistowo, Niekanin, Obroty, Bogucino, Stramnica, Kądzielno,
Zieleniewo
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy
do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani
skarg w rozumieniu przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr
997 lub 112.
Zespół do spraw kryminalnych pok. 205 w budynku KPP tel. 94 353 35 94
Apteki
Grzybowo Apteka Evita, ul. Szkolna 2A, 8.00–20.00, sobota 9.00–15.00,
tel. 506 350 847
Dźwirzyno Apteka Centrum, ul. Wyzwolenia 9
Poczta
Grzybowo ul. Kołobrzeska 5, tel. 94 358 14 97
pon.–czw. 10.00–17.00, piątek 13.00–20.00
Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 16,
tel. 94 358 54 20 pon.–czw. 10.00–17.00, piątek 13.00–20.00
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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Co piją Polacy? Segregacja (prawie) doskonała

L U D Z K A S T R O N A S TAT Y S T Y K I

W poprzednim roku 2017 r. działające na terenie
Gminy Kołobrzeg punkty handlowe i lokale
gastronomiczne sprzedały napoje alkoholowe
na kwotę ponad 16 milionów zł. Z tej sumy
na punkty detaliczne przypadła sprzedaż w wy‑
sokości ponad 11 milionów zł, zaś na lokale
gastronomiczne niecałe 5 milionów zł.
Z bardziej szczegółowej analizy wynika, że sprze‑
daż piwa wyniosła prawie 8,5 miliona, wina
około 1,8 miliona, zaś wódki niecałe 6 milionów.
Sumaryczny wynik sprzedaży wskazuje piwo naj‑
popularniejszym napojem, zarówno w punktach
handlowych, jak i gastronomicznych. Prawie 40%
piwa spożywane jest w gastronomii.
Ze statystyki sprzedaży wynika również, że
wino jest najmniej popularnym napojem alko‑
holowym, choć jest tak samo często spożywane
w lokalach gastronomicznych jak i w domu (45%
w domu), co może wskazywać, że ma swoich
stałych wielbicieli.
Co się tyczy napojów zawierających powyżej
18% alkoholu, to tylko co 6 butelka spożywana
jest w lokalach gastronomicznych, bardzo często
w formie drinków. Mocniejsze alkohole i wódkę
najczęściej spożywa się jednak w domu.
Należy zauważyć, że w gminach do 10.000 miesz‑
kańców, średnia liczba osób ze zdiagnozowanym
problemem alkoholowym wynosi około 200 osób.
Jednak wraz z dorosłymi i dziećmi żyjącymi
w otoczeniu takiej osoby z problemami wynosi
ponad 1000 osób, a więc problem ten dotyczy
średnio 10% populacji.
Trzeba zwrócić uwagę, że obraz prawdziwych
preferencji mieszkańców Gminy Kołobrzeg jest
zaburzony przez licznych turystów dokonujących
tutaj zakupów.
Pijmy więc mądrze i z umiarem!

Inspektorzy z Urzędu Gminy odkryli, że na jed‑
nej z posesji prowadzona jest prawie dosko‑
nała selektywna zbiórka odpadów. Zostały one
posegregowane według kilku kryteriów: były
to wyłącznie opakowania szklane, tylko ze szkła
niebarwionego, o określonej pojemności (0,5 l)
pochodzące wyłącznie z jednej marki wyrobu
spożywczego. Segregacja była by prawie dosko‑
nała, gdyby nie fakt, że właściciel nieruchomości
pomylił pojemniki.

Dlatego kolejny raz przypominamy:

szkło wyrzucamy do pojemników
zielonych, a opakowania
plastikowe do żółtych.
Papier i tektura

Szkło

Tworzywa sztuczne
i metale

Bioodpady

Odpady zmieszane
pozostałe
po segregacji

opakowania
z papieru,
karton, tektura
(także falista),
katalogi, ulotki,
prospekty, gazety
i czasopisma,
papier szkolny
i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe

butelki i słoiki
po napojach
i żywności
(w tym butelki
po napojach
alkoholowych
i olejach roślinnych),
szklane opakowania
po kosmetykach
(o ile nie są wykonane
z trwale połączonych
kilku surowców)

plastikowe butelki
po napojach, nakrętki,
plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe
(np. kartony po mleku
i sokach), opakowania
po środkach czystości,
kosmetykach, plastikowe
torby, worki, puszki
aluminiowe po napojach,
sokach i konserwach,
metale kolorowe, kapsle,
zakrętki od słoików,
zabawki z tworzywa
sztucznego

odpadki warzywne
i owocowe
(w tym obierki itp.),
gałęzie drzew
i krzewów,
skoszona trawa,
liście, kwiaty,
trociny i kora drzew,
resztki jedzenia

tekstylia i buty,
ręczniki papierowe,
chusteczki
higieniczne, tłusty
i zabrudzony papier,
pieluchy i podpaski,
potłuczona ceramika
i porcelana, płyty CD,
długopisy, tubki
po pastach.

ankieta
 kobieta
 mężczyzna

wiek ......................
miejscowość .............................................................

1. Jak długo mieszka Pani/Pan w Gminie Kołobrzeg?
 od urodzenia

................ lat

2. Czy czuje się Pani/Pan związana/y z Gminą Kołobrzeg?
 mocno

 średnio

 słabo

 trudno powiedzieć

3. Jak Pani/Pana zdaniem zmieniły się warunki życia w gminie
w trakcie ostatnich 4 lat?
 zdecydowanie się poprawiły  nie uległy zmianie
 pogorszyły się  trudno powiedzieć

4. Jaka była ostatnia gminna inwestycja zrealizowana
Rozmawiajmy o Gminie…
Drodzy mieszkańcy, 2018 rok to ostatni rok bieżącej kadencji.
Minione lata były czasem wielu zmian. Wiele przedsięwzięć
rozpoczęliśmy i wyznaczyliśmy kierunki działań.
Każdy plan warto zweryfikować, a najcenniejsza w tym celu jest
Wasza opinia. Nie z każdym mieszkańcem uda mi się porozmawiać,
ale jako taką rozmowę możecie potraktować poniższą ankietę.
Niech będzie to rozmowa szczera, uczciwa i merytoryczna,
a przyczyni się do lepszego rozwoju i funkcjonowania naszej Gminy.

w Pani/Pana miejscowości?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. Jaką inwestycję uważa Pani/Pan za najpilniejszą do zrealizowania

w swojej miejscowości?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

6. Jakie działania powinny zostać podjęte przez gminę

aby poprawić jakość życia mieszkańców w Pani/Pana miejscowości?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

7. Proszę ocenić gminę w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza ocenę
najniższą, a 5 najwyższą) pod względem:

Z góry dziękuję

Wójt Gminy Kołobrzeg

Ankieta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i jest anonimowa.
Na kopercie można podać swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu lub e-mail), ponieważ
ze wszystkich kopert z podanym kontaktem zwrotnym rozlosowane zostaną upominki.
Ankiety zbierać będziemy do końca kwietnia br. Dodatkowe egzemplarze „Afisza”
z formularzem ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Kołobrzeg.















dostęp do szkół
dostęp do przedszkoli
dostęp do opieki zdrowotnej lub społecznej
możliwość uprawiania sportu
dostępność placów zabaw dla dzieci
funkcjonowanie komunikacji / transportu
stan dróg i chodników
oświetlenie dróg
czystość
dostępność ścieżek rowerowych
dostęp do miejsc parkingowych
imprezy kulturalne
dostęp do informacji

ankieta
8. Czy w ciągu ostatnich 4 lat korzystała Pani/Pan z usług
Urzędu Gminy Kołobrzeg?
 TAK
 NIE

9. Jeśli na pytanie nr 8 odpowiedziała Pani/Pan TAK, proszę ocenić
funkcjonowanie Urzędu Gminy w skali od 1 do 5
(gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą):









lokalizacja
dostępność miejsc parkingowych
dostępność dla osób niepełnosprawnych
funkcjonalność budynku
jakość obsługi przez urzędnika
czas załatwienia sprawy
sposób załatwienia sprawny

10. Jeśli na pytanie nr 8 odpowiedziała Pani/Pan NIE:
 uważam, że z powodzeniem załatwiłbym sprawę
 uważam, że załatwienie spraw w Urzędzie
przysporzyłoby mi trudności

11. Proszę podać imię i nazwisko wójta Gminy Kołobrzeg:
...............................................................................................................................

12. Czy miała Pani/Pan możliwość bezpośredniego kontaktu
z wójtem?
 TAK
 NIE

13. Czy uważa Pani/Pan, że wójt w przypadku potrzeby jest:
 dostępny dla każdego mieszkańca
 trudno o kontakt z nim
 nie wiem

14. Jak ocenia Pani/Pan działania podejmowane przez wójta?
 pozytywnie
 negatywnie
 trudno powiedzieć

Ankietę można:
• dostarczyć osobiście do biura podawczego Urzędu Gminy,
przy ul. Trzebiatowskiej 48a w Kołobrzegu
• przesłać pocztą do Urzędu Gminy
• zostawić w dowolnym kościele na terenie gminy w oznaczonej skrzynce.

