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Mamy serce do Gminy
21

października odbędą się wybory sa‑
morządowe. Gorąco zachęcam Was
do wzięcia w nich udziału! To bardzo ważne,
ponieważ od Waszej decyzji będzie zależało
jakie będzie kolejne 5 lat w życiu naszej Gminy.
Już dziś życzę Wam trafnych wyborów.
Tymczasem oddaję w Wasze ręce jesienne
wydanie Afisza, będące podsumowaniem
minionych czterech lat naszej działalności.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że Gmina Kołobrzeg jest jeszcze
piękniejsza, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna
mieszkańcom oraz turystom. Efekty naszej pracy,
z którymi za chwilę się zapoznacie, wymagały
ogromnego zaangażowania, uporu i nakładu
pracy wielu osób, w wielu instytucjach. Dla
samorządów ten czas nie był łatwy. Dokonały
się bowiem zmiany w prawie, procedurach,
powstały nowe instytucje. Zadania, które
niegdyś można było zrealizować w trakcie
jednego roku, wydłużyły się. Ze znacznym
opóźnieniem wystartowały programy unijne,
umożliwiające pozyskiwanie środków na re‑
alizację inwestycji. Mimo to udało nam się

wykonać bardzo ambitny plan, który z roku
na rok był wyraźnie większy.
Przy podnoszeniu standardów życia miesz‑
kańców i wykonując co raz więcej inwestycji
przy rosnących cenach usług i towarów, rozwija‑
jąc ofertę dla mieszkańców i turystów oraz kul‑
turę, udało nam się zachować podatki i opłaty
na tym samym poziomie. Myślę, że to nasz
duży sukces i dowód na to, że przyjęliśmy wła‑
ściwą strategię, że potrafimy współpracować.
Dziś, kiedy widzimy jak nowe świetlice,
drogi czy ścieżki służą mieszkańcom, mo‑
żemy czuć się dumni. Cieszymy się,
że rośnie liczba przedsiębiorców,
którzy chcą inwestować w gminie,
że rozwijają tu swoje interesy.
Cieszymy się, że miesz‑
kańcy chętnie angażują się
w różnego rodzaju inicja‑
tywy społeczne i kulturalne,
młodzież odnosi sukcesy
w nauce, rozwija swoje pa‑
sje, a młodzi ludzie nie boją
się śmiało marzyć i wiązać

Włodzimierz Popiołek
przyszłości z tym miejscem. Wszyscy włoży‑
liśmy wiele serca w to, by tak było.

Dziękuję!
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Inwestycje Pełną Parą
Wieści z placu budowy (i nie tylko) realizowanych i przyszłych inwestycji
budująco zebrał Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Kultury.

Podsumowanie
inwestycji kadencja
2014–2018

Drogi, ciągi piesze
i ścieżki rowerowe z płyt

Łączna wartość przedstawionych
zakończonych i trwających inwestycji:
56 mln zł

rozstrzygnięty przetarg na budowę oświetlenia ulic
w Dźwirzynie: Ogrodowa, Cicha, Rybacka, Kołobrzeska, Sportowa, Słoneczna, Żeglarska, Jachtowa.
Łącznie 45 lamp.

Gdzie: Miejscowość i ilość lamp – Grzybowo
(121), Zieleniewo (118), Dźwirzyno (50 *), Stary
Borek (19), Niekanin (17), Przećmino (17),
Obroty (14), kolonia Stramnica (12), Błotnica
kolonia (9), Korzystno (7), Drzonowo (5),
Sarbia (4), Rościęcino (3)
* 45 lamp trwa przetarg

Place zabaw, siłownie, boiska, wiaty
rekreacyjne czyli inwestycje w sport
i rekreację

Oświetlenie solarne w Gminie
Kołobrzeg

Wartość:
›› Place Zabaw – 480 tys. zł,
›› Wiaty rekreacyjne – 230 tys. zł,
Ile: 18 km – 75 odcinków w tym: 1 km jako
ścieżka rowerowa, 1,8 km jako ciągi piesze

inwestycje 2014–2018

Wartość: 8 mln 151 tys. zł
Oświetlenie drogowe w Gminie
Kołobrzeg
Ile: łącznie 351 lamp drogowych *
* nie uwzględniając oświetlenia powstającego przy
inwestycjach drogowych

Wartość: 1 mln 700 tys. zł *
* na moment zamykania numeru nie był

Ile: 23 lampy typu solarnego
Wartość: 545 tys. zł
Gdzie: W miejscach niebezpiecznych oraz
tam gdzie podłączenie do tradycyjnej sieci
jest zbyt kosztowne m.in. zjazdy z dróg, te‑
reny rekreacyjne, drogi prowadzące na plażę.
Takie lampy można zobaczyć w Budzistowie,
Nowogardku, Nowym Borku, Grzybowie,
Drzonowie (kolonia), Bogucinie, Samowie,
Sarbii, Stramnicy, Obrotach, Błotnicy, Bogu‑
sławcu i Dźwirzynie.

›› Siłownie zewnętrzne – 420 tys. zł,
›› Boiska sportowe – 271 tys. zł
Łącznie: 1 mln 400 tys. zł *
*Kwota ta nie uwzględnia bieżącego utrzymania oraz
wszystkich mniejszych zakupów i prac dokonanych
w ramach funduszu sołeckiego.

Gdzie: Na terenie Gminy Kołobrzeg zmoder‑
nizowano boiska, doposażono place zabaw,
zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych,
zbudowano wiaty rekreacyjne czy wykonano
ogrodzenia tych terenów.
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Inwestycje
z dofinansowaniem

Przebudowa ulicy Wycieczkowej
w Zieleniewie

Łączna wartość inwestycji: 26 mln 845 tys. zł
Kwota dofinansowań: 13 mln 882 tys. zł *

Koszt inwestycji: Taras widokowy
695 tys. zł, ścieżka rowerowa 2 mln 406 tys. zł
długość 1675 m.
Budowa Centrum Sportów Wodnych
w Dźwirzynie

oraz II etap Ścieżka rowerowa
Korzystno–Przećmino

Przebudowa ulicy Nadmorskiej
w Grzybowie

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Pro‑
gramu Operacyjnego Województwa Zachod‑
niopomorskiego 2014–2020 w kwocie 4 mln
800 tys. zł.
Koszt inwestycji: 11 mln 264 tys. zł.
Dofinansowanie Regionalny Program Opera‑
cyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014–2020 w ramach strategii Zin‑
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Koszalińsko‑Kołobrzesko‑Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego. Etap I i II budowy
ciągu Kołobrzeg–Korzystno–Przećmino,
całkowita wartość projektu: 6 043 929,80 zł,
dofinansowanie z funduszy europejskich:
4 164 371,90 zł.
Koszt inwestycji: I etap 1 mln 300 tys. zł,
II etap 4 mln 722 tys. zł, długość 6 km.
Rozbudowa trasy rowerowej R10
w Dźwirzynie
wraz z budową tarasu widokowego
*Spodziewane dofinansowanie w ramach Programu
INTERREG V A w kwocie 1 mln 877 tys. zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2016–2019
w kwocie 513 tys. zł.
Koszt inwestycji: 1 mln 64 tys. zł, długość
600 m.

Przebudowa ulicy Wiejskiej
w Grzybowie

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmin‑
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019 w kwocie 1 mln 150 tys. zł.
Koszt inwestycji: 2 mln 300 tys. zł, długość
500 m.
Przebudowa ulic Dojazdowa/
Wakacyjna – Korzystno/Zieleniewo
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gmin‑
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019 w kwocie 931 tys. zł.
Koszt inwestycji: 2 mln 123 tys. zł, długość
950 m.

Dofinansowanie z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–2015
w kwocie 447 tys. zł.
Koszt inwestycji: 950 tys. zł, długość 320 m.

inwestycje 2014–2018

I etap Ciąg pieszo‑rowerowy
Kołobrzeg–Kor zystno
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Budowa, przebudowa
dróg w Gminie Kołobrzeg

Przebudowa ulicy Malinowej
w Zieleniewie

Budowa dróg na osiedlu
w Budzistowie

Koszt inwestycji: 285 tys. zł, długość 155 m.

Koszt inwestycji: 992 tys. zł, dł. 300 m.

Przebudowa ulicy Promykowej
w Niekaninie

Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie

Łączna wartość inwestycji: 10 mln
19 tys. zł (kwota 4300 m wymienionych dróg)
Długość dróg: 7166 m (4300 m dróg
wykaz poniżej, 2370 m dróg zrobionych
z dofinansowaniem patrz – Inwestycje
z dofinansowaniem, 496 m w ramach innych
inwestycji)
Przebudowa drogi gminnej
w Kądzielnie

Koszt inwestycji: 594 tys. zł, długość 380 m.

inwestycje 2014–2018

Przebudowa ulic Kwiatowej i Długiej
w Grzybowie

Koszt inwestycji: 1 mln 908 tys. zł, długość
1200 m.
Przebudowa ulicy Konwaliowej
w Zieleniewie

Koszt inwestycji: 533 tys. zł, długość 250 m.

Koszt inwestycji: 197 tys. zł, długość 170 m.

Koszt inwestycji: 1 mln 800 tys. zł, długość
650 m.

Przebudowa ulicy Wiśniowej
w Zieleniewie

Budowa dróg na osiedlu ul. Rycerska
w Zieleniewie

Koszt inwestycji: 308 tys. zł, długość 190 m.

Koszt inwestycji: 1 mln 633 tys. zł, dł 554 m.

Przebudowa ulicy Fiołkowej
w Zieleniewie

Przebudowa ulicy Wiejskiej
w Grzybowie

Koszt inwestycji: 324 tys. zł, długość 160 m.

Koszt inwestycji: 1 mln 58 tys. zł, dł. 200 m.
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Przebudowa ulica Bluszczowa
w Grzybowie (obręb Korzystno)

modernizacja świetlicy w Sarbii

Koszt inwestycji: 387 tys. zł, długość 87 m. *

Koszt inwestycji: 438 tys. zł

*Inwestycja po przetargu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydano kwotę:
2 mln 861 tys. zł

Budowa łącznika szkoły z GOSTiR
w Dźwirzynie

Rozbudowa parkingu w Grzybowie
przy ul. Bałtyckiej

Koszt inwestycji: 682 tys. zł
Modernizacja zaplecza przy boisku
w Sarbii

Inne ważne projekty
inwestycyjne
Łączna wartość inwestycji:
5 mln 519 tys. zł
Koszt inwestycji: 1 mln 73 tys. zł
Remont łazienek oraz zamontowanie
solarów w Budynku SP w Drzonowie

Koszt inwestycji: 1 mln 411 tys. zł
Budowa zaplecza i świetlicy
w Karcinie z parkingiem

Koszt inwestycji: 217 tys. zł
Budowa parkingu w Sarbii

Koszt inwestycji: 60 tys. zł
Koszt inwestycji: 305 tys. zł

Modernizacja chodnika w Rościęcinie

Rozbudowa garażu OSP Korzystno

Koszt inwestycji: 227 tys. zł *
Koszt inwestycji: 889 tys. zł

Koszt inwestycji: 405 tys. zł

*Inwestycja po przetargu

inwestycje 2014–2018

Budowa ciągu pieszo‑rowerowego
w Grzybowie
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Słów kilka o mapie inwestycji

inwestycje

Oddajemy do państwa użytku
nowe narzędzie informujące
o postępie inwestycyjnym w całej Gminie
Kołobrzeg – Interaktywną Mapę Inwestycji.
Dzięki niej mogą państwo zobaczyć jakie in‑
westycje zostały wykonane w wybranym sołec‑
twie. Swoje wyszukiwanie można uszczegółowić
o wybór roku wykonania inwestycji, sołectwa,
jedno z trzech źródeł finansowania: fundusze
krajowe, unijne czy zadanie własne gminy oraz
status inwestycji. Inną możliwością jest wybór
rodzaju inwestycji do wyboru jednej z ośmiu
kategorii: drogi, chodniki, oświetlenie, parkingi,
infrastruktura turystyczna, sport i rekreacja,
świetlice oraz budynki. Mapa będzie uzupełniana
na bieżąco. Każda inwestycja po kliknięciu w ikonę
opatrzona jest zdjęciem i podstawowymi infor‑
macjami m.in. jak koszt inwestycji, wykonawca
czy zakres wykonanych prac. Do tego zostały one
zinwentaryzowane zdjęciowo w postaci mniej‑
szych lub większych galerii zdjęć ukazujących
postępy prac, efekt końcowy, a w niektórych

Różnorodność
inspiruje

współpraca

O nowych perspektywach,
nie tylko unijnych,
pisze Małgorzata Chir
Pojawienie się funduszy europejskich spowodo‑
wało eksplozję partnerstw międzynarodowych
pomiędzy regionami. Pozwoliło na szybki rozwój,
realizację ciekawych projektów, poszerzyło hory‑
zonty, zniwelowało granice i bariery. Zachowały
się jednak różnice i różnorodność. Ta piękna idea
Unii Europejskiej wcieliła się w życie. Dane moż‑
liwości trafiły na podatny grunt i skutkowały nie
tylko rozwojem i współpracą. Powstała atmosfera
sprzyjająca zawieraniu przyjaźni. Tak stało się
w przypadku Gminy Kołobrzeg. Jeszcze cztery lata
temu naszym partnerem była jedynie niemiecka
Gmina Ferdinandshof. 20-lecie wspólnych trady‑
cji świętowaliśmy w 2016 roku i mamy nadzieje
nieustannie je rozwijać. Od tego czasu przybyło

przypadkach jak dany obiekt wyglądał przed
i po inwestycji. Mapę można odwiedzić wpisując
adres: www.inwestycje.gmina.kolobrzeg.pl lub
odwiedzając stronę Gminy Kołobrzeg www.gmina.
nam jednak zagranicznych przyjaciół. Potrzeba
rozwoju turystyki, propagowania nadmorskich
aktywności, poszerzania oferty dla mieszkańców
i turystów zaprowadziła nas zarówno daleko
na wschód, zachód, jak i południe. Do grona
partnerskich regionów dołączyło ukraińskie uzdro‑
wisko Truskawiec (sierpień 2017 r.) oraz litewskie
Silute (wrzesień 2017 r.). List intencyjny, mówiący
o daleko idącej współpracy podpisaliśmy także
z niemieckim miastem Barth (listopad 2017 r.).
Jest nas zatem już okrągła piątka. Najbardziej
cieszy fakt, że projekty które wspólnie realizujemy
i wydarzenia, w których bierzemy udział, skiero‑
wane są do różnych środowisk. W międzynarodo‑
wych regatach w Dźwirzynie spotykają się dzieci
i młodzież, projekt Baltic For All będzie służył
niepełnosprawnym, Zdrowe Dzieci w Zdrowych
Gminach pozwoli zdrowo dorastać, a seniorzy
udadzą się po zdrowie do Truskawca. Obok
bezcennych przeżyć i wspaniałych wspomnień,
działania te dają jeszcze jeden efekt – wieloletnią
sympatię i gwarancję rozwoju, nawet gdy unijne
dofinansowania skończą się.

kolobrzeg.pl gdzie w prawym panelu znajduję się
ikona – Interaktywna Mapa Inwestycji. Zapra‑
szamy do skorzystania z tej możliwości – zobacz
ile zostało zrobione w twojej miejscowości.

Kurs utrzymany czyli autobusy w Gminie Kołobrzeg
O kursach linii autobusowych i bezpłatnych przejazdach dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym pisze Marta Grabczak z Urzędu Gminy kołobrzeg.

W 2015 r. Wójt Gminy Kołobrzeg mając na uwadze
liczne prośby mieszkańców dot. konieczności
rozszerzenia publicznego transportu zbiorowego
na liniach podmiejskich łączących miasto Ko‑
łobrzeg z niektórymi miejscowościami Gminy
Kołobrzeg, podjął inicjatywę zawarcia porozu‑
mienia międzygminnego. W rezultacie przepro‑
wadzonych rozmów i działań 1 grudnia 2015 r.
przyjęto porozumienie, którego przedmiotem
było powierzenie Gminie Miasto Kołobrzeg przez
Gminę Kołobrzeg, realizacji zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego na liniach
podmiejskich, operatorem świadczonych usług
stała się Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Sp. z o.o.
Od 1 stycznia 2016 r. usługi przewozowe są świad‑
czone na regularnych liniach:
››
››
››
››
››

linia nr 7 do Budzistowa
linie nr 5 do Grzybowa
linia nr 4 do Korzystna
linia nr 1 i 10 do Zieleniewa
oraz na sezonowych liniach
nr 6 i 3 do Grzybowa.

W lutym 2017 r. po dokonaniu konsultacji
z mieszkańcami oraz po dokonaniu analizy
z przedstawicielami Miasta Kołobrzeg i Ko‑
munikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.
udało się uruchomić nową regularną linię
nr 9, która rozpoczęła kursy na trasie Koło‑
brzeg–Niekanin–Obroty–Bogucino. Ponadto
w 2017 r. rozszerzono zakres usług publicznego
transportu zbiorowego poprzez uruchomienie
całorocznej linii nr 6 (do Grzybowo) a także
uruchomienia dodatkowych połączeń – linia nr 3
na trasie Kołobrzeg–Grzybowo, która kursuje
w okresie sezonu letniego i pozytywnie wpływa
na obsługę ruchu turystycznego. Od września
2017 r. w ramach porozumienia międzygminnego
wybrane kursy linii nr 1 są świadczone na trasie
Kołobrzeg–Zieleniewo–Rościęcino.
Wydatki na ten cel w latach 2016–2017 wraz
ze zwiększona ilością kursów wzrosły z 130 tys. zł
do 254 tys. Przewidywane koszty w roku 2018
poniesione z tego tytułu przez gminę mogą
wynieść 394 tys. zł.
Podpisanie porozumienia pozwoliło na zapew‑
nienie mieszkańcom Gminy Kołobrzeg gwarancji

dostępu do publicznego transportu zbiorowego
oraz dostęp do bezpłatnych przejazdów dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym. Utrzymanie tak
rozbudowanej ilości połączeń wpływa również
na likwidację barier komunikacyjnych w dostępie
do miejsca pracy, usług czy też ośrodków zdro‑
wia, które w większości znajdują się na terenie
miasta Kołobrzeg.
*Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii autobusowych oraz informacje dot. ulg i zniżek dostępne
są na stronie Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu:
www.km.kolobrzeg.pl

komunikacja
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Odpadowe rewolucje ale bez zmiany opłat
W gospodarce odpadami komunalnymi okres
ostatniej kadencji upłynął przede wszystkim
pod znakiem małej rewolucji w sposobie segregacji
śmieci. W 2017 r. Minister Środowiska wprowadził
obowiązek jednolitego sposobu segregowania
śmieci na terenie całego kraju. Wszystkie Gminy
zobowiązane zostały do ujednolicenia systemu
zbierania odpadów w podziale na frakcje: szkło,
tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, papier
i tektura. W naszej Gminie nowe zasady segre‑
gacji zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Zgodnie z tymi zasadami mieszkańcy Gminy

Kołobrzeg odpady tzw. surowcowe (tworzywa
sztuczne i metale, szkło, papier i tektura) mogą
zbierać do pojemników lub worków. Pomimo
początkowych obaw związanych z dużą ilością
pojemników (lub worków) jakie trzeba było
ustawiać przed domami widzimy, że mieszkańcy
naszej Gminy radzą sobie z tym bardzo dobrze,
a liczba osób segregujących odpady pozostała
na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.
Jednak, co najważniejsze opłaty za odbiór od‑
padów pomimo tych wszystkich wspomnianych
zawirowań zostały utrzymane bez zmian.

komunalne

O tej ważnej dziedzinie jak widać na przykładzie miasta pisze
Mariusz Dubiński z Urzędu Gminy Kołobrzeg.
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Dla naszych dzieci

aktywonść

O programach i wydarzeniach skierowanych do najmłodszych i młodzieży pisze
Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Kultury.
Pierwszą ważną decyzją podjętą przez wójta była
organizacja ferii zimowych w Gminie Kołobrzeg.
Przygotowano ofertę zimowej zabawy pod nazwą
„Zimofrajda”, z której w latach 2016–2018 sko‑
rzystało kilkadziesiąt dzieci z Gminy Kołobrzeg.
Były to wyjazdy do kina, na basen, wrotkowisko,
zajęcia sportowe, taneczne, kulinarne, Piracka
Przygoda w reducie Solnej, wizyta w parku
trampolin i parku rozrywki Pomerania, stadninie
koni i wiele, wiele innych atrakcji. W tym roku
zostały zorganizowane na nieco innych zasadach
niż ferie zimowe, letnie półkolonie – dofinan‑
sowane przez Gminę Kołobrzeg. Cztery tygo‑
dniowe półkolonijne turnusy trwały od 16 lipca
do 10 sierpnia. Tutaj w ofercie przygotowano
program „Morska Zajawka” obejmujący m.in.
zajęcia integracyjne, taneczne, aktorskie, manualne
czy rejs statkiem. Drugą propozycją były zajęcia
„Surf Academy” czyli nauka podstaw surfingu
w połączeniu z zajęciami rekreacyjnymi. Jeden
z turnusów wypełniony był zajęciami w Petrico
Park Krzywopłoty, gdzie uczestnicy półkolonii
zapoznawali się ze zwyczajami panującymi w stajni,
uczyli się jazdy konno oraz brali udział w grach
i zabawach m.in. budowali własne totemy oraz
szukali ukrytych skarbów.

Uczniowie szkoły w Drzonowie uczestniczyli
w zajęciach Koszalińskiego Uniwersytet Dzieci
i Młodzieży działającego na Politechnice Kosza‑
lińskiej. Jeden z wykładów pod nazwą „Ciemność
dnia, światła nocy” poprowadził znany z telewizji
Karol Wójcicki – dziennikarz naukowy i popu‑
laryzator astronomii. Dyplomy Absolwentom
Studiów Dziecięcych wręczył Prorektor ds. Stu‑
denckich prof. Tomasz Królikowski. Łącznie
uczniowie wzięli udział w 5 wykładach m.in.
o wykorzystaniu dronów i drukarek 3D czy o bez‑
pieczeństwie podczas huraganów, trąb i wichur.
Jest to efekt współpracy Gminy Kołobrzeg Poli‑
techniką Koszalińską. Kontynuacją tych działań
będzie udział w projekcie unijnym prowadzonym
przez Politechnikę pod nazwą „Młody Inżynier
Programista”. Celem projektu jest podniesienie
kompetencji dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat
objętych zajęciami w zakresie umiejętności ma‑
tematyczno-przyrodniczych. Uczestnicy będą
nabywać umiejętności programowania, kon‑
strukcji zdalnych modelów, druku 3D w praktyce,
zabawy z elektronika i robotyką. Gmina pamiętała
również o zdrowiu dzieci organizując w szkołach
badania wzroku w 2016 roku oraz badania laryn‑
gologiczne słuchu w latach 2017–2018. Do tego

przystąpiono do unijnego programu,, Zdrowe
dzieci w zdrowych gminach” mającego na celu
naukę zdrowych nawyków żywieniowych. Szkoła
w Drzonowie została wyposażona w niezwykłą
salę bioróżnorodności zrealizowaną w ramach
projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
w który włączyła się Gmina Kołobrzeg. Nowocze‑
sne i bogate wyposażenie podniosło efektywność
edukacji przyrodniczej uczniów.
Warsztaty Młodych Talentów, o których pisali‑
śmy już w naszym czasopiśmie nadal są kontynu‑
owane i skierowane na kolejne nowe aktywności.
Wspominaliśmy o zajęciach z modelowania
w Drzonowie, nauce gry na bębnach afrykań‑
skich w Rościęcinie i Kądzielnie oraz zajęciach
fotograficznych w świetlicach w Grzybowie i Zie‑
leniewie. Teraz chcieliśmy zarazić młodzież pasją
do surfingu poprzez Akademię Młodego Surfera
na plaży w Grzybowie i Dźwirzynie oraz muzyką
szantową i grą na ukulele, a zajęcia odbywały się
w budynku świetlicy w Kądzielnie i Bogusławcu.
Gmina Kołobrzeg wspomaga działalność świetlic,
stowarzyszeń sportowych na zajęcia których
uczęszczają dzieci i młodzież. Można wspomnieć
tu o Gminnym Klubie Szachowym Solny Grzy‑
bowo, sekcjach w Drzonowie i Dźwirzynie szkoły
Taekwondo „Hwa-Rang”, Uczniowskim Klubie
Sportowym Chrobry Drzonowo czy Uczniowskim
Klubie Żeglarskim Błękitni Grzybowo. A nic nie
aktywizuje tak dobrze i uczy dobrych postaw
jak wychowanie poprzez sport, na co stawia
Gmina Kołobrzeg.

Przyjazny urząd w praktyce
O zmianach i profesjonalizacji obsługi pisze Marek Dołęgowski.

Ostatnie cztery lata to czas ciężkiej pracy, która
nie ograniczała się tylko do zadań nałożonych
przez ustawodawcę. Postanowiliśmy, że urząd
powinien być miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Odnowiliśmy pomieszczenie Referatu
Działalności Gospodarczej, przygotowano pomieszczenie dla klientów gdzie mogą wypełnić
dokumenty zamiast jak bywało to przez wiele
lat robić to na korytarzu. W Gminy Kołobrzeg
zarejestrowanych jest ponad 1500 przedsiębiorców i od czerwca 2017 r. obsługuje ich dwóch
pracowników, dzięki czemu udało się znacząco
poprawić jakość obsługi oraz skrócić czas oczekiwania w kolejce. Szanujemy czas mieszkańców.
Dlatego też wszystkim zainteresowanym oferujemy dodatkowe usługi w zakresie m.in. obsługi
niektórych dokumentów ZUS oraz Urzędu
Skarbowego – co nie kryjąc dumy, wykonują
tylko nieliczne urzędy w okolicy.
Sprawna, kompetentna i miła obsługa to nie
wszystko, oferujemy mieszkańcom dodatkowe
usługi w formie bezpłatnych szkoleń. Ostatnio przeprowadziliśmy szkolenia skierowanie
do przedsiębiorców lub przyszłych przedsiębiorców w zakresie m.in. pozyskiwania środków z funduszy pomocowych lub środków
Unii Europejskiej, składania wniosków i pozyskiwania funduszy na założenie działalności gospodarczej pochodzących z Powiatowego
Urzędu Pracy. Na bolączki rynku pracy zorganizowano spotkanie w sprawie ze specjalistami
z UP o sposobów zatrudniania obcokrajowców.
Dyżury informacyjne pełnił Lokalny Punkt
Informacji Funduszy europejskich w Koszalinie m.in. na temat mikropożyczek. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA szkoliła
na temat tzw. Usług Rozwojowych dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące
chociażby kursów zawodowych czy pozyskania środków na szkolenia. Niektóre spotkania
skierowane były także do rolników, którym
przedstawiono ideę tzw. zagrody edukacyjnej
i gospodarstwa opiekuńczego jako dodatkowego

źródła dochodów. W międzyczasie udało się
przy mocnej współpracy z Pracownią Orange
w Drzonowie złożyć, kilka wniosków w konkursie Granty Sołeckie, dzięki czemu udało się
doposażyć plac zabaw w Bogucinie.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lokalna Rybacka Grupa Działania Morze i Parsęta, która przeprowadziła szereg spotkań informacyjnych dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg,
co zaowocowało podpisaniem umów na dofinansowanie różnych przedsięwzięć. Prócz
SLRGD nawiązano współpracę z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania z Gościna. Hitem były przeprowadzone we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości warsztaty dla
przedsiębiorców z wybranych zagadnień marketingu oraz promocji i reklamy w Internecie,
jak również szkolenie z profesjonalnej obsługi
w obiektach turystycznych. Zachęcaliśmy przedsiębiorców do udziału w warsztatach organizowanych przez firmę Landbrand.pl tematem
była turystyka kulinarna oraz tworzenie kulinarnego produktu regionalnego.
Podjęto działania w zakresie lepszej promocji
naszych przedsiębiorców: poprawiono kilkaset ofert znajdujących się na stronie Gminy
Kołobrzeg zarówno opisy, jak i fotografie.

Uaktualnione stały się bardziej wiarygodne
i atrakcyjne dla potencjalnego turysty poszukującego noclegu w naszej gminie. Dla
wyróżniających się obiektów wprowadzono
specjalne oznaczenie – o nazwie Obiekt z Klimatem – Rekomendacja Gminy Kołobrzeg budząca
spore zainteresowanie turystów.
Dla lepszej komunikacji z przedsiębiorcami
systematycznie informowano ich pocztą e-mail,
SMS, stronę internetową o ważnych wydarzeniach,
terminach i obowiązkach m.in. przedsiębiorców
z Dźwirzyna mieszkającego przy ul. Jachtowej
i Sportowej o konieczności zmiany nazwy ulicy
w odpowiednich ewidencjach i rejestrach, czy
posiadaczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu
o zbliżających się terminach opłaty zezwolenia.
W tym roku referat niespodziewanie otrzymał nowe zadania związanego z szacowaniem
szkód łowieckich, powstałych w uprawach
rolnych za sprawą dzikiej zwierzyny. Wraz
z przedstawicielami kół łowieckich Rybitwa
oraz Ryś przy wsparciu sołtysów i przy udziale
rolników oszacowano kilkadziesiąt zgłoszonych
szkód. Pracownicy Gminy Kołobrzeg uczestniczyli również w szacowaniu ponad 120 szkód
powstałych z powodu niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego jakim jest susza, co umożliwi
wypłacenie odszkodowania z budżetu państwa.
To tylko niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć, ale najważniejsze są te, które jeszcze
uda się zrealizować na rzecz mieszkańców
Gminy Kołobrzeg.

przedsiębiorczość 2014–2018
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Gmina Kołobrzeg w czasie wielkich wojen
O wyjątkowym wydarzeniu na terenie Gminy Kołobrzeg pisze Robert Dziemba
z Muzeum Oręża Polskiego.

gmina z historią

Przedpola Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku, akwarela L. A. Hessa ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu.

Pisząc o oblężeniach Twierdzy Kołobrzeg, sku‑
piamy się na samym Kołobrzegu, pomijając to,
co działo się na przedpolach twierdzy, a co do za‑
sady, w poszczególnych wsiach, dziś miejscowo‑
ściach gminy Kołobrzeg. Tymczasem, one były
niszczone tak samo jak miasto, które wojskowi
chcieli zdobyć.
Pierwsza wojna, która odbiła się echem na kar‑
tach historii samego miasta, to wojna trzydzie‑
stoletnia (1618‒1648). W tym roku mija 400 lat
od jej wybuchu. W listopadzie 1627 roku, generał
Jan Jerzy Arnim (von Arnheim) zmusił księcia
pomorskiego Bogusława XIV do podpisania zgody
na zakwaterowanie swoich wojsk na Pomorzu
Zachodnim. Fakt ten przeszedł do historii jako
kapitulacja we Franzburgu, w konsekwencji której
na Pomorze Zachodnie wkroczyła armia cesarska
w sile 8 pułków pod dowództwem generała Jana
Jerzego Arnima. 30 listopada 1627 roku do Ko‑
łobrzegu wkroczył pułk pod dowództwem ppłk.
Fünfkircha, rozpoczynając okupację miasta i jego
fortyfikowanie. To, co wyprawiała soldateska
w mieście, przeszło do historii. Ppłk. Fünfkirch
spalił 5 kościołów, co zapisało się na kartach kronik
jako nomen omen. Od czerwca do września 1630
roku w mieście szalała zaraza, która osiągnęła
żniwo w skali 3500 ludzi, zarówno kołobrzeżan,
jak i żołnierzy cesarskich. Wreszcie, 11 września
1630 roku wybuchł ogromny pożar, który strawił
południowo-zachodnią część miasta, razem 128
domów z Domem Żeglarza na czele. Płonęły także
podkołobrzeskie wsie. Zniszczono znajdujące się

w nich kościoły. Odbudowa Kołobrzegu i okolic
trwała kilkadziesiąt lat. Wielu gospodarstw nie
odbudowano nigdy. Jak wiemy, do historii przeszła
wieś oznaczona jako Kojków w Kołobrzeskim Lesie,
a w Budzistowie na Parsęcie nie wzniesiono już
spalonego przez wojska cesarskie mostu.
Kolejna wielka wojna to wojna siedmioletnia
(1756–1763). Generał Fermor, Anglik w służbie
carycy Elżbiety, skierował pod twierdzę zaled‑
wie 4 tysiące ludzi i 20 dział. Dowództwo nad
korpusem objął generał porucznik Jan Palem‑
bach. Żołnierze rozbili swój obóz w Zieleniewie
i w innych wsiach wokół miasta. Twierdza była
ostrzeliwana bez przerwy przez pięć dni. Bezsku‑
tecznie. Po nadejściu wsparcia, rozpoczęto roboty
ziemne, które poważnie utrudniał padający deszcz.
Sytuacja Rosjan nie była ciekawa. Twierdza się
broniła, atak na północną część przedmieść nie
przyniósł oczekiwanego rezultatu, zaopatrzenie
drogą morską zostało poważnie zniszczone
przez sztorm (ocalało tylko 6 transportowców).
Pod koniec października Fermor wyraził zgodę
na zwinięcie oblężenia. Poza spalonymi przed‑
mieściami, miasto nie odniosło większych strat.
Drugie oblężenie rozpoczęło się w 1760 roku.
26 sierpnia pod Kołobrzegiem zjawiła się cała
rosyjska flota bałtycka, którą kilka dni później
zasiliła eskadra szwedzka. Rozpoczął się desant.
Król pruski nie tylko wzmocnił twierdzę przed
oblężeniem, ale postanowił jej pomóc, wysyłając
3800 ludzi ze Śląska na północ, pod dowódz‑
twem generała majora Hansa Paula Wernera.

Generał dokonał rzeczy wybitnej, pokonując
w 13 dni 340 kilometrów. 18 września odsiecz
dotarła pod twierdzę. Trudno rozstrzygnąć, jak
wyglądałaby bitwa, gdyby nie fakt, że w szeregi
rosyjskie wdała się panika. Defetystyczne wieści
o ataku 20 tysięcy ludzi spowodowały, że po kilku
potyczkach w okolicach Zieleniewa, Rosjanie
zwinęli oblężenie, w nieładzie, ewakuując się
następnego ranka spod twierdzy.
Plan działań rosyjskich na 1761 rok również za‑
kładał zdobycie Kołobrzegu, jako miasta ważnego
strategicznie. Ustalono, że 25-tysięczny korpus
generała porucznika Piotra Rumiancewa zaatakuje
Kołobrzeg, zaś generał Aleksander Borisowicz
Buturlin ruszy na Śląsk. Fryderyk II wiedział
o planowanym ataku na Kołobrzeg. Założenia
rosyjskie nie były dla niego tajemnicą. Król znał
je dzięki swojemu szpiegowi w osobie rosyjskiego
generała Gottloba Heinricha Tottlebena. Warto
tu wspomnieć, że w oblężeniu brało udział 121
okrętów floty bałtyckiej pod dowództwem A.
I. Polańskiego. Linia obrony twierdzy była bar‑
dzo rozległa, od Dźwirzyna, przez Stary Borek,
następnie Przećmino, na południu pomiędzy
Budzistowem a Niekaninem kończyła się nad
morzem w Kołobrzeskim Lesie. Budzistowo
z Zieleniewem połączono pontonowym mostem
na rzece. 30 września do twierdzy docierają po‑
siłki. Garnizon liczył wówczas niemal 20 tysięcy
ludzi. Z jednej strony poprawiało to sytuację
militarną, ale poważnie odczuwalne stały się
kwestie aprowizacyjne. Komendant twierdzy nie
był przygotowany na długie oblężenie. Franz A.
J. Szabo, tak opisuje te wydarzenia: Lekka jazda
rosyjska pod dowództwem generała majora Gu‑
stava Berga przeczesywała okolice, przecinając
linie komunikacji. Fryderyk Eugeniusz postanowił
bronić drogi własną kawalerią (ok. 2700 ludzi), ale
w drugiej połowie października otoczono i wzięto
do niewoli co najmniej cztery pruskie jednostki
konnicy. Pierścień wojsk rosyjskich zacieśniał
się, wzmacniany oddziałami powracającej armii
Buturlina. Zapasy pruskie topniały, a presja na mia‑
sto nie malała, choć 9 października odpłynęła
do swych portów z powodu złej pogody. Platen
otrzymał rozkaz odejścia na Berlin do końca mie‑
siąca, a Fryderyk Eugeniusz postanowił porzucić
linie obrony i przerwać się na zachód wzdłuż

natychmiast przeorientował rosyjską politykę,
porozumiewając się z królem Prus i rozpoczynając
rozmowy na temat sojuszu prusko-rosyjskiego. 9
lipca 1762 roku car Piotr III został obalony. Władzę
w Rosji przejęła Katarzyna II, jego żona. Korpus
Rumiancewa został zawrócony, przywrócono
pokój z Danią. Miesiąc po obaleniu cara, 9 sierpnia
1762 roku wojska rosyjskie opuściły Kołobrzeg.
Kołobrzeg był poważnie zniszczony. W hi‑
storiografii podaje się, że nie było domu, który
nie doznałby jakiegoś uszkodzenia. Spalono
przedmieścia. Poważnie uszkodzone były budynki
użyteczności publicznej, w tym kolegiata. Znisz‑
czona została flota handlowa. Straty szacowano
na dziesiątki tysięcy talarów. Ludność miasta,
w zależności od szacunków, zmniejszyła się na wet
o 5 tysięcy osób. Do wiosek zaczęli powracać
chłopi, który w czasie oblężenia schronili się
w Trzebiatowie. Niestety, ludność poszczególnych
wsi była jeszcze przetrzebiana przez epidemię
krwawej biegunki. W samej Stramnicy z tego
powodu zmarły tylko 64 osoby.

Seniorzy i seniorki Gminy Kołobrzeg
O Gminnym Klubie Seniora „Młodzi Duchem” pisze Agnieszka Chmielowska,
pomoc administracyjna w Gminnym Klubie Seniora.
Inauguracyjne spotkanie Gminnego Klubu Seniora
odbyło się 02 kwietnia 2016 roku. Klub przyjął
nazwę „Młodzi Duchem” i działa w strukturach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ko‑
łobrzegu. Pierwszą osobą opiekującą się klubem
z ramienia GOPS była pani Beata Sawicka. Celem
spotkań była i nadal jest aktywizacja i integracja
osób starszych wiekiem, tworzenie nowych więzi
społecznych, integracja międzypokoleniowa.
Do naszego Klubu zapraszani są goście, spe‑
cjaliści z różnych dziedzin, którzy popularyzują
aktywność fizyczną, rozwój manualny, artystyczny.
Seniorzy mają możliwość poszerzenia wiedzy
dotyczącej zdrowia i urody. Wśród prelegentów
są też lekarze, kosmetyczki, dietetycy dzielący
się swoją wiedzą. Nie zapominamy o zajęciach
sportowych oraz szkoleniach z pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Stale poszerzamy horyzonty kulturalne i mu‑
zyczne seniorów poprzez organizacje wyjazdów
do teatru czy występy muzyków. Bal Seniora oraz
okazyjne ogniska pozwalają nam nie tylko poznać
się z „sąsiadem”, ale i w przyjaznej atmosferze

Oblężenie twierdzy w roku 1807 zasługuje
na odrębne opracowanie. Zapraszamy do ko‑
lejnego numeru czasopisma „Afisz”.

Walki o Szaniec Zielony, akwarela Roberta Jurgi
ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

podsumować działalność Klubu Seniora „Młodzi
Duchem”. Co roku Seniorzy mogą wykazać się
swoją tężyzną fizyczną oraz talentami na orga‑
nizowanej Powiatowej Senioriadzie. Tegoroczna
V edycja odbyła się w naszej gminie, a konkretnie
w Rościęcinie, gdzie zajęliśmy II miejsce.
W przyszłym roku będziemy realizować projekty
i kolejne cele, aby budować pozytywny wizerunek
osób starszych jako aktywnych, zaangażowanych
i kreatywnych członków naszego społeczeństwa.

klub seniora
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wybrzeża Bałtyku. Gdyby ten zamiar się powiódł,
książę zamierzał połączyć się z Platenem, podąć
ofensywę i zaskoczyć Rosjan od tyłu. Rumiancew
przewidział taką możliwość i plan spalił na pa‑
newce. Platen ruszył wtedy zgodnie z rozkazem
na zachód, A Fryderyk Eugeniusz podjął kolejną
próbę przerwania oblężenia i zaopatrzenia miasta.
12 grudnia podszedł do Kołobrzegu od południo‑
wego zachodu na kilka kilometrów, ale Rosjanie
zaatakowali go wśród mrozu pod wioską Błotnica.
Odparci Prusacy stracili ponad 1000 ludzi. Książę
musiał wycofać się do Szczecina, a Kołobrzeg pod‑
dał się 16 grudnia. W tym oblężeniu, najcięższe
walki toczyły się w okolicach Niekanina i Błotnicy.
Warto tu przytoczyć szczególnie szturm na Zielony
Szaniec, w którym Rojsanie wykorzystali sekretną
haubicę Szuwałowa.
5 stycznia 1762 roku zmarła caryca Elżbieta.
Karta wojny odwróciła się na korzyść Fryderyka
II. Do historii przeszedł największy wróg starego
Fryca, a na tronie zasiadł Piotr III, który był wiel‑
bicielem Prus i Fryderyka II. Gdy więc objął tron,
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Promocyjny skok cywilizacyjny

turystyka

O tym, co zmieniło się w podejściu budowania marki Gminy Kołobrzeg
na przestrzeni ostatnich 4 lat pisze Tomasz Jankowski
z referatu Promocji i Kultury.
Reklama dźwignią handlu… no i turystyki. Choć
często słychać, że to robi się samo, a ludzie i tak
przyjadą. Tylko czy faktycznie chcielibyśmy ta‑
kiego eksperymentu? Reklama tudzież promocja
to działania długofalowe i niepoliczalne od zaraz.
Jednak w tej dziedzinie zrobiliśmy duży skok,
nawet przeskok. Trzeba było nadrobić bardzo
dużo czasu w sferze mediów społecznościowych,
a w globalnym internetowym i informacyjnym
społeczeństwie to lata świetlne. W 2015 roku
nasz gminny profil na Facebooku miał około 378
polubień, dziś jest to 4378. W ten sposób kontak‑
tujemy się z mieszkańcami jak i turystami nas
odwiedzającymi. Dla tych, co powiedzą, że to i tak
mało, trzeba wytłumaczyć działanie tego medium.
Jest ono jak rosyjska matrioszka, jak potęgowanie,
jak pajęcza sieć. Wiadomość jaka trafia do 4 tys.
osób, wyświetla się ich znajomym i trafia do 16 tys.,
te z kolei podają dalej, udostępniają, komentują
i mamy 32 tysiące. I tak dalej, krążą zdjęcia, linki
do naszej strony jak krew w naszym krwiobiegu.
Inną sferą są publikacje, prasa, która także zmie‑
niła się na branżową i proponującą dotarcie

do czytelnika, turysty. Stąd pomysł na prezen‑
tację w prasie, którą znajdziemy w pociągach,
autobusach dalekobieżnych, dworcach czyli
wszędzie tam gdzie są ludzie i w tym pomagają
nam takie tytuły jak „Na przejazd” czy magazyn
„Świat Podróże Kultura”. Sięgamy też po prasę
targową jak „Informator Turystyczny Pomorza
Zachodniego” czy innych publikacji organizacji
turystycznych. Nie zapominamy o lokalnej prasie
o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.
Kolejnym zagadnieniem są gadżety promo‑
cyjne, które cenione są za wysoką jakość, pomy‑
słowość oraz przydatność. Skończyły się czasy
bezmyślnego produkowania idącego w ilość
a nie koniecznie w jakość, zwłaszcza jeżeli chodzi
o produkty skierowane do dzieci. Zawsze przy
wyborze materiałów promocyjnych kierujemy
się przyjętymi kryteriami jak funkcjonalność czy
przełożenie na promocję gminy m.in. widoczność
lub skojarzenie z naszym regionem. Dużo pracy
włożyliśmy także w ucywilizowanie i stworze‑
nie prawdziwego oznakowania lub jak kto woli
obrandowania gminnego naszych imprez, stoisk
promocyjnych, a nawet możliwości stworzenia
całej strefy Gminy Kołobrzeg.
Model targowej promocji według wielu badań
nie przynosi już takich rezultatów jak kiedyś,
oczywiście wszystko zależy też od branży jakiej
dotyczą. W Gminie Kołobrzeg ograniczyliśmy
powoli takie działania na rzecz samodzielnych akcji
promocyjnych. W 2015 i 2016 roku wzięliśmy udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych
we Wrocławiu oraz w MTT w Opolu w 2016 i 2017
roku. W 2015 i 2016 roku zorganizowana została
samodzielna akcja „Gmina Kołobrzeg Warta
Poznania” w stolicy Wielkopolski, a konkretnie
w jednej z największych galerii handlowych „Malta.
W 2017 z kampanią promocyjną przenieśliśmy
się do Szczyrku. Wybór nieprzypadkowy, gdyż
podczas ferii zimowych, na stokach przebywało
wiele osób z różnych województw do których
chcieliśmy trafić z naszą ofertą.

Nasze działania, to gdzie pojedziemy z akcją
promocyjną, tworzone jest w oparciu o prze‑
prowadzone badania. Korzystając z dużych im‑
prez plenerowych w sezonie letnim, zachęcamy
turystów do wypełnienia krótkich ankiet. Stąd
wiemy m.in. z jakich regionów Polski przyjeż‑
dżają do nas goście. W 2018 roku zebraliśmy
idealną grupę badawczą – 1000 respondentów.
Pierwsza szóstka wygląda następująco: woj.
Śląskie 20,7%, woj. Dolnośląskie 17,4%, woj.
Wielkopolskie 15,4%, woj. Zachodniopomor‑
skie 12,4%, woj. Łódzkie 7%, woj. Mazowieckie
5,7%. Rośnie udział wizyt turystów z zagranicy
oraz coś, co można nazwać małym ruchem
turystycznym czyli odwiedziny naszej gminy
osób z innych zakątków naszego województwa.
Duży potencjał turystyczny wynikający z badań
dostrzegamy w woj. Kujawsko‑Pomorskim oraz
woj. Lubuskim (m.in. budowa trasy S6). Być może
tam skierujemy nasze kolejne działania promo‑
cyjne. W oparciu o ankiety możemy też budować
naszą ofertę turystyczną. Z tegorocznych badań
68,6% ankietowanych wskazało, że przyjechało
na wakacje do Gminy Kołobrzeg z rodziną, 20%
udzieliło odpowiedzi, że z drugą połową, 7%
z nich zdecydowało się na pobyt ze znajomymi,
przyjaciółmi a blisko 4% przyjechało samotnie.
Jeżeli do tego dodamy charakterystykę obszarów
z jakich do nas przyjeżdżają turyści: obszary
wiejskie 8%, małe miasta 18,5% i średnie miasta
31% oraz duże aglomeracje 42%. Z badań wynika
także, że szukają oni w pierwszej kolejności kwater
prywatnych i standardów pensjonatu, ale rośnie
zainteresowanie bazą hotelową i ceniących sobie
niezależność w postaci oddzielnych apartamentów
czy domków letniskowych. W ten sposób jesteśmy
wstanie stworzyć profil naszych turystów i grupę
docelową do jakiej możemy lub musimy trafić
z naszą ofertą.
Nie zapomnieliśmy o kampaniach tych skiero‑
wanych do naszej społeczności. Szeroko rozumiana
branża turystyczna może przystąpić do programu
„Obiekt z klimatem” mającego na celu wyróżnienie,
wzajemną promocję i współpracę. Wzrosły wpływy
z rozliczeń podatkowych o czym przypomina
dobrze już znany mieszkańcom Piter, wskazując
również komu w Gminie Kołobrzeg możemy
przekazać 1% naszego podatku.

Od malutkich, małych i tych dużych wydarzeń
O rozwoju wydarzeń kulturalnych i koncertowych w Gminie Kołobrzeg pisze
Marek Łoś z referatu Promocji i Kultury.

Kulturalne życie naszej gminy toczy się w dwóch
rzeczywistościach, tej sezonowej i tej posezono‑
wej. W obu przypadkach są imprezy o różnej
skali wielkości, środków i liczby uczestników.
Wszędzie tam gdzie pojawi się grupa zaanga‑
żowanych osób, pomysł i inicjatywa to w miarę
możliwości może zagościć kawałek kulturalnego
tortu Gminy Kołobrzeg.
Kądzielno, Zieleniewo, Przećmino, Karcino, Sarbia,
Błotnica, Bogusławiec, Drzonowo, Dźwirzyno,
Bogucino, Rościęcino, Korzystno, co łączy te so‑
łectwa? Hasło, które usłyszałem od mieszkańców
po roku pracy w Gminie Kołobrzeg – Tego nie
było. Sołtysi, rady sołeckie, stowarzyszenia, szkoły,
mieszkańcy wyszli w 2015 roku z inicjatywą
powstania, kontynuacją lub rozwojem imprez
w swoich miejscowościach przy wsparciu gminy.
W ten sposób powstało wiele cennych cyklicznych
wydarzeń, spotkań w mniejszych sołectwach
niekiedy pomijanych nawet w sezonie letnim.
Noc Świętojańska w Rościęcinie, Święto Mleka
w Bogusławcu, Świniobicie w Drzonowie, Dziki
Dzień w Kądzielnie, Zielona Noc w Zieleniewie,
Festyn Strażacki w Korzystnie, Dzień Sąsiada
w Bogucinie oraz Festiwal Kultury Polsko‑Ukra‑
ińskiej w Przećminie to nazwy imprez, które
zagościły w kalendarzu letnich imprez Gminy
Kołobrzeg. W Sarbii organizowany był Turniej
sołectw o stołek wójta, a w tym roku – Gminy
Dzień Chleba.

Ponadto wspieramy: Dzień Radości w Błotnicy,
Bieg z wiatrakami w Sarbii, Festyn Rodzinny z oka‑
zji święta Matki Boskiej Licheńskiej w Grzybowie,
rajd rowerowy w Starym Borku, majówkę Caritas
w Dźwirzynie, rowerową imprezę w Budzistowie.
Nie można zapomnieć o kiermaszach świątecznych,
Wielkanocnym w Dźwirzynie oraz wigilijnym
w Drzonowie. Zawsze do tego zestawu dochodzi
szereg mniejszych imprez organizowanych przez
np. wędkarzy z PZW Drzonowo i inne kluby
sportowe, stowarzyszenia. Imprez organizowa‑
nych przez świetlice i sołectwa jak Dni Dziecka
czy pikniki integracyjne. Imprez, których nie
zaplanowaliśmy a wyszły w ciągu danego roku
np. jak otwarcie świetlicy w Karcinie czy Sarbii,
odsłonięcie obelisku w Stramnicy czy Gminna
Strefa Kibica.
O tym czy dane imprezy będą kontynuowane
zależy w głównej mierze od tego czy nadal będą
ludzie chcący je rozwijać i pracować. Oczywiście
formy, koncepcje zawsze mogą ulec zmianie.
Warto pamiętać jedno, że tam gdzie upadają jedne
kultury na ich miejsce rodzą się nowe i tak może
być ze wspomnianymi imprezami.
Najlepszym dowodem na kulturalną ewolucję
w Gminie Kołobrzeg na przestrzeni ostatnich 4 lat
jest fakt, że dobiliśmy do liczby 100 wydarzeń w tym
sezonie. Tak jakby był to znak na 100-lecie niepod‑
ległości naszej ojczyzny. Przez te lata na scenach
naszych plenerowych imprez odbyły się koncerty

takich gwiazd jak Sarsa, Shazza, Szymon Chody‑
niecki, zespoły Video, Enej, Lemon, Loka, After
Party, przyciągając wczasowiczów i mieszkańców.
Badania ankietowe przeprowadzone na naszych
największych imprezach jasno wskazują, że turyści
z niektórych regionów utożsamiają swój przyjazd
do nas z daną imprezą i są one w danych rejonach
rozpoznawalne. Na przykład wśród Wielkopolan
największym zainteresowaniem cieszyło się Że‑
glarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie z koncertem
na plaży, a wśród Ślązaków nasze kulinaria czyli
Festiwal Smaczna Ryba oraz Festiwal Zupy Grzy‑
bowej w Grzybowie. Natomiast Nasze Wielkie
Wesele w Grzybowie łączy oba te regiony. Ponadto
nasze imprezy plenerowe stały się regionalną
marką o czym stanowi coraz większy udział osób
z naszego województwa. Niewątpliwym strzałem
w dziesiątkę okazała się tegoroczna współpraca
z radiem Eska i projektem, Eska Summer City,
który zagwarantował ciekawą promocję tych wy‑
darzeń. Kalendarz imprez uzupełniały spotkania
z kinem na leżakach oraz bajkowymi piątkami
w Grzybowie i Dźwirzynie, 5 koncertów Między‑
narodowego Festiwalu Organowego, koncertowe
Objazdowe Opole, koncerty szantowe, projekt,
Wakacje z kulturą oraz wydarzenia w dźwirzyńskim
Amfiteatrze np. występy kabaretów. Na sportowo
czyli Bieg ku Słońcu organizowany przez Gminny
Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji, a także
turniej tenisowy, Bieg na 5 w Grzybowie oraz
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu
Liny na plaży w Dźwirzynie. Najlepszą oceną tych
wszystkich działań są komentarze na portalach
kołobrzeskich mediów, że w mieście nie dzieje
się tyle, co w Gminie Kołobrzeg.
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Bez współpracy nie ma kołaczy

edukacja

O wynikach w nauce i efektach współpracy uczniów z nauczycielami pisze
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie – Irena Pietrzykowska.
Tę zasadę wyznajemy w naszej szkole i dlatego
możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami.
Już po raz szósty z rzędu nie pozwoliliśmy ode‑
brać sobie I miejsca w Igrzyskach Dzieci – cyklu
imprez sportowych wchodzących w skład ogól‑
nopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół
pod patronatem ministerstwa Sportu i Turystyki,
Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkow‑
skiego oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w Szczecinie. Cieszy nas bardzo
wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego. Nasi
uczniowie byli świetnie przygotowani do eg‑
zaminu i poziomem uzyskanych średnich not
przewyższyli osiągnięcia swoich rówieśników
z terenu województwa a nawet kraju.
Zdobywamy tytuły laureatów i wyróżnienia
w różnych konkursach – Wokół symboli na‑
rodowych, Rejonowym Przeglądzie Zespołów
Teatralnych Marynki, Powiatowym Konkursie
Literackim Moja mała ojczyzna, jestem jej częścią
pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty, Ogólnopolskim KonkursieLiteratury
Fantasy Źródła marzeń, Ogólnopolskim Konkursie
z Języka Polskiego Albus, Powiatowym Konkursie
Literackim List do Ojczyzny, Ogólnopolskim
Dziecięco – Młodzieżowym Festiwalu Piosenki
O bursztynową nutkę w kategorii zespołów.
Nauczyciele wraz z uczniami realizują projekty
edukacyjne – Samorządność wokół nas. Jak być
dobrym patriotą, Gościmy na Olimpie, W świecie
baśni, Mniejszości narodowe i etniczne RP. Uczymy
poprzez zabawę, organizując Dzień Szalonego Che‑
mika, Dzień doświadczeń, czyli fizyka, matematyka,
chemia w kuchni, konkursy: matematyczno‑przy‑
rodniczy Czar par, wiedzy przyrodniczej Na tro‑
pach przyrody, Tygodnia Poprawnej Polszczyzny,
Dzień Języków Obcych – Dzień Europy, Turniej
Zielonego Wzgórza, turniej matematyczny Dziobak.
Na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach
artystycznych nauczyciele realizują programy au‑
torskie, a w oddziałach przedszkolnych i edukacji
wczesnoszkolnej innowacje pedagogiczne – Czuję
się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy, Jestem

człowiekiem, jestem dobry, mam swoje prawa,
Zaczarowane wrota, Mamy sposób na ortografię.
Trzeci rok uczestniczymy w Ogólnopolskim Pro‑
gramie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Tu‑
rystyki Szkolny Klub Sportowy. W szkole działa
UKS Chrobry (sekcja piłki nożnej), Szkoła Ta‑
ekwon-do Hwa‑Rang. Od marca 2018 r. 39 uczniów
uczęszczało na zajęcia Koszalińskiego Uniwer‑
sytetu Dzieci i Młodzieży organizowane przez
Politechnikę Koszalińską.
Na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie
w Banku Dobrych Praktyk opublikowane zostały
3 ciekawe przedsięwzięcia i innowacyjne pomysły
realizowane w szkole: Ekologicznie o książce – pro‑
mocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i ro‑
dziców, Noce czytelniczo‑filmowe – spotkania
z literaturą i filmem w Zespole Szkół w Drzonowie,
Szkolny Dzień Matematyki.
Podejmujemy różnorodne działania, czego
dowodem są uzyskane przez szkołę certyfikaty:
Szkoła Młodych Patriotów, Przedszkole Młodych
Patriotów, Młodzi głosują, Świetlica szkolna
przyjazna uczniowi, Szkolny Klub Wolonta‑
riatu, Zaczytana Szkoła, Szkoła w ruchu, Szkoła
Przyjazna sześciolatkom, Certyfikat Lekkiego
Tornistra, Certyfikat placówki przyjaznej śro‑
dowisku, Certyfikat uczestnictwa w Programie

Edukacyjnym National Geographic Odkrywca.
Harcerze i Wolontariusze cyklicznie włączają się
w akcje charytatywne: Zapałka nie ogrzeje, Pola
Nadziei, Tornister Pełen Uśmiechów, Podaruj
dzieciom ciepło.
Dzięki współpracy gminy ze Związkiem Miast
i Gmin Dorzecza Parsęty powstała nowoczesna,
w pełni wyposażona Pracownia Bioróżnorodności
służąca do rozwijania zainteresowań przyrodni‑
czych uczniów oraz w pełni wyposażona pracow‑
nia informatyczna. Ponadto organ prowadzący
dofinansowuje zajęcia dla 30-ciorga uczniów
biorących udział w zajęciach feryjnych organi‑
zowanych w szkole od 4 lat.
Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami
powiatowych konkursów pod honorowym pa‑
tronatem starosty kołobrzeskiego i wójta gminy
Kołobrzeg – literackiego Kołobrzeg prozą za‑
czarowany, recytatorskiego Apetyt na wiersze
Wandy Chotomskiej, plastycznego Niezapominajki
są to kwiatki z bajki. Z okazji 100‑lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości zainicjowaliśmy
I Szkolny Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej
oraz Wieczór Pieśni i Piosenek Patriotycznych
Kocham Cię, Polsko, do którego zaprosiliśmy
przedstawicieli społeczności lokalnej.
Te wybrane dowody naszej pracy i sukcesy nie
byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu
dobrze życzących nam osób i instytucji – rodziców,
sołectw, radnych i urzędu gminy. Dziękujemy
wszystkim, których praca i zaangażowanie pro‑
mowały pozytywny wizerunek naszej szkoły.

Osiągnięcia i współpraca
są naszą wizytówką
O wynikach w nauce i warunkach nauczania
pisze dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Elżbieta Korżel.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzy‑
nie znajduje się w czołówce zachodniopomorskich
szkół oraz cieszy się bardzo dobrą opinią nie
tylko w środowisku lokalnym. Szkoła otrzy‑
mała zaszczytny tytuł Szkoły z Klasą. W Szkole
Podstawowej uczy się 167 uczniów. Są to dzieci
z Grzybowa, Kołobrzegu, Starego Borku, Sarbii,
Budzistowa i Zieleniewa. W tym roku do oddziału
zerowego zapisano dzieci z Bogucina i Rościęcina.
W Społecznym Gimnazjum jest 20 uczniów.
Bezpieczeństwo w szkole oraz wysokie wy‑
niki osiągane przez uczniów naszej placówki
na sprawdzianie szóstoklasisty (w roku szkolnym
2015/16 – cz. 1 – j. polski i matematyka – 68,28%,
średnia kraju 63%, województwa 59,59%, miasta
Kołobrzeg – 60,95% – cz. 2 – j. angielski – 85,22%,
średnia kraju – 71%, województwa – 69,39%,
miasta Kołobrzeg – 76,39%) są efektem naszej

wspólnej pracy. W roku 2016 została przeprowa‑
dzona ocena całościowa placówki. Wyniki były
bardzo pozytywne i wskazują na dobrą ocenę
szkoły przez rodziców, uczniów i nauczycieli
oraz organ nadzorujący i prowadzący.
Placówka jest bardzo dobrze wyposażoną
i estetyczną bazą do prowadzenia zajęć. Każda
sala lekcyjna posiada komputer z dostępem
do Internetu, projektor multimedialny oraz
pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji
podstawy programowej. Przez cały czas nastę‑
puje modernizacja budynku – szkoła się rozwija
i remontuje (wymiana okien, kolorowe szafki
na książki w klasach i na holu, wyjście ewaku‑
acyjne, łącznik, remont dachu itd.). W każdej
klasie są rzutniki multimedialne, w szkole znaj‑
dują się 3 tablice interaktywne, oraz 2 pracownie
komputerowe, 1 komputer w bibliotece, 22 tablety

i 22 laptopy otrzymane z programu Cyfrowa
szkoła. Do wielu osiągnięć szkoły należą: wy‑
sokie wyniki egzaminów zewnętrznych, finaliści
w konkursach przedmiotowych, liczne nagrody
w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich
oraz sportowych. Dużą wagę przywiązujemy
do pomocy psychologiczno‑pedagogicznej i dla‑
tego zakupiono program Indywidualni, dzięki
któremu zdiagnozowane zostały style uczenia
się i indywidualne predyspozycje uczniów.
Po rozpoznaniu preferencji dzieci, nauczyciele
mogą ukierunkować swoje działania na sukces
ucznia. Szkoła to centrum kultury w naszej
miejscowości, dlatego też organizujemy szereg
imprez środowiskowych m.in. Święto Pieczo‑
nego Ziemniaka, Dzień Rodziny, kiermasze
świąteczne, mikołajki, zabawy andrzejkowe
i choinkowe. Dzięki współpracy ze wszystkimi
pracownikami, rodzicami i uczniami, nasza
szkoła nadal będzie miejscem bezpiecznym
i przyjaznym, miejscem, w którym każdy uczeń
może odkryć w sobie talent, zdobywać wiedzę
na miarę swoich możliwości, nabyć umiejętności
niezbędne we współczesnym świecie.
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GPS – Gminny Przegląd Sportowy

Sportowe lato w Gminie Kołobrzeg
Na początku lipca na jezioro Resko Przymorskie
odbyły się IV Regaty Admirals Cup, w których
uczestniczyło aż 184 żeglarzy z 5 państw. Najmłod‑
szy uczestnik regat miał 4,5 roku, a najstarszy
65 lat. Krzysztof Gosiewski (KS SMS Szklarska
Poręba) uzyskując czas 33:37 obronił tytuł naj‑
lepszego biegacza Biegu ku Słońcu. Najlepszą
biegaczką 23 edycji imprezy okazała się Ewelina
Paprocka z Obliwic (czas 39:10). Na kortach
GOSTiR w Dźwirzynie 10 tenisistów przystąpiło
do II wakacyjnego turnieju Summer Tenis Cup.
Zwycięstwo odniósł Marcin Jaroszewicz, który
w finałowym pojedynku pokonał Marka Pyrę 6:3,
6:4. Amatorskie Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu
Liny na plaży w Dźwirzynie były jedną z imprez
przygotowujących kadrę Polski do Mistrzostw
Świata w RPA. Pojedynki były toczone w dwóch
kategoriach mężczyźni oraz mixt (panie i panowie).
W pierwszej do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn,
w drugiej 6. Drużyny mogły składać się z pięciu
lub sześciu osób, ale mieszcząc się w limicie wa‑
gowym. Byliśmy gościnni i w obu kategoriach
zwyciężyli goście z Litwy przed warszawskim
klubem KIME. W mikście brąz zdobyła drużyna
Morote Głowaczewo. Na plaży w Grzybowie
odbył się kolejny Bieg na 5. Wydano 134 numery
startowe, a najlepszy czas w biegu głównym (5 km
plażą) wyniósł 17 minut i 52 sekundy. Koło PZW
w Drzonowie zorganizowało nocne zawody mor‑
skie – brzegowo-plażowe, a celem połowów był
węgorz. Była to impreza towarzysząca Festiwalowi
Kulinarnemu Smaczna Ryba w Grzybowie. Zwy‑
cięzca zawodów Grzegorz Krężel (PZW Drzonowo)

jako jedyny złowił dwa węgorze, za nim Janusz
Adamczyk i Paweł Przewrocki (obaj Słupsk).
Solny Grzybowo z nowymi sukcesami
W niemieckim Bad Blankenburg odbyły się Dru‑
żynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Szachach
Klasycznych. Wielki sukces odniosły Julia Antolak
oraz Oliwia Kiołbasa, które wywalczyły złoty medal.
Julia Antolak indywidualnie sięgnęła po srebrny
medal Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych we Wrocławiu. Kolejny
drużynowy sukces to 4 miejsce wśród 37 zespołów
w Drużynowych Mistrzostwach Polski II ligi
szachowej. Ostatnim odnotowanym sukcesem
jest srebro Mistrzostw Międzywojewódzkich
Młodzików zdobyty przez Hannę Arabas.
Kinga Waleriańczyk 6 w Chorzowie
Podczas 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło‑
dzieży – Śląskie 2018 (mistrzostwa Polski do lat
18) na stadionie Śląskim w Chorzowie, Kinga
Waleriańczyk mieszkanka Grzybowa (klub
Sztorm Kołobrzeg) zajęła 6 miejsce w chodzie
na 5 km z czasem 27:26:92. Co jest jej nowym
rekordem życiowym.
Wieści ze stadniny
Koń Dante M. ze Stadninie Koni Michalski w Bu‑
dzistowie został Mistrzem Polski koni 5 letnich.
Podczas zmagań najlepszych koni w Strzegomiu
Dante M. dosiadany przez Magdalenę Tabiś
znakomicie zaprezentował się na parkurze i zo‑
stał uznany za najlepszego wśród koni polskiej
hodowli. W Budzistowie na początku września
odbyły się Mistrzostwa Okręgu. Mieszkanka
Zieleniewa Oliwia Roganowska (klub KJ Amico

Mołdawin) na koniu Benja Luna zwyciężyła
w konkursie skoków przez przeszkody w kategorii
juniorów młodszych na dużym koniu w klasie L
(wysokość przeszkody 100 cm) zdobywając
puchar i nagrodę wójta Gminy Kołobrzeg.
Mustang Korzystno i Resko Karcino
w grze
Grający w klasie B Mustang zanotował serię
dobrych wyników, pokonując Grot Gorawino
na wyjeździe 1:2, u siebie Gryf Doborowo 2:0
oraz remisując w Bierzwnicy z Huraganem 2:2
i u siebie z Wichrem Rąbino także 2:2. W ten
sposób zespół zgromadził 8 punktów i plasuje się
w środku tabeli. W całym poprzednim sezonie
(klasa A) zespół zdobył 10 punktów wygrywając
2 spotkania, 4 remisując, a 12 zakończyło się
porażkami. Zakończenie rundy jesiennej 4 li‑
stopada. Resko Karcino udanie zainaugurowało
rozgrywki w nowej klasie A, po uzyskanym awansie
pokonując Passat Bukowo Morskie 2:1. Niestety
kolejne 6 spotkań to seria porażek. Choć walki
zawodnikom z Karcina odmówić nie można
np. w derbowym meczu z Wrzosem Wrzosowo
przegranym 2:3. Złą passę przerwano meczem
w Gąskach z Falą ABFrost wygranym 0:2. Koniec
rundy jesiennej 10 listopada.
Żeglarze na fali
W regatach o Błękitną wstęgę jez. Jamno, w której
ścigało się 50 jachtów różnych klas młodzi żeglarze
UKŻ Błękitni zajęli czołowe miejsca. Podobnie
było na akwenie jeziora Trzesiecko gdzie odbyły
się regaty o Puchar Starosty Szczecineckiego
w klasie regatowej OPTIMIST.
Nie przestają imponować formą
Uczniowie Szkoły Taekwon – do ITF Hwa-Rang
z Drzonowa i Dźwirzyna wzięli udział w zawodach
rangi międzynarodowej Taekwondo Moravia Cup
w czeskiej Ostrawie. W konkurencjach układów
formalnych, technikach specjalnych oraz walkach
light contact, tym razem łupem padło 8 me‑
dali: 4 złote i 4 brązowe. Martyna Warlikowska
złoto i brąz, Dawid Mleczko – złoto, Gracjan
Ziemiański – złoto, Kacper Czołnowski – brąz,
Krzysztof Jefimczyk – brąz, Matthew Kolikow
(ITF Juk‑Dong) – złoto i brąz.

Inwestycja w bezpieczeństwo i współpracę
O środkach przeznaczonych na bezpieczeństwo pisze Krzysztof Filipowicz
podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego.

Można powiedzieć, że bezpieczeństwo to worek
bez dna, potrzebujący ciągłych zakupów i inwe‑
stycji, zwłaszcza gdy reaguje się na powstałe pro‑
blemy i zagrożenia. Jednak jest to warte każdych
pieniędzy jeżeli chodzi o zdrowie i życie ludzkie
a w dalszym planie także o mienie i infrastrukturę.
Musimy być zabezpieczeni na wiele ewentual‑
ności. Gmina Kołobrzeg nie dość, że reagowała
na zaistniałe sytuacje kryzysowe to nie szczędziła
środków i wysiłków na pozyskanie sprzętu, a także
współpracę z różnymi służbami dbającymi o nasze
bezpieczeństwo. Przedstawione poniżej wydatki
sięgnęły ponad milion złotych, nie licząc bieżą‑
cego utrzymania i innych mniejszych wydatków.
Największe środki trafiły do gminnych jedno‑
stek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki pracy
i determinacji wielu osób udało się zakupić nowy
wóz strażacki dla OSP Stary Borek przy uzyskaniu
dofinansowania oraz wkładzie gminy 208 tys. zł
(25 % zakupu). Do tego zakupiono wyposażenie
za kwotę 92 tys. zł m.in. węże, elementy hydrauliki,
nożyce do cięcia blachy, topór, drabinę, defibrylator.
Nowym sprzętem może pochwalić się także OSP
Korzystno. Do jednostki trafił sprzęt niezbędny
zwłaszcza przy wypadkach drogowych, jest to re‑
akcja na rozwój dróg w regionie m.in. budowa
S6. Gmina Kołobrzeg wyłożyła 50 tys. zł i wraz

z 10 tys. dofinansowaniem Fundacji Bezpieczny
Powiat zakupiono węże i sprzęt hydrauliczny,
rozpieracze, pilarkę tarczową i wybijak do szyb.
Na tym nie koniec. Trwa rozbudowa garażu dla
OSP Korzystno podyktowana zakupem m.in.
motopomp. Choć inwestycja wynosi 405 tys. zł
i przekraczała wcześniejsze założenia to udaje się ją
zrealizować. Wspomniane motopompy to kolejna
inwestycja w sprzęt. Za 153 tys. zł zakupione zostały
dwie sztuki wraz z przyczepami do transportu
i wyposażeniem. Druga zasiliła jednostkę OSP
Karcino. To z kolei odpowiedź gminy na wystę‑
pujące zalania terenu po intensywnych opadach
deszczu jakie miały miejsce choćby latem 2017.
W czerwcu br. złożyłem wniosek do Ministerstwa
Sprawiedliwości o dotację na doposażenie naszej
straży. Wniosek we współpracy z komendantem
Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu uzyskał
akceptację. Dzięki pozyskanym środkom ponad
35 tys. zł do naszych ochotników trafiły 4 zestawy
PSP R-1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną,
zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów
LLS I, defibrylator z kluczem pediatrycznym oraz
przenośny zestaw oświetleniowy.
Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek
stawia na mocną współpracę z innymi służ‑
bami, Strażą Graniczna oraz Policją. Efektem tej

współpracy jest zakup nieoznakowanego wozu
policyjnego przy wsparciu gminy kwotą 32,5 tys.
zł patrolującego m.in. drogi Gminy Kołobrzeg.
Przeprowadzony został remont posterunku policji
w Dźwirzynie oraz jego wyposażenie. Gmina
wsparła te działania kwotą 60 tys. zł. Każdy w tym
miejscu zapyta, co policja daje w zamian. Otóż
bezcenna jest współpraca policjantów z pracow‑
nikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
chociażby podczas przeprowadzania interwencji.
W wakacje pojawiły się dodatkowe patrole piesze
w Grzybowie oraz Dźwirzynie. Kierownik po‑
sterunku w Dźwirzynie asp. Bartosz Filipowicz
przyjmuje wszelkie zgłoszenia i w miarę możli‑
wości reaguję na sygnały sołtysów i mieszkańców
dotyczące m.in. przekraczania prędkości przez
kierowców w danych miejscach, przekazując
te informacje wydziałowi drogowemu.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć i po‑
dziękować za współpracę w mijającej kadencji
kierownikom posterunku policji w Dźwirzynie.
Tą funkcję sprawowali w tym czasie asp. szt.
Robert Piecyk, asp. szt. Maciej Zaremba, mł.
asp. Krzysztof Grajewski oraz obecnie pełniący
obowiązki asp. Bartosz Filipowicz. Dzielnicowym:
asp. szt. Piotrowi Małetko, mł. asp. Eugeniuszowi
Filipiak i sierż. Bartoszowi Ignaczakowi oraz se‑
zonowym policjantom z Kołobrzegu. Strażakom
Ochotnikom OSP Korzystno, Stary Borek, Karcino,
Drzonowo, Sarbia.
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Gminne Aktualności
gospodarczego utworzono nową dostosowaną
do wieku przedszkolaków toaletę. Sala nadal
pełni też funkcję świetlicy dla mieszkańców
po zakończonych zajęciach. Koszt remontu
wyniósł około 23 tys. zł.
Dzielne Karcino
W Siemyślu odbyły się zawody pożarnicze mło‑
dzieżowych drużyn. Naszą gminę reprezentowała
drużyna z Karcina, która zajęła III miejsce.
Sołectwa dzieliły środki z funduszów
sołeckich

aktualności

Życie wróciło do świetlicy w Sarbii
Uroczystego otwarcia świetlicy w Sarbii dokonali:
wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek
oraz radna i sołtys miejscowości Magdalena
Kusiakiewicz. Jak podkreślił wójt jest to realizacja
obietnicy. – Jak dziś pamiętam, kiedy zgroma‑
dziliśmy się w tej sali na jednym z pierwszych
spotkań organizacyjnych Gminnego Klubu
Seniora. Powiedziałem, że to miejsce się zmieni,
tylko potrzeba na to czasu. Proszę zapamiętać
to miejsce jakie jest, a jakie będzie. Teraz po ge‑
neralnym remoncie widać efekty tamtych słów.
Mieszkańcy Sarbii, okolic i zaproszeni goście
uczcili fakt nowego etapu w historii sołectwa,
pierwszym wspólnym spotkaniem integracyj‑
nym na nowo otwartej świetlicy. Budynek został
poddany gruntownemu remontowi. Prace warte
438 tys. zł były wykonywane w II etapach.
Przedszkolaki w nowej sali
Już od kilku dni nowa grupa przedszkola TPD
Muszelka w Grzybowie korzysta ze świeżo
wyremontowanej sali świetlicy w Grzybowie.
Sala została przeznaczona pod nową grupę
przedszkolną na wniosek mieszkańców. Dzięki
temu w przedszkolu pojawiło się 20 nowych
miejsc. Sala wymagała remontu m.in. po zalaniu.
W ramach prac odnowiony został sufit oraz
ściany. Ze względu na wiek budynku i zanik
izolacji fundamentów, wykonane zostało także
ich osuszenie. W miejsce dawnego pomieszczenia

Po raz kolejny mieszkańcy poszczególnych sołectw
mogli zgłaszać pomysły do realizacji w ramach
środków z funduszu sołeckiego. Takie zebranie
miało miejsce w Grzybowie gdzie mieszkańcy
zadecydowali o podziale 54 tys. zł. Przeznaczono
je m.in. na zakup materiałów plastycznych czy
dekoracyjnych na świetlicę oraz do przedszkola,
spotkania integracyjne. Kwotą 10 tys. zł podobnie
jak sołectwo Dźwirzyno wsparto zakupu quada
do utrzymania czystości i porządku na plażach.
Kwota 34 tys. zł ma służyć doposażeniu placu
zabaw jaki miałby powstać przy ul. Marynarskiej.
W Rościęcinie zmodernizują chodnik
W przetargu został wyłoniony wykonawca inwe‑
stycji w Rościęcinie. Chodnik i zjazdy w miejsco‑
wości zyskają nową nawierzchnię i krawężniki.
Stare popękane płyty betonowe zastąpi kostka.
Modernizacji zostanie poddane 470 metrów
chodnika. Pracę wykona Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka z Grzybowa.

Koszt inwestycji to 227 tys. zł., a chodnik ma być
gotowy do końca listopada.
Ostatnia prawdziwa sesja
26 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Kołobrzeg odbyła się 38 i zarazem ostatnia sesja
Rady Gminy. Co prawda października odbyło
się jeszcze jedno posiedzenie, ale miało one
charakter zakończenia i rozwiązania obecnej rady
do czasów wyborów 21 października. Po nich
poznamy nową radę i będziemy czekać na jej
uformowanie oraz zaprzysiężenie wójta.
Pamiętamy o Stanisławie Łebedyku
W połowie sierpnia kamień, na którym zamo‑
cowano tablicę poświęconą zmarłemu rok temu
Stanisławowi Łebedykowi usytuowano w pobliżu
wejścia na boisko, gdzie swoje spotkania rozgrywa
jego ukochana drużyna Resko Karcino. Piłkarze,
trener, sztab, zarząd klubu, wdowa, przyjaciele,
zgromadzili się aby powspominać Staśka – ta‑
kim jakim go zapamiętali. Oddanego sprawie
i pracowitego człowieka, społecznika. Kilka
słów wstępu wygłosił Krzysztof Filipowicz, który
wraz z klubem walnie przyczynił się do takiego
pięknego finału – powstania miejsca pamięci.
Symbolicznie wstęgę przecięli prezes klubu
Jowita Sokołowska oraz wójt Gminy Kołobrzeg
Włodzimierz Popiołek. W krótkiej przemowie
podkreślił on zaangażowanie w sprawy lokalne
i postawił Stanisława Łebedyka jako wzór do na‑
śladowania. – Chociaż w ten sposób mogliśmy
uhonorować jego osobę i pracę jaką wykonał.
Dziękujemy za wszystko i spotkamy się kiedyś
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Jubileusze
Cóż może być piękniejszego jak dwoje ludzi do‑
chowujący sobie wierności i udzielający wsparcia
przez 50 lat. Swoje złote gody w Nowogardku
obchodzili państwo Marian i Marianna Strzech‑
mińscy, swój związek zawarli 2 września 1968
roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kołobrzegu.
Państwo Aleksandra i Bolesław Pacewicz, którzy
w gronie najbliższej rodziny świętowali bowiem
jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Sakramentalne tak wypowiedzieli w Zielonej
Górze w 1958 roku, mieszkańcami Grzybowa
są od 30 lat. Jeszcze raz gratulujemy.
Złapali na gorącym uczynku
Nieznany sprawca notorycznie wrzucał odpadki
rybne do toalety TOI-TOI umiejscowionej przy
zejściu na plażę przy ul. Bosmańskiej w Grzybowie.
Dzięki determinacji pracowników Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwi‑
rzynie udało się go złapać na gorącym uczynku.
Okazał się nim mieszkaniec Grzybowa, prowa‑
dzący wędzarnię ryb. Przedsiębiorca tłumaczył się
niewiedzą i przyznał, że w wspomnianym okresie
podrzucał odpadki rybne do TOI-TOI-a przy ul.
Bosmańskiej w Grzybowie. Czasami codziennie,
czasami co drugi dzień. Jak sam przyznał, wcze‑
śniej wyrzucał odpadki do zbiornika meliora‑
cyjnego przy przepompowni przy ul. Bałtyckiej
w Grzybowie a oczywiście dalej do morza, ale
z uwagi na remont drogi zmienił punkt podrzutu
na toaletę. Opisana powyżej sytuacja mogła
stwarzać zagrożenie sanitarno‑epidemiologiczne.
Na nie ciekawe zapachy skarżyli się turyści. Po‑
stępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda
Powiatowa Policji w Kołobrzegu.
Rolnicy złożyli wnioski
Susza dała się we znaki w całej Polsce. Do Urzędu
Gminy Kołobrzeg wpłynęło 140 wniosków o od‑
szkodowania od rolników z Gminy Kołobrzeg jak
i sąsiednich gmin, a którzy mają swoej uprawy
również na naszym terenie.

To trzeba przyznać z entuzjazmem
Beata Mieczkowska Miśtak
autorka książek kulinarnych i nie tylko.
To trzeba przyznać z entuzjazmem: pod wzglę‑
dem imprez kulinarnych dużo się w Gminie
działo! Było interesująco i pysznie. Powstało
kilka zupełnie nowych projektów a inne ugrun‑
towały swoją pozycję, zapadły w pamięć i stały się
rozpoznawalne jak choćby Festiwal Zupy Grzy‑
bowej. Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg otworzyli
swoje kuchnie i zaczęli się chwalić tradycyjnymi,
swojskimi i regionalnymi wyrobami: od serów,
przez chleby, pierogi, bigosy po kiełbasy i pieczeń
z dzika. Bogata i wspaniała tradycja kulinarna
doczekała się też pierwszej publikacji, która tylko

rozbudza apetyt na jeszcze i na więcej, ale stanowi
znakomitą wizytówkę naszej Gminy. Teraz, kiedy
kulinaria stały się modne mamy szanse, aby stać
się Letnią stolicą wspaniałego jedzenia! A przy
suto zastawionym stole zawsze rozmawia się
lepiej i o interesach i o polityce. Najważniejsze
jednak jest to, że kuchnia łączy nawet najbardziej
zagorzałych przeciwników. A po sutym i pysznym
posiłku nie ma się nawet ochoty na żarliwe spory.
I dobrze, bo najważniejsze by ludzi łączyć a nie
dzielić a jak już się trzeba dzielić to dobrym chle‑
bem. A tego też w Gminie Kołobrzeg nie brakuje.

Kulinarne ciekawostki historyczne Czy wiesz, że:
›› słony smak odkryto próbując solanki z samo
wypływających źródeł solankowych i słonaw,
›› sól stała się motorem napędowym dla
rozwoju osady w Budzistowie,
›› zanim pojawili się bartnicy i zaczęli
udamawiać pszczoły ludzie nie znali
słodyczy, które dziś są tak popularne,
›› suszone owoce i jagody stanowiły dla
mieszkańców tutejszych ziem pierwotny
rodzaj słodkości,
›› pierwsze pralinki powstały w XIV wieku
zwano jekonfketami,
›› dawne słodycze były robione z mąki
i jaj, przyprawiano je obficie anyżem,
cynamonem, goździkami a także szafranem
i rodzynkami,
›› cukier na dworze królewskim znany był już
w XV wieku,
›› nasi przodkowie dodawali słodkich
i korzennych przypraw do mięs lub ryb,
›› kuchnia XVI wieku jak pisze Mikołaj Rej
była u nas szafranno i pierno,
›› słodycze dworskie były barwione szafranem
i naturalnie pozłacane lub posrebrzane,

›› w XVII wieku w dworkach szlacheckich
witano gości gorzałką, do której podawano
na zakąskę: gruszki suszone z miodem lub
korzeniem tataraku smażonym w cukrze,
›› typową potrawą z tych regionów była flądra
zapiekana w piecu z drobno krojonym
boczkiem i cebulą,
›› do tradycyjnych słodyczy znanych nam
do dziś należą: kutia, baba wielkanocna,
makowiec, mazurek i piernik,
›› wokół osady w Budzistowie rosły głóg, dzika
róża, leszczyna i lipa, których liście, kwiaty
i owoce wykorzystywano do jedzenia,
›› mieszkańcy naszych ziem uwielbiali
drzewa lipy, jedli młode liście na surowo,
robili z nich napar do picia a z soków
odparowywali syrop,
›› proszek, który powstaje ze zmielonych
orzeszków lipowych, można zalać
przegotowanym mlekiem i powstanie coś
w rodzaju czekolady,
›› nuncjusza papieski Juliusz Ruggieri, już
w roku 1565 chwalił jakość naszych miodów,
zarówno tych do jedzenia, jak i do picia.

smaczna gmina

po tamtej stronie, tam w niebie. – zakończył
ze wzruszeniem wójt.
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Inicjatywa kadencji mieszkańców

według Gminnego Czasopisma Afisz – Pracownia Orange w Drzonowie
Działania pracowni podsumowała Marzena Przyżycka.
Kołobrzeg, instytucjami gminnymi: Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie,
Biblioteką Publiczną, Szkołami w Drzonowie
i Dźwirzynie, lokalnymi stowarzyszeniami:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Drzonowie, Klubem
Seniora, Klubem sportowym Hwa Rang, Kołem
PZW Drzonowo, Fundacjami: FENIKS, Na prze‑
kór przeciwnościom i grupami nieformalnymi,
np. Izbą Twórczości Swobodnej SCRAPBINIEC,
z mieszkańcami, Radą sołecką, w ramach grupy
inicjatywnej i in.
Rozwój i działania

społeczeństwo

O pracowni
Dzięki determinacji zaangażowanych w projekt
osób, mieszkańców i Internautów, otwartości
na pomysł i wsparciu Gminy Kołobrzeg udało
się otworzyć nowoczesne, multimedialne cen‑
trum przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w budynku Świetlicy Wiejskiej w Drzonowie.
Pokonaliśmy w internetowym głosowaniu miasto
Kamień Pomorski, w drugim – wojewódzkim
etapie programu Fundacji Orange. Dlatego
właśnie w Drzonowie utworzono i wyposażono
uniwersalną pracownię dopełniającą funkcje
naszej biblioteki publicznej oraz świetlicy wiej‑
skiej. To nasza Kulturoteka. Uroczyste otwarcie
odbyło się 14 listopada 2015 r.
Cele
Głównymi celami działań Pracowni Orange
są: aktywizacja mieszkańców do podejmowa‑
nia inicjatyw służących społeczności lokalnej,

upowszechnianie wiedzy za pomocą nowocze‑
snych technologii, ugruntowywanie lokalnych
więzi społecznych, wzmocnienie informacyjnej,
kulturalnej i społecznej roli Internetu, umoż‑
liwienie grupom społecznym zagrożonym cy‑
frowym wykluczeniem spełnienia ich potrzeb
i aspiracji poprzez rozpowszechnianie nowocze‑
snych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji,
zapewnienie tym grupom możliwości rozwoju
cyfrowych kompetencji, stworzenie otwartego
i dostępnego do wszystkich zainteresowanych
miejsca szkoleń, pokazów, wykładów, spotkań
integracyjnych, jak też w różnorodny sposób
służących rozpowszechnianiu wiedzy i kultury.
Stworzenie przestrzeni wspólnych działań oraz
alternatywnych sposobów spędzania czasu wol‑
nego w tym dla dzieci.
Współpraca
Funkcjonowanie pracowni opiera się w dużej
mierze na współpracy z: Fundacją Orange, Gminą

Członkowie grupy inicjatywnej korzystają z bez‑
płatnych szkoleń i warsztatów prowadzonych dla
i przez partnerów Fundacji Orange w Warszawie,
które bardzo dużo nam dają i inspirują do podej‑
mowania kolejnych działań na rzecz społeczno‑
ści lokalnej i gminnej. Dzięki temu mieszkańcy
Drzonowa i gminy, młodsi i starsi mogą bezpłat‑
nie skorzystać z ciekawych, opartych na nowych
technologiach zajęć i warsztatów m.in. takich jak
pozyskane granty oraz szkolenia z programu Pra‑
cownie Orange prowadzone przez doświadczo‑
nych, kreatywnych animatorów:
1. Latający Animatorzy Kultury – zorga‑

nizowane przez grupę inicjatywną Pracowni
Orange spotkania socjolożek z przedstawi‑
cielami wszystkich grup mieszkańców lo‑
kalnej społeczności i we współpracy z nimi,
zaowocowało opracowaniem rekomendacji
społecznych dla środowiska wskazujących
kierunki dla działań pracowni i instytucji
działających na rzecz społeczności lokalnej,
w tym samorządu gminnego.

2. Pracownia modelarsko-historyczna,

projekt kontynuowany przez dofinansowa‑
nie gminne zapewniający rozwój i realiza‑
cję pasji oraz zainteresowań historycznych
i modelarskich jako sposób spędzania czasu
wolnego dzieci.

szłości, cykliczne warsztaty dziennikarskie
z wykorzystaniem programowania dla dzieci.

4. Modelowanie i drukowanie

w technologii 3D.

5. Programowanie w języku Scratch.
6. Robotyka i programowanie Arduin – bu‑

dowa minirobotów sterowanych światłem.

Inicjatywy własne i mieszkańców
we współpracy z Gminą, np.:
1. Klub seniora – zainicjowanie i wsparcie

grupy na etapie jej powstawania w Drzonowie,
inicjatywa wzmocniona przez Gminę i rozbu‑
dowana do Gminnego Klubu Seniora.

2. Siłacze – remont pomieszczenia i wyposaże‑

nie siłowni dla młodzieży i dorosłych w Sarbii.
Wsparcie oddolnej inicjatywy mieszkańców
przez władze samorządową, wyjście na przeciw
ich potrzebom.

3. Dyżur psychologa – stały, cykliczny, re‑

alizowany od ok. 3 lat program ułatwiający
uzyskanie fachowej porady specjalisty.

4. Granty sołeckie 2018 – wsparcie dla

sołectw w tworzeniu i składaniu wnio‑
sków w Konkursie Marszałka Wojewódz‑
twa Zachodniopomorskiego.

5. Mieszkańcy dla pracowni – mieszkańcy

sukcesywnie doposażają Pracownię poprzez
fundusz wsparcia sołeckiego. Dostrzegają po‑
trzeby pracowni i są temu przychylni głosując
na zebraniach sołeckich „za” jej potrzebami
(aneks kuchenny, krzesła, roleta, zakup art.
stołowych, plastycznych oraz gier planszowych
i multimedialnych).

Z inicjatyw własnych skierowanych
do użytkowników Pracowni
w Drzonowie, np.:
1. Drzonowo na kolorowo, czyli kwiaty

w skrzynkowe rabaty – lokalny cykliczny
projekt mający na celu głównie inspirowanie
mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla
środowiska atmosfery poprzez dbanie o estetykę
otoczenia, w którym wspólnie mieszkamy.

2. BiblioAsy – cykl zajęć upowszechniających

czytelnictwo, lokalne biblioteki pracownię oraz
korzystanie z nowych technologii.

3. Nowoczesy senior w sieci – zajęcia osób

50+ z obsługi komputera, skanera i darmowych
aplikacji komputerowych, komunikatorów
i portali społecznościowych.

4. Warsztaty plastyczne, manualne i kulinarne.
5. Bezpieczni w sieci, Sieciaki – kursy bez‑

piecznego korzystania z Internetu.

6. Konkursy i grywalizacje.

oraz inne propozycje dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W codzienną działalność pracowni
wpisane jest pozyskiwanie sponsorów i dar‑
czyńców oraz poszukiwanie działań i pomysłów
zachęcających mieszkańców do określonych
aktywności. Jest miejscem spotkań lokalnych
stowarzyszeń, które chętnie korzystają z nowo‑
czesnego, dobrze wyposażonego pomieszczenia
pracowni (komputery, projektor multimedialny
z ekranem itp.) Na codzień spełnia również
funkcję świetlicy wiejskiej, gdzie można przyjść
i spędzić czas z innymi.
Podsumowanie
Pracownia Orange trwale wpisała się w lokalny
krajobraz działań. Zauważalny jest jej udział
w imprezach i spotkaniach promujących Gminę
Kołobrzeg. Działania Pracowni Orange w Drzo‑
nowie są zauważalne w całej gminie i nie tylko.
W 2017 roku, po niespełna dwóch latach dzia‑
łalności pracownia otrzymała nominację do VII
edycji powiatowej nagrody Kołobrzeskich Pegazów
Kultury w kategorii animator kultury. To dla nas
duże wyróżnienie. Jako wyróżnienie traktujemy
również zrozumienie potrzeb społeczności wsi
Drzonowo i okolicznych miejscowości, wyrażenie
zgody i nieustające wsparcie naszego udziału
w Programie Fundacji Orange przez Wójta Pana
Włodzimierza Popiołka.

społeczeństwo
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3. Superkoderzy – Dziennikarze przy‑
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Vademecum wyborcy Gminy Kołobrzeg

Kandydaci na wójta
Gminy Kołobrzeg:

›› Popiołek Włodzimierz – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 64
zam. Grzybowo
›› Szafrański Tomasz – KWW Gmina
nierównych szans – wiek 58 zam. Grzybowo

wybory samorządowe

Kandydaci do Rady
Gminy Kołobrzeg

Okręg numer 1
Sołectwo Budzistowo
›› Królikowski Tomasz Piotr – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 47
zam. Budzistowo
›› Władełek Bogusław Aleksander – KWW
Gmina nierównych szans – wiek 34
zam. Budzistowo
Okręg numer 2
Sołectwo Kądzielno,
Sołectwo Stramnica
›› Kruszewski Marian Zdzisław – KWW
Wspólnota Gminy Kołobrzeg – wiek 61
zam. Stramnica
›› Nowicki Julian – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 58
zam. Kądzielno
Okręg numer 3
Sołectwo Niekanin,
Sołectwo Obroty,
Sołectwo Bogucino
›› Chojnacki Władysław – KWW Wspólnota
Gminy Kołobrzeg – wiek 58 zam. Bogucino
›› Kuduk Justyna Maria – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 29
zam. Obroty
›› Adamusiak Kutrowska Iwona Janina –
KWW Gmina nierównych szans – wiek 57
zam. Niekanin
Okręg numer 4
Miejscowość Zieleniewo, ulice:
Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa,
Fiołkowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Kwiatów
Polskich, Liliowa, Makowa, Malinowa,
Morelowa, Stokrotki, Storczykowa, Śliwkowa,
Tulipanów, Turystyczna, Wiśniowa,
Wypoczynkowa.

›› Nowak Angelika Dominika – KW
Polskie Stronnictwo Ludowe – wiek 39
zam. Zieleniewo
›› Bartosz Góral – KWW Wspólnota Gminy
Kołobrzeg – wiek 42 zam. Zieleniewo
›› Sempruch Zdzisław Stanisław – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 64
zam. Zieleniewo
Okręg numer 5
Miejscowość Zieleniewo, ulice:
Herbowa, Hetmańska, Rycerska.
›› Lewandowska Halina Sabina – KW
Polskie Stronnictwo Ludowe – wiek 66
zam. Zieleniewo
›› Czechowicz Tomasz Wacław – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 51
zam. Zieleniewo
›› Szpakiewicz Dariusz Andrzej – KWW Gmina
nierównych szans – wiek 46 zam. Zieleniewo
Okręg numer 6
Miejscowość Zieleniewo, ulice:
Bażancia, Gęsia, Granitowa, Jantarowa,
Jaskółcza, Kanarkowa, Marmurowa, Srebrna,
Szczecińska, Szlachecka, Wakacyjna,
Wycieczkowa, Zaciszna.
›› Bartosiak Paweł Piotr – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe – wiek 30
zam. Zieleniewo
›› Folta Mirosława – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 66
zam. Zieleniewo
Okręg numer 7
Miejscowość Zieleniewo, ulice: Różana
›› Kosut Zbigniew Tadeusz – KWW Wspólnota
Gminy Kołobrzeg – wiek 65 zam. Zieleniewo
›› Zygowski Zygfryd Jan – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 50
zam. Zieleniewo
›› Pavliutkin Oleksandr – KWW Jacka
Woźniaka – wiek 41 zam. Zieleniewo
Okręg numer 8
Sołectwo Błotnica, Sołectwo Bogusławiec,
Sołectwo Przećmino, Sołectwo Rościęcino
›› Duńczak Miron Piotr – KW Polskie
Stronnictwo Ludowe – wiek 52
zam. Przećmino

›› Staszewska Grażyna – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 62
zam. Rościęcino
›› Ruciński Krzysztof Jan – KWW Gmina
nierównych szans – wiek 26 zam. Rościęcino
Okręg numer 9
Sołectwo Dźwirzyno
›› Kawałek Jarosław Jacek – KKW SLD Lewica
Razem – wiek 39 zam. Dźwirzyno
›› Szczubełek Jerzy Ryszard – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 57
zam. Dźwirzyno
›› Chabaj Krzysztof – KWW Gmina nierównych
szans – wiek 39 zam. Dźwirzyno
Okręg numer 10
Sołectwo Głowaczewo,
Sołectwo Karcino
›› Kałdus Zbigniew – KWW Wspólnota Gminy
Kołobrzeg – wiek 66 zam. Głowaczewo
›› Filipowicz Krzysztof Wiesław – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 57
zam. Karcino
›› Stawiszyński Waldemar – KWW Gmina
nierównych szans – wiek 48 zam. Karcino
Okręg numer 11
Miejscowość Drzonowo od Nr 1do Nr 4A,
Sołectwo Sarbia, Sołectwo Samowo
›› Kusiakiewicz Magdalena Teresa – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 42
zam. Sarbia
›› Matejak Anna – KWW Gmina nierównych
szans – wiek 70 zam. Drzonowo
Okręg numer 12
Miejscowość Drzonowo od nr 5 do 64,
Sołectwo Nowogardek
›› Kosut Marcin – KW Polskie Stronnictwo
Ludowe – wiek 29 zam. Drzonowo
›› Krupiński Czesław – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 67
zam. Drzonowo
Okręg numer 13
Miejscowość Grzybowo, ulice:
Bałtycka, Boczna, Bosmańska, Długa, Jach‑
towa, Kamyczkowa, Kapitańska, Kołobrzeska,
Kotwiczna, Kwiatowa, Łąkowa, Marynarska,
Masztowa, Muszelkowa, Nadmorska, Namio‑

Prezentujemy listę kandydatów na wójta i radnych Gminy Kołobrzeg z podziałem na okręgi wyborcze. Dane opracowane na podstawie strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Pierwsza Tura wyborów samorządowych w niedzielę 21 października, lokale będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Lokale wyborcze
›› Sołectwa Budzistowo, Kądzielno,
Stramnica – Świetlica Wiejska
w Budzistowie, ul. Kołobrzeska 1 Budzistowo,
liczba wyborców: 1100 *
›› Sołectwa Bogucino, Niekanin,
Obroty – Świetlica Wiejska w Obrotach, 19
Obroty, liczba wyborców: 611

›› Sołectwo Zieleniewo – Biblioteka
Gminna, ul. Szczecińska 12 Zieleniewo,
liczba wyborców: 1974
›› Sołectwa Korzystno, Nowy Borek, Stary
Borek – Świetlica Wiejska w Starym Borku,
15 Stary Borek, liczba wyborców: 680
›› Sołectwo Dźwirzyno – Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Sportowa
27 Dźwirzyno, liczba wyborców: 615 *
›› Sołectwa Drzonowo, Nowogardek,
Samowo, Sarbia – Świetlica Wiejska
w Drzonowie, 60 Drzonowo, liczba
wyborców: 1135 *
›› Sołectwa Głowaczewo,
Karcino – Budynek zaplecza socjalnego
boiska piłkarskiego w Karcinie, 43B Karcino,
liczba wyborców 420 *
›› Sołectwo Grzybowo – Świetlica Wiejska
w Grzybowie, ul. Szkolna 1 Grzybowo, liczba
wyborców 1438 *
›› Sołectwa Błotnica, Bogusławiec,
Przećmino, Rościęcino – Świetlica Wiejska
w Błotnicy, 3A Błotnica,
liczba wyborców 621
*

Dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wybieramy swoich
przedstawicieli w powiecie
Rada Powiatu – Okręg nr 4
Gmina Kołobrzeg, Gmina Dygowo,
Gmina Ustronie Morskie
Lista nr 4 – Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
›› Dzik Adam – wiek 63 zam. Ustronie Morskie
›› Jaruzel Robert – wiek 47 zam. Jazy
›› Różycki Wojciech Adam – wiek 48
zam. Dygowo
›› Fijałkowska-Zabielska Anna
Bernadeta – wiek 59 zam. Zieleniewo
›› Nahajowska Agnieszka – wiek 47
zam. Grzybowo
›› Skubisz Marta Marianna – wiek 36
zam. Dźwirzyno
›› Kwieciński Ariusz Krzysztof – wiek 61
zam. Drzonowo

Lista nr 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD Lewica Razem
›› Wasiewski Artur – wiek 51 zam. Dygowo
›› Dymański Stefan – wiek 59 zam. Grąbnica
›› Piątkowski Rafał – wiek 42 zam. Niekanin
›› Czechowicz Beata Małgorzata – wiek 51
zam. Zieleniewo
›› Graf Agata Beata – wiek 51 zam. Skoczów
›› Byczek Agata – wiek 33 zam. Grzybowo
›› Staszczak Sebastian Janusz – wiek 38
zam. Sarbia
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Wyborców
KUKIZ’15
›› Wajgert Zenon – wiek 58 zam. Sianożęty
›› Mikulski Zdzisław Jan – wiek 58
zam. Świelubie
›› Świtoń Daniel Mirosław – wiek 45
zam. Głowaczewo
›› Skórska Justyna – wiek 36 zam. Obroty
›› Nowak Danuta Helena – wiek 44
›› zam. Ustronie Morskie
›› Woźniak Agnieszka Grażyna – wiek 35
zam. Przećmino
›› Leszczyński Jerzy – wiek 70 zam. Kołobrzeg
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość
›› Zadka Krzysztof Andrzej – wiek 55
zam. Drzonowo
›› Dzik Jan Andrzej – wiek 58 zam. Budzistowo
›› Wojciechowski Andrzej Stanisław – wiek 43
zam. Dygowo
›› Chaciuk Wiesława – wiek 72
zam. Włościbórz
›› Sawka Wojciech – wiek 52 zam. Budzistowo
›› Szewczyk Beata Helena – wiek 62
zam. Ustronie Morskie
Lista nr 11 – Komitet Wyborczy Wyborców
Konwent Wójtów
›› Miściur Antoni – wiek 53 zam. Rościęcino
›› Mollin-Popiołek Teresa Maria – wiek 63
zam. Grzybowo
›› Wróbel Włodzimierz Wiesław – 56 wiek
zam. Korzystno

wybory samorządowe

towa, Osiedlowa, Piaskowa, Plażowa, Polna,
Promienna, Prosta, Przybrzeżna, Spacerowa,
Sztormowa, Wiejska, Wodna, Wydmowa, Za‑
kole, Zielona, Źródlana, Żeglarska.
›› Waleriańczyk Roman – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 50
zam. Grzybowo
›› Najmanowicz Krzysztof Robert – KWW
Gmina nierównych szans – wiek 56
zam. Grzybowo
Okręg numer 14
Miejscowość Grzybowo, ulice:
Akacjowa, Błękitna, Borkowska, Brzozowa,
Bursztynowa, Cicha, Gajowa, Handlowa,
Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jesienna,
Klonowa, Konwaliowa, Koralowa, Kościelna,
Krótka, Kupiecka, Lazurowa, Letnia, Leśna,
Malinowa, Myśliwska, Ogrodowa, Usługowa,
Pogodna, Rubinowa, Rzemieślnicza,
Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Świerkowa,
Towarowa, Tęczowa, Wąska, Wiosenna,
Wrzosowa, Zachodnia, Żurawinowa.
›› Baran Ewa Joanna – KWW Konwent
Włodzimierza Popiołka – wiek 39
zam. Grzybowo
›› Szafrański Tomasz – KWW Gmina
nierównych szans – wiek 58 zam. Grzybowo
Okręg numer 15
Sołectwo Korzystno, Sołectwo Stary Borek,
Sołectwo Nowy Borek
›› Boroń Henryk – KW Polskie Stronnictwo
Ludowe – wiek 65 zam. Korzystno
›› Potylicka Joanna Ewa – KWW Wspólnota
Gminy Kołobrzeg – wiek 56 zam. Korzystno
›› Grygiel Bogusław Krzysztof – KWW
Konwent Włodzimierza Popiołka – wiek 47
zam. Korzystno

Orientuj się – czyli małe vademecum turysty i mieszkańca
Policja pod numerem 997 i 112
Telefony kom. w godz. pracy 7.30–15.30
Kierownik Posterunku Policji w Dźwirzynie
ASP. Bartosz Filipowicz
tel. 94 353 35 06
DZIELNICOWI: Pokój 204 i 205 w budynku
KPP Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20
Zespół do spraw kryminalnych
Pokój 205 w budynku KPP | tel. 94 353 35 94
Rejon I st. asp. Piotr Małetko
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 838
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo,
Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek,
Nowy Borek
Rejon II MŁ. ASP. Eugeniusz Filipiak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 839
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica,
Bogusławiec, Drzonowo, Głąb, Karcino,
Przećmino, Samowo, Sarbia, Głowaczewo,
Nowogardek, Rościęcino, Kopydłówko
Rejon III sierż. Bartosz Ignaczak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 840
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
Apteki
Grzybowo Apteka Evita, ul. Szkolna 2A
800–2200 | tel. 506 350 847
Dźwirzyno Apteka Centrum, ul. Wyzwolenia 9
800–2100
Poczta
Grzybowo, ul. Kołobrzeska 5 | tel. 94 358 14 97
pn–czw.x 9.00–18.00, pt 9.00–18.00

Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 16
tel. 94 358 54 20 | pn–pt 9.00–19.00,
sobota 10.00–16.00
Najbliższa Pomoc Medyczna
Kołobrzeg, Szpital Regionalny,
ul. Ppor. E. Łopuskiego 31–33 | tel. 94 353 02 00
Gabinet Stomatologiczny
Grzybowo, ul. Wąska 5 | tel. 94 358 12 25
Linie autobusowe
Linia nr 3 i 6 do Grzybowa, rozkład jazdy
dostępny na www.km.kolobrzeg.pl
Kina
Dźwirzyno, Hotel Senator
ul. Wyzwolenia 36 | tel. 94 352 95 00
Kołobrzeg, Kino Wybrzeże
ul. Łopuskiego 24 | tel. 94 352 36 32
Bankomaty
Grzybowo:
EURONET Nadmorska 35 – Pensjonat Szafir,
Nadmorska 69 – Supermarket Roma
Dźwirzyno:
EURONET Wyzwolenia 6 – Pensjonat Olecki
GCS Wyzwolenia 8
EURONET Wyzwolenia 8 – market Biedronka
EURONET Wyzwolenia 16 – Poczta Polska
EURONET Wyzwolenia 29 – Hotel Havet
EURONET Wyzwolenia 46a – POLOmarket
Msze święte
Korzystno, Chrystusa Króla (kościół parafialny)
Msze św. w niedziele: 8.45, 12.00,
w dni powszednie: środa, piątek 17.00
Grzybowo, MB Licheńskiej (kaplica)
Msze św. w niedziele: 7.30, 10.30, 18.00,
w dni powszednie: 7.30, 18.00
Dźwirzyno, MB Uzdrowienia Chorych
(kościół parafialny)
Msze św. w niedzielę 9.30, 11.00,
w dni powszednie: 16.30
Dźwirzyno, MB Gwiazdy Morza
(kaplica w domu Sióstr Franciszkanek)

Msze św. w dni powszednie:
poniedziałek–środa, piątek–sobota 8.00
Sarbia, św. Jana Chrzciciela (kościół parafialny)
Msze św. w niedziele: 9.00, 13.00,
w dni powszednie: 17.00
Karcino, Podwyższenia Krzyża Świętego
(kościół filialny)
Msze św. w niedziele: 11.30,
w dni powszednie: środa 17.00
W jakiej sprawie w Urzędzie do kogo?
Sprawy organizacyjne centrala UG:
tel. 94 353 04 20; 352 48 48 | fax. 94 352 48 49
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Sprawy komunalne i środowiska, drogownictwo
tel. 94 353 04 30
Sprawy mieszkaniowe, gospodarka odpadami
tel. 94 353 04 42
Sprawy społeczne, Ewidencja ludności
tel. 94 353 04 46
Działalność gospodarcza tel. 94 353 04 52 w. 18
Oświata tel. 94 353 04 52
Zarządzanie kryzysowe tel. 94 353 04 45
Podatki tel. 94 353 04 41
Kultura/Promocja tel. 94 353 04 52
Inwestycje tel. 94 353 04 29
Planowanie przestrzenne tel. 94 353 04 33
Sport tel. 94 358 55 48
Redakcja
Urząd Gminy Kołobrzeg,
ul. Trzebiatowska 48 A pok. 44–45,
78-100 Kołobrzeg, tel. 94 353 04 52
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

Czytali Państwo
10 jubileuszowy
numer czasopisma
mieszkańców
Gminy Kołobrzeg Afisz!
Dziękujemy wszystkim
redaktorom i wiernym
czytelnikom.
Kolejny numer
już w grudniu.

