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Nowa kadencja, nowa strategia, nowa drużyna
Po jesiennych wyborach zainaugurowaliśmy nową
kadencję samorządową. Poprzednią rozpoczęliśmy od opracowania Strategii Rozwoju Gminy.
Wytyczyła ona kierunki i priorytety działania.
Dziś nadszedł czas na jej aktualizację. Wiele
zadań będziemy kontynuowali, wiele udało się
zakończyć, pojawiają się też nowe plany i wnioski. W kolejny okres pracy chcemy wkroczyć
z nową energią. Wzmocnieniem Urzędu Gminy
z początkiem lutego został zastępca wójta Jerzy
Wolski i nowy dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu Turystyki i rekreacji w Dźwirzynie
Grzegorz Czachorowski. Obaj panowie posiadają
doświadczenie i umiejętności, które pozwalają
mi sądzić, że to dobra decyzja.
Pan Jerzy Wolski przez ostatnich 8 lat pełnił
funkcję zastępcy prezydenta miasta Kołobrzeg.
Początkowo do spraw społecznych, później
gospodarczych. Jest mieszkańcem Grzybowa
i podkreśla, że problemy i potrzeby Gminy Kołobrzeg zajmują szczególne miejsce w jego sercu.
Podczas pierwszego spotkania z pracownikami
Urzędu Gminy zapewnił, że jest człowiekiem
dialogu i konsensusu, a drzwi jego gabinetu

są zawsze otwarte zarówno dla pracowników,
jak i mieszkańców. Jego specjalnością będą inwestycje, rozwój oraz promocja Gminy. Ponadto
bliskie są mu sprawy przedsiębiorców i gestorów branży turystycznej, która jest motorem
napędowym Gminy.
Grzegorz Czachorowski z pracą w samorządzie związany jest już ponad 20 lat. W Urzędzie
Gminy Ustronie Morskie kierował referatem zamówień publicznych i inwestycji, a od 2013 roku
był dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Prywatnie
i zawodowo z pasją angażuje się w sport oraz
działania kulturalne. W 2016 r. uzyskał tytuł
Człowieka i Osobowości Roku w kategorii Kultura,
nauka i sport plebiscytu Głosu Koszalińskiego.
Gminę Kołobrzeg zna doskonale, gdyż ponad 20
lat był mieszkańcem Zieleniewa. Teraz w gestii
jego zadań będzie kierowanie GOSTiR-em, realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
organizacja życia sportowego i rozwój turystyki
oraz rekreacji w gminie. Do nowych obowiązków
przystąpił z optymizmem i ochotą.

Obu panom życzę owocnej współpracy, powodzenia i satysfakcji. Mieszkańcom zaś korzyści
i zadowolenia z nowych fachowców.
Włodzimierz Popiołek

2

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

inwestycje

Karuzela połączona z Budzistowem,
a budowa samego centrum może
ruszyć w wakacje
Wójt Włodzimierz Popiołek wraz z przedstawicielami spółki Karuzela Kołobrzeg podpisał list
intencyjny w sprawie budowy drogi komunikacyjnej w Budzistowie. Inwestycję w porozumieniu z gminą zrealizuje inwestor, który w Budzistowie zbuduje galerie handlową. Inwestor skłonił
się do realizacji drogi ze względu na konieczność
skomunikowania miejscowości z planowanymi
nowymi drogami uwzględniając wielkopowierzchniowy market. Zarządcą planowanego układu drogowego będzie Gmina, a inwestycja drogowa stanowić będzie drogę gminną. Inwestor na własny
koszt wykona dokumentację projektową, uzyska
niezbędne pozwolenia i wybuduję drogę, którą
następnie przekaże gminie. Droga ma na celu
połączenie ulicy Kasztanowej z budowaną galerią. Koncepcja zakłada powstanie skrzyżowania
ulicy Topolowej, Kasztanowej z drogą prowadzącą do centrum handlowego. Droga powstanie na odcinku około 560 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie,
chodnik) łącząc z przebudowywaną drogę wojewódzką nr 163. Sprawa jest rozwojowa, a o wszystkim będziemy państwa informować na łamach
naszego czasopisma.
Na początku stycznia wydane zostało pozwolenie na powstanie galerii w Budzistowie.
Obejmuje ona budowę budynku handlowo‑usługowego oraz budynku sklep typu Dom i Ogród

wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą
infrastrukturą drogową i techniczną. Działka,
na której powstanie centrum znajduje się przy
drodze łączącej budowany obecnie węzeł Kołobrzeg Wschód, trasy S6 z niedawno zrealizowanym rondem Janiska na obwodnicy Kołobrzegu.
Całkowita powierzchnia handlowa to łącznie
30 tys. m2 i w skład niej wejdzie około 90 sklepów.
Karuzela powstanie na działce o powierzchni
10 ha i będzie miała parking na około 1000 miejsc
postojowych. Projekt architektoniczny wykonała
firma MTDI. Kolejnym etapem zmierzającym
do realizacji Karuzeli jest przetarg na generalnego
wykonawcę, który rozpocznie się na przełomie
lutego i marca. Da to możliwość rozpoczęcia prac
w okolicy wakacji tego roku i ich zakończenia
w drugiej połowie przyszłego roku. Karuzela
w Kołobrzegu to wspólny projekt polskiej spółki
Karuzela Holding i belgijskiej firmy Mitiska REIM.

Grant w Obrotach zrealizowany
Stowarzyszenie Sołtysów pozyskało kwotę w wysokości 43 717 20 zł na realizację grantu realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
PROW na lata 2014–20. Przedmiotem dofinansowania była budowa placu zabaw w Obrotach.
Celem realizacji zadania był rozwój infrastruktury w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa
kulturowego na terenie funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania Siła w Grupie, za pośrednictwem
której stowarzyszenie pozyskało środki.

Centrum do maja
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego
na przedłużenie terminu. Rozmowy w tej sprawie
prowadził wójt Włodzimierz Popiołek, a ich
uzasadnieniem był czas stracony na uzyskanie
wszystkich uzgodnień i pozwoleń, ponad trzy miesiące. Inwestycja warta ponad 11 mln zł związana
jest z 4,8 mln zł dofinansowania unijnego. Prace
trwają, a równocześnie z nimi przygotowania
do międzynarodowego projektu Baltic for All,
o którym więcej na stronie 6.

„Połączeni” czyli otwarcie łącznika
Wyczekiwany przez mieszkańców Dźwirzyna
łącznik Szkoły Podstawowej z Gminnym Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji oddany do użytku.
Wykonawcą prac jest firma SGB Grzegorz Bobola
z Kołobrzegu, a koszt inwestycji to 1 mln 73 tys. zł.
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W ten sposób powstał jednokondygnacyjny
budynek o powierzchni użytkowej 145 m2 wraz
z otoczeniem (oświetlenie, podjazd dla wózków).
W ramach tej inwestycji wykonano również
zewnętrzne schody ewakuacyjne z piętra szkoły
usytuowane są z tyłu budynku.

›› Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii – 36 tys. zł
›› Rozbudowa garażu w OSP Sarbia – 200 tys. zł
›› Zakup autobusu szkolnego dla SP Drzonowo – 1 mln zł
›› Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135–150 KM
dla GOSTiR – 350 tys. zł

Koszt inwestycji – 405 tys. zł.

45 lamp w Dźwirzynie
Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk z Karlina wykonał oświetlenie ulic: Ogrodowej – 8 lamp,
Cichej – 3, Rybackiej – 3, Kołobrzeskiej – 7, Słonecznej – 7 (na zdjęciu), Żeglarskiej – 7, Jachtowej – 7 i Sportowej – 3. Koszt prac to 400 tys. zł.
Prace zakończone
W ostatnim numerze nie mogliśmy pokazać
jeszcze finalnego wyglądu dwóch inwestycji gdyż
były one prowadzone na koniec grudnia 2018
i początek 2019 roku. Więcej zdjęć inwestycji
na www.inwestycje.gmina.kolobrzeg.pl

Koszt inwestycji – 387 tys. zł

›› Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku
Przećmino–Błotnica – 150 tys. zł

Inwestycje w budżecie
na 2019 rok

›› Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy
Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych – 80 tys. zł

›› Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
powiatowej Stramnica–Stramniczka – 150 tys. zł

›› Dostawa i montaż 5 lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg – 155 tys. zł

›› Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku – 200 tys. zł
›› Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
powiatowej Karcino–Głowaczewo – 200 tys. zł
›› Budowa drogi do miejscowości Rościęcino – Wykonanie dokumentacji projektowej – 60 tys. zł
›› Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie – 1 mln zł
›› Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa dróg z płyt drogowych betonowych na terenie Gminy Kołobrzeg – 582 tys. zł

›› Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg – 400 tys. zł
›› Budowa toalety w Dźwirzynie – 184 tys. zł
›› Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie – 147 tys. zł
›› Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego
w Zieleniewie – 1,5 mln. zł
›› Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
w GOSTiR w Dźwirzynie – 100 tys. zł

›› Rozbudowa ulicy Malinowej
w Zieleniewie – 70 tys. zł

›› Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię
wraz z chodnikiem w Rościęcinie – 25 tys. zł

›› Dostawa i montaż wiat
przystankowych – 100 tys. zł

›› Zakup wycinarki do trawy służącej do utrzymania i pielęgnacji boisk sportowych na terenie gminy – 15 tys. zł

›› Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych – 862 tys. zł
Przebudowana ulica Bluszczowa
w Grzybowie (obręb Korzystno)

›› Budowa oświetlenia w Dźwirzynie – 100 tys. zł

›› Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki
i terenu rekreacyjnego w Rościęcinie – 20 tys. zł

›› Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo – 245 tys. zł

›› Rozbudowa placu zabaw przy ul. Różanej w Zieleniewie – 50 tys. zł

›› Stworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach
Bogucino, Rościęcino i Budzistowo – 600 tys. zł

›› Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 60 tys. zł

inwestycje

Nowy garaż OSP Korzystno
(z zapleczem socjalnym i sanitarnym)
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Władza jest służbą, a nie przywilejem…
Z nowym zastępcą wójta Włodzimierza Popiołka – Jerzym Wolskim rozmawia Małgorzata Chir
i uzdrowiskowo. Całe moje dorosłe życie związane
jest z Kołobrzegiem i lokalną turystyką. Kariera
zawodowa prowadziła mnie przez wszystkie
szczeble w nieistniejącej już firmie Orbis Travel
aby następnie rozpocząć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej. Ten okres mojej pracy
był szczególnie owocny w doświadczenia i nie
pozostał niezauważony. Nieskromnie powiem,
że w dowód uznania za zasługi dla rozwoju turystyki zostałem nagrodzony wieloma nagrodami,
a szczególnie dumny jestem z tytułu Ambasadora
Danii w Polsce nadanego w 2006 roku przez
Duńską Izbę Turystyki oraz odznaki Ministra
Sportu i Turystyki. Przełomowy okazał się rok
2002 kiedy to zaangażowałem się w życie miasta,
rozpoczynając pracę we wspomnianej już Radzie
przy prezydencie miasta Kołobrzeg. To był początek mojej drogi w samorządzie.
M.Ch.: Mieszkańcy znają Pana głównie z funkcji
zastępcy prezydenta Janusza Gromka. Z przedsiębiorcy stał się Pan samorządowcem. Czy jest
to możliwe z dnia na dzień?

Gmina

…To nie ludzie powinni być zależni od władzy,
lecz przeciwnie – władza ma zależeć od ludzi – to słowa św. Jana Pawła II, którymi Jerzy
Wolski kieruje się w swojej samorządowej pracy. Do niedawna zastępca prezydenta Kołobrzegu, od 1 lutego zastępca wójta Gminy Kołobrzeg.
Nowego wicewójta zapytaliśmy o doświadczenie zawodowe i pierwsze spostrzeżenia z perspektywy włodarza, ponieważ mieszkańcem
Grzybowa jest od wielu lat.
Małgorzata Chir: W pracę na rzecz samorządu zaangażował się Pan w 2002 roku jako
członek Rady Rozwoju Miasta przy prezydencie
Kołobrzegu. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe okazało się tu niezwykle istotne. Zwłaszcza,
że bogate w wyróżnienia.
Jerzy Wolski: Tak. Od zawsze dostrzegałem potencjał naszego regionu, jako cennego turystycznie

J.W.: Nikt z nas nie rodzi się samorządowcem
i z dnia na dzień nie można się nim stać. Potrzeba
pracy na rzecz lokalnej społeczności dojrzewa
wraz z naszym doświadczeniem i potrzebą samorealizacji. Jako obserwator przemian ustrojowych
w Polsce, nie mogłem pozostać obojętny na to co się
dzieje w kraju. Wielu z nas udzielił się ten samorządowy huraoptymizm, zaciekawiły problemy
miasta i powiatu. Najpierw zostałem radnym Rady
Powiatu Kołobrzeskiego, a kiedy prezydent Janusz
Gromek zaproponował mi objęcie funkcji jego
zastępcy, byłem pewien, że chcę zaangażować się
w rozwój naszego miasta i regionu. Nie miałem
wówczas wątpliwości, że to jest to, co chciałbym
robić. Kolejne lata na tym stanowisku to okres
nie tylko burzliwego rozwoju Kołobrzegu, ale
i mojego osobistego. Nigdy jednak w głębi ducha
nie przestałem być przedsiębiorcą, co pozwoliło
na racjonalne gospodarowanie środkami. Tak

więc odpowiadając na pytanie, potrzeba jednak
trochę czasu, aby w pełni zdać sobie sprawę z tego,
jaka to jest wielka odpowiedzialność współuczestniczyć w zarządzaniu wspólnotą samorządową.
Ale też duma i satysfakcja z tego, co udało się
wspólnie zbudować.
M.Ch.: Wciąż nie wygląda na to, aby zamierzał
Pan zwolnić tempo.
J.W.: Nie zwykłem marnować potencjału. Zarówno ludzkiego, jaki i gospodarczego. A ten jest
ogromny. Szczególnie w aktywności społecznej
i zawodowej mieszkańców Gminy Kołobrzeg,
ich przedsiębiorczości. Z radością i odpowiedzialnością przyjąłem propozycję wójta Włodzimierza Popiołka, by objąć funkcję jego zastępcy. Naszym wspólnym priorytetem będzie
podejmowanie wszelkich inicjatyw, które będą
miały wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej naszej Gminy. Swoje
doświadczenie wykorzystam w dalszym kreowaniu
marki Gminy, kontynuacji zadań inwestycyjnych
i infrastrukturalnych. Ważnym obszarem będzie
też wspieranie przedsiębiorczości oraz ulepszanie
oferty inwestycyjnej Gminy i wszelkich prorozwojowych inicjatyw mieszkańców. Te tematy
będą teraz przedmiotem dyskusji w procesie
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy, którą
właśnie rozpoczynamy.
M.Ch.: Urząd Gminy okazał się przyjaznym miejscem?
J.W.: Jak najbardziej. Pracuje tu grono dobrych
fachowców, a zdążyłem się już przekonać, że problemów i spraw do rozwiązania jest wiele. Drzwi
mojego gabinetu zawsze są i będą otwarte dla
pracowników i mieszkańców. Muszę też w tym
miejscu podziękować Panu Wójtowi i wszystkim
pracownikom za wyjątkowo życzliwe przyjęcie.
Jestem przekonany, że wiele uda nam się wspólnie
zrobić na rzecz Gminy, której przecież jestem
mieszkańcem.
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Pasja do pracy czy praca z pasją?
Z nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu turystyki i Rekreacji rozmawiała Małgorzata Chir
dyrektora, którą pełniłem aż do czasu propozycji wójta Włodzimierza Popiołka, by podobne
stanowisko objąć w GOSTiR w Dźwirzynie.

Różnica pomiędzy tymi stwierdzeniami jest podobna jak pomiędzy słowami osoba, a osobowość.
Nie każda osoba podchodzi do swojej pracy z pasją, choć teoretycznie każda może.
Jednak osobowość jest w stanie ze swojej pasji uczynić swoją pracę.
Taki właśnie jest Grzegorz Czachorowski – laureat tytułu Człowiek i Osobowość
Roku – plebiscytu Głosu Koszalińskiego w kategorii Kultura, Nauka i Sport w 2016 roku,
od lutego nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.
Małgorzata Chir: Jest Pan sportowcem
czy fachowcem?

w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, gdzie
pełniłem różne funkcje.

Grzegorz Czachorowski: Jedno i drugie.
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga
po prostu więcej czasu – tak mawiał Dan Brown.
To motto towarzyszy mi w życiu i dzięki niemu
udało mi się osiągnąć harmonijny cel – spełniać w życiu rodzinnym, żyć z pasją i uczynić
z niej swoją pracę. Wykształcenie zdobyłem
na Politechnice Koszalińskiej, którą ukończyłem
w 1998 roku (technologia wody, ścieków i odpadów) i uzupełniłem je kursem Wychowawcy
Wypoczynku Dla Dzieci i Młodzieży. Sportem
żyję natomiast odkąd pamiętam, szczególnie
siatkówką, która doprowadziła mnie do II Ligii.
Pracę w samorządzie rozpocząłem w 1998 roku

M.Ch.:Choć nie do końca z samym urzędem
to jednak aż do dziś Pana życie zawodowe związane było z Gminą Ustronie Morskie.
G.Cz.: Tak. W samym urzędzie początkowo
byłem referentem do spraw ochrony środowiska,
później awansowałem na specjalistę w tej dziedzinie. W 2001 roku do zakresu mojej działalności
dołączyły fundusze europejskie. W 2004 roku
natomiast objąłem już kierownictwo nad całym
referatem Infrastruktury Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Gdy powstał Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, w 2012 roku ówczesny wójt
Gminy Ustronie Morskie powierzył mi funkcję

G.Cz.: Gminę Kołobrzeg znam bardzo dobrze,
ponieważ przez prawie 20 lat poznawałem ją
jako mieszkaniec miejscowości Zieleniewo.
Charakter pracy, czyli sport, turystyka, rekreacja i gospodarka komunalna to moja pasja.
Wszystkie te dziedziny są mi bliskie i z racji
zainteresowań, jak i zdobytych doświadczeń
zawodowych. Pierwsze dni w pracy odebrałem
bardzo pozytywnie, a atmosfera stworzona
przez wójta oraz jego współpracowników była
życzliwa i wręcz przyjacielska. Napawa mnie
to optymizmem i mobilizuje do pracy na rzecz
mieszkańców Gminy Kołobrzeg. Pierwsze dni
to oczywiście zapoznanie z załogą, bieżącymi
sprawami, oczekiwaniami i terenem. Za sobą
mam już jednak pierwsze poważne decyzje.
Czasu nie ma wiele. Już za kilka miesięcy ruszy działalność kolejnego obiektu – Centrum
Sportów Wodnych i Rekreacji w Dźwirzynie,
rozpocznie się sezon kulturalny i plażowy. Będziemy gotowi by mieszkańcy i turyści spędzali
czas bezpiecznie, ciekawie i aktywnie. Czuję
ogromną odpowiedzialność ale i radość z nowych wyzwań. Jednym z nich będzie ożywienie
gminnych obiektów sportowych, zmobilizowanie
mieszkańców do aktywności, rozwijanie młodych
talentów i zainspirowanie do poszukiwania
i realizacji indywidualnych form aktywności.
Z pewnością będziemy kontynuowali cykliczne
imprezy sportowe, które są już tradycją, ale nie
zabraknie nowych propozycji. Wróci też projekt
prawdziwej Plaży z Klasą. Myślę, że złapiemy
dobry wiatr w żagle.

Gmina

M.Ch.: Materia z którą przyjdzie się zmierzyć
w gminie podobna jest do tej w Ustroniu Morskim. Czy klimat pracy jest podobny?
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„Baltic For All” z patronatem PZŻ

Współpraca międzynarodowa

O postępach w realizacji międzynarodowego projektu pisze Małgorzata Chir
Międzynarodowy projekt, realizowany
przez Gminę Kołobrzeg w partnerstwie z litewskim regionem Silute,
niemieckim klubem żeglarskim BSV
Barth i UKŻ Błękitni Grzybowo,
nabiera tempa. Od jego inauguracji w lipcu minionego roku, odbyły się już 3 spotkania wszystkich partnerów. O ich przebiegu
oraz założeniach projektu mogą
Państwo na bieżąco czytać na stronie www.gmina.kolobrzeg w specjalnie dedykowanej zakładce pod banerem
„Baltic For All”. Identyfikację projektu oraz
wszelkich działań z nim związanych ułatwia już
logo projektu, zaprojektowane specjalnie na jego
potrzeby wraz z księgą znaku. Będzie się ono pojawiało w naszej przestrzeni co raz częściej i oznaczało, że mamy do czynienia z działaniami w ramach
projektu lub sprzętem zakupionym na jego potrzeby.
Przypomnijmy, że projekt potrwa do końca października 2020 roku. Dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014–2020.
Po jego zakończeniu partnerskie regiony wzbogacą
się o wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, posiadającą kwalifikacje aby szkolić osoby niepełnosprawne
w dziedzinie żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu.
W Gminie Kołobrzeg przeszkolimy 20 instruktorów żeglarstwa, 10 kitesurfingu i 10 windsurfingu,
na Litwie po 10 instruktorów w każdej dziedzinie,
a w Niemczech 25 instruktorów żeglarstwa. Oczywiście nasze mariny zyskają odpowiedni sprzęt,
a eksperci opracują i wdrożą programy szkolenia,
które przejdą instruktorzy. Obecnie opracowujemy
dokumentacje przetargowe, które pozwolą zrealizować
zakup między innymi łódek typu Hansa 303, jachty typu

2,4 mR, Optymisty czy łodzi motorowych typu
RIB. W najbliższym czasie dopracowany zostanie także program szkoleniowy. Część
kursu uczestnicy będą mogli odbyć
za pomocą platformy e-learningowej, natomiast część praktyczną
w poszczególnych marinach i klubach. Zagadnieniem, nad którym
długo się zastanawiano, był system
kwalifikacji żeglarskich, zarówno
w Polsce, jak i w krajach naszych
partnerów oraz to, w którą z nich
wpiszą się przyszłe kompetencje przeszkalanych instruktorów.
Między innymi o tym dyskutowała podczas wizyty w Polskim
Związku Żeglarskim w Bydgoszczy
koordynator projektu Ewa Soroka.
Jak relacjonowała – PZŻ nie tylko
chętnie obejmie patronatem system szkolenia stworzony w projekcie BFA, ale także zaangażuje
się w prace nad nim. Stoi bowiem
przed koniecznością dokonania
zmian systemu kwalifikacji żeglarskich wpisanych do Polskich
Ram Kwalifikacji. Współpraca
w tym zakresie pozwoli dokładnie określić, na którym szczeblu
przyszli instruktorzy będą mogli
nabyć dodatkową wiedzę i uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi. To powinno być jasne
już w czerwcu bieżącego roku. Należy
pamiętać, że w rezultacie nie chodzi o sport
wyczynowy lecz formę rekreacji, aktywizacji i terapii. Realizacja projektu będzie więc skutkowała w nieokreślonej perspektywie
czasu, ubogacając ofertę naszych regionów, nie tylko w sezonie letnim.
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Dlaczego za odpady zapłacimy więcej?
22 stycznia 2019 r. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty.
Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 IV 2019 r.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze:
1. Wzrostem kosztów funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w naszej gminie,
wynikającym z wprowadzonego przez
Ministra Środowiska rozszerzonego zakresu
segregacji odpadów (podział na 5 frakcji).
2. Wzrostem kosztów odbioru i transportu
oraz zagospodarowania odpadów
komunalnych. Wzrostem kosztów
działalności firm odbierających odpady
(paliwo, energia, koszty zatrudnienia, itp.).
W tym stanie rzeczy konieczne
było podniesienie stawek opłat tak,
abyśmy mogli z tych środków finansować zwiększone koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów. Warto
zwrócić uwagę, że nawet zwiększone
stawki opłat w Gminie Kołobrzeg
są na poziomie średnich stawek
obowiązujących w województwie,
a jednocześnie niższe niż stawki
w niektórych gminach w naszym
powiecie (w przededniu zapowiadanych przez inne samorządu kolejnych podwyżek opłat).

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami wyniosły w naszej Gminie
ponad 4 100 000 zł, natomiast przychody
z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wnoszone przez
mieszkańców to około 3 050 000 zł. (Dane
za 2018 rok).
4. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach system
gospodarki odpadami komunalnymi ma być
systemem samofinansującym się, a gminy
nie mogą do niego dokładać.

5. W celu zapewnienia środków na prawidłowe
funkcjonowanie systemu odbioru odpadów
konieczne jest pobieranie takiej opłaty
od mieszkańców, aby wystarczała ona
na realizację całości zadania, którym została
obciążona gmina.
6. Należy tutaj pamiętać, że opłaty za śmieci
w naszej Gminie nie były zwiększane
od ponad 5 lat (od lipca 2013 r.),
a w chwili obecnej Gmina Kołobrzeg
ma jedne z niższych stawek opłat za śmieci
w województwie. Jak kształtowały się koszty
odbioru odpadów i przychody z tytułu wpłat
mieszkańców na przestrzeni kilku ostatnich
lat przedstawia poniższych wykres.

5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000

przychody
koszty

2014

2015

2016

2017

2018

Komunalne

Zmianę stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśnia Mariusz Dubiński z Urzędu Gminy Kołobrzeg
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G minn e A ktua l no ś ci

aktualności

Sarbia zebrała 3648 zł
Orkiestrowe granie w Sarbii zorganizowali Monika Kocur, Łukasz Zwolak, Marcin Kosut oraz
Seweryn Zelmachowicz z pomocą wolontariuszy.
Weekendowe granie z WOŚP rozpoczęła sobotnia
dyskoteka. Bilet wstępu oznaczał datek wrzucony
do puszki. Tego dnia przeprowadzono także
sprzedaż ciast, loterię oraz licytacje. W niedzielne
popołudnie ponownie w świetlicy po wrzuceniu
środków na zakup sprzętu do szpitali, ratującego
zdrowie i życie dzieci, można było zasmakować
w słodkich wypiekach przygotowanych przez seniorów. Pracownia Orange przeprowadziła loterię
fantową. Chętni wystartowali w II zawodach WOŚP
w wyciskaniu sztangi leżąc. Umiejętności siłowe
w martwym ciągu zaprezentował mistrz Europy
w trójboju Kacper Maszczak. Tak jak w sobotę
przeprowadzono licytacje, a do wspólnej zabawy
zachęcała m.in. Szkoła Taekwondo Hwa‑Rang
Drzonowo. Finał zwieńczyło skromne, tradycyjne
światełko do nieba.
Kamienne 70 lat i złote jubileusze
Państwo Halina i Czesław Nowak z Grzybowa
(na zdjęciu) ślub zawarli 2 lipca 1949 w USC we
Włocławku. Doczekali się dwojga dzieci – syna
i córki, trojga wnuków i jednego prawnuka.

Choć nie o rekordy tu chodzi, to jednak trzeba
przyznać, że takie jubileusze jak ten 70‑lecia,
a w tym przypadku kamienne gody są wyjątkiem w Gminie Kołobrzeg. Jak podkreślił pan
Czesław – Życie napisało nam kilka scenariuszy.
Poznaliśmy się na plaży w Kołobrzegu. Lata powojenne, nie było nic, czasy bywały różne, ale
przeżyliśmy je szczęśliwie. Zawsze byliśmy dla
siebie wsparciem – kończy. Długoletnie pożycie
małżeńskie pod koniec 2018 roku uczciły jeszcze
dwie pary. Odbyły się złote gody mieszkańców
Budzistowa – Tadeusza i Kazimiery Piechoty,
którzy zawarli związek małżeński w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Siemyślu 23 XI 1968 roku.
Mają troje dzieci i tyle samo wnuków. Również złoty jubileusz u zamieszkujących Zieleniewo – Kazimierza i Urszuli Rafałko, którzy
swój związek zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kołobrzegu 21 grudnia 1968 roku. Mają
dwoje dzieci i czworo wnuków. Wszystkim parom medale w imieniu Prezydenta RP wręczył
wójt Włodzimierz Popiołek.
Pożegnaliśmy Władysława
Chojnackiego
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 lutego
na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu.

Rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Bogucina pożegnali Władysława Chojnackiego.
Wieloletni sołtys, który pełnił swoje obowiązki
trzy kadencje, w latach 2007–2011, 2011–2015
i obecną 2015–2019. Funkcję, którą pełnił godnie
i z zaangażowaniem m.in. poprzez organizację
imprezy wraz z radą sołecką – Dnia Sąsiada
w Bogucinie. Był pogodnym człowiekiem, a każdy
mógł liczyć na jego pomoc. Wójt Gminy Kołobrzeg, Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg,
pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi Gminy
Kołobrzeg składają rodzinie i bliskim kondolencje
oraz wyrazy głębokiego współczucia.
Elektroniczne głosowania
Zgodnie z przyjętymi przepisami samorządy
muszą wprowadzić nagrywanie obrad rady gminy
z rejestracją dźwięku oraz imienne głosowanie
elektroniczne. Sesje naszej rady nagrywane są już
od ponad roku. Teraz aby dostosować je do wymagań, zakupiono system do głosowania. Radni
oddają głos za pomocą pilotów z przyciskami
o trzech kolorach za – zielony, przeciw – czerwony, głos wstrzymujący – niebieski. Następnie
wyniki wyświetlane są na ekranie.
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Remont kościoła w Karcinie

Wójt Gminy Kołobrzeg przywitał pierwszego
mieszkańca Gminy Kołobrzeg w 2019 roku. Rodzice Justyna i Arkadiusz wybrali dla syna imię
Robert. Nowy mieszkaniec sołectwa Drzonowo
urodził się 1 stycznia o godzinie 2:52 i ważył 3,9 kg.
Szczęśliwym rodzicom wójt przekazał wyprawkę
dla malucha. Robert może cieszyć się z podwójnego szczęścia gdyż jest także pierwszym nowonarodzonym mieszkańcem Powiatu Kołobrzeskiego.

Po koniec 2018 roku rozpoczęty został remont
kościoła w Karcinie obejmujący rewitalizację
terenu wokół świątyni oraz prace wewnątrz
budynku – zabytkowych drzwi, okien, naprawa
tynków czy renowacja ławek. Do akcji włączyli
się także mieszkańcy Karcina. Msze święte
odbywały się w remizie strażackiej w Karcinie,
a część prac przeprowadzono do Bożego Narodzenia. Po okresie świąt prace nadal trwają.
Wsparcia finansowego można udzielić wpłacając
środki na wyodrębnione konto dla filii kościoła
w Karcinie. Nr 64 93 76 0001 2001 0015 8235 0002
w SGB Gryfice. Dopisek – darowizna na rzecz
remontu kościoła w Karcinie.

Akademia Rodzica
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach Akademia Rodzica. Inicjatywa, której
celem jest wyposażenie w pewne umiejętności
rodziców chcących poszerzyć wiedzę na temat
wspierania swoich dzieci w ich rozwoju zarówno
intelektualnym jak i emocjonalnym, a także
ma na celu zapewnić wsparcie dla rodziców
w sytuacji kryzysowej. Kampania skierowana
jest do rodziców uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, ale również do rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym. Zajęcia startują od marca
i będą odbywać się w Urzędzie Gminy Kołobrzeg w godzinach 16–18. Realizatorki: Aleksandra Błaszczyk – kontakt 518 332 824, Justyna
Falko – kontakt 601 429 570.

Dary serca
Przed Świętami Bożego Narodzenia szkoła
w Dźwirzynie zorganizowała zbiórkę materiałów
papierniczych i piśmienniczych dla Oddziału
Pediatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Dzięki empatii uczniów udało się zebrać
takie materiały jak kredki, kolorowanki, bibuły
czy książki. Umilą one czas dzieciom przebywającym w szpitalu. Z kolei w dniach 14–16
stycznia w szkole odbyła się charytatywna akcja,
której celem było zebranie funduszy na zakup

artykułów potrzebnych podopiecznym Hospicjum
w Kołobrzegu. Cały dochód ze sprzedaży m.in.
domowych ciast został przekazany na rzecz hospicjum. W ten sposób udało się zebrać 1240,08 zł.
Dotacje przyznane
Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Pula
blisko 415 tys. zł rozdzielona została pomiędzy
11 podmiotów (klubów, związków i stowarzyszeń sportowych). W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
rozdysponowano 146 tys. zł. Dotację uzyskało
1o podmiotów (stowarzyszenia, organizacje).
Ilu nas jest?
Na stan 31 grudnia 2018 roku w naszej gminie odnotowano 10547 mieszkańców stałych
oraz 260 czasowych. Najwięcej 2539 liczy Zieleniewo, 1721 – Grzybowo, a podium zamyka
Drzonowo – 863. Najmniej mieszkańców stałych
liczą sołectwa Samowo – 23, Nowy Borek – 69
i Nowogardek – 107.

aktualności

Noworoczny obywatel gminy
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O historii ludzi pochowanych w Budzistowie
Pisze Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego
Zakończyły się badania archeologiczne na budowie drogi S6 w Budzistowie, natomiast
w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyła się debata poświęcona pochówkom, które
znaleziono na Wysokiej Górze (Hohe Berg), dawnej pętli linii autobusowej nr 7 na Janiskach.

Gmina z Historią

Podczas prac na wysokości 23 metrów nad poziomem morza odkryto 2 groby. W pierwszym,
znajdowały się 3 szkielety, ułożone na wznak,
z dużą przestrzenią w jamie grobowej, a w drugim
było 6 szkieletów, bardzo ścieśnionych, złączonych nogami. Zmarłych pochowano na linii północny-wschód i północny-zachód. To mężczyźni,
co do zasady, nie budzi wątpliwości, że żołnierze.
Większość z nich, poza jednym, została ograbiona
z militariów, przedmiotów osobistych i odzieży,
zaś jeden osobnik miał strzępy płóciennej koszuli
z haftkami oraz fragmenty bluzy mundurowej
z guzikami i rzemieniami do ich mocowania.
Wpływ na to mogło mieć zniszczenie materiału
w wyniku rozległej rany postrzałowej ramienia.
Mężczyźni zmarli w wieku 16–45 lat. Niektórzy
z nich mieli widoczne rany postrzałowe, które
mogły być przyczyną zgonu, pozostali mieli
poważne urazy czaszki i twarzoczaszki. Mogła
to być również przyczyna zgonu, na przykład, jeśli
ktoś żołnierzy dobił uderzeniem kolby karabinu
w twarz, ale to tylko hipoteza. Łącznie, w grobach znaleziono 62 guziki, w tym 52 mosiężne,
5 ze stopu cyny i ołowiu, 5 ze stopu mosiądzu
z cyną. Żaden guzik nie pozwolił na datowanie
pochówku. Wykonanie guzików datowane jest
od wojny 7-letniej do nawet połowy XIX wieku.
Znalezione kule, pozwalają nam sądzić w ograniczonym wszakże zakresie, że zmarli pochodzą z okresu walk w 1807 roku. Większość kul
ma wagomiar oscylujący wokół 26–28 gramów
ołowiu i kalibru 16,5 mm, co pasuje do broni
modèle 1777 corrigé en l’an IX, czyli karabinu
francuskiego wzór 1777. W taką broń byli wyposażeni żołnierze włoscy, którzy na początku
marca atakowali to miejsce.

W literaturze zachował się opis tych wydarzeń.
Włosi 10 marca 1807 roku postanowili opanować
szaniec na Wysokiej Górze. Jego budowa trwała
od 27 lutego i nie została ukończona ze względu
na brak wystarczającej ilości rąk do pracy. Żołnierze natarli na nieukończone umocnienia
i obrzucili je granatami. Szaniec wyposażono
w dwie armaty i obsadzono go 100–150-osobową
załogą. Była ona nękana przez nieprzyjaciela,
który regularnie alarmował załogę szańca. Dotarły
tam posiłki, które znowu uderzyły na posterunki
w Mirocicach. Nieprzyjaciel wycofał się do Kołobrzeskiego Lasu. Prusacy byli panami terenu

do 13 marca około godziny 8 wieczorem. Ryzyko
kontrataku spowodowało, że wycofano żołnierzy
z tej fortyfikacji, pozostawiając tam jedynie 1
podoficera, 12 żołnierzy i armatę. Według źródeł pruskich, nieprzyjaciel miał dowiedzieć się
o słabości załogi pruskiej od dezertera. Zapadła
decyzja o natychmiastowym uderzeniu. Atak zaskoczył obrońców, którzy nie stawiali większego
oporu. Szaniec zdobyto, a dowództwo twierdzy
dowiedziało się o tym dopiero 14 marca.
Pojawiają się hipotezy, że są to polegli żołnierze pruscy z wojny 7-letniej. Niestety, materiał
odnaleziony podczas badań jest zbyt nikły, aby
z całą stanowczością datować odkryte znalezisko.
Wszystko wskazuje na to, że pozostanie ono dla
nas historyczną zagadką.
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W listopadzie 2018 r. Gmina Kołobrzeg złożyła
swój wniosek w projekcie WiFi4EU. Udział
w programie jest dla gmin szansą na otrzymanie
środków unijnych na sfinansowanie instalacji
publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi, w których korzystanie z Internetu będzie bezpłatne.
Gminom oferowany jest bon o wartości 15 tys.
euro do wykorzystania na zakup i instalację
sprzętu Wi-Fi (punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu) w przestrzeni publicznej
w wybranych przez siebie ośrodkach lokalnego
życia publicznego np. bibliotekach, muzeach,
parkach czy placach. Dotacje można wykorzystać na zakup sprzętu i instalację hotspotów.
Koszty związane z utrzymanie hotspotu ponosić
będzie samorząd. Hotspot ma zapewniać przez
co najmniej trzy lata bezpłatny i pozbawiony
reklam dostęp do Internetu. Na początku roku
2019 Komisja Europejska opublikowała listę

gmin, które otrzymają bony w ramach programu
WiFi4EU. Jest na niej 130 gmin z całej Polski,
w tym Gmina Kołobrzeg (jako jedna z trzech
w woj. Zachodniopomorskim). W tej chwili
czekamy na podpisanie umowy, aby rozpocząć
realizacje projektu. Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.wifi4eu.eu

Szybki Internet dotrze
do ponad 21 tysięcy domów
naszego województwa
Spółka ASTA-NET SA podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: Zapewnienie dostępu
do szerokopasmowego Internetu na obszarze koszalińskim województwa zachodniopomorskiego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.
W wyniku realizacji projektu wybudowana
zostanie sieć szerokopasmowa o długości 1594 km,

dzięki której zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej 103 jednostki publiczne a 21 tys.
gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci. Dzięki podpisanej umowie na jej budowę z mapy Polski
znikają kolejne tzw. białe plamy, czyli miejsca
bez dostępu do szybkiego Internetu. Całkowita
wartość projektu wynosi ponad 116 mln zł, z czego
blisko 70 mln zł pochodzi z wkładu Funduszy
Europejskich. Termin realizacji na lata 2018–2021.
Pierwsze spotkanie organizacyjne przedstawicieli
gmin w wykonawcą odbyło się pod koniec roku
w Dźwirzynie. Szczegółowe informacje dotyczące
projektu w poszczególnych gminach mają być
przekazane samorządom podczas indywidualnych spotkań. Mają się one rozpocząć w siedzibach gmin objętych projektem w najbliższym
czasie. Więcej informacji o projekcie na stronie:
www.asta-net.pl/inwestycje/projekty-unijne

Czytelnictwo w Gminie Kołobrzeg
Na naszym terenie funkcjonują trzy gminne
biblioteki. Główna biblioteka publiczna znajduję się w Zieleniewie i prowadzi ją pan Piotr
Pomorski. Posiada ona dwie filie: tą mieszczącą
się w Drzonowie zajmuje się pani Marzena Przyżycka, a w Budzistowie pani Ewa Kropkowska.
Bibliotekarze prowadzą bardzo skrupulatne statystyki. W 2018 roku na półki trafiło 780 nowych
książek, za ponad 21 tys. zł. Biblioteka otrzymała
także dotację w wysokości 6070 zł na realizację
zadania – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, ze środków finansowych
Biblioteki Narodowej. Jak wyglądają dane czytelnicze? Zarejestrowano nieco ponad 17 tys.
wypożyczeń: 7878 w Zieleniewie, w Budzistowie
5058, a w Drzonowie 4134. Głównie czytelnicy
zabierają książki do domów, a tylko część z nich
odbywa się na miejscu – około 7%. Około 63%
czytelników posiadających karty to osoby dorosłe, 22% młodzież i 14% dzieci. Ogółem liczba
odwiedzin w bibliotekach wyniosła 10116, a 22%

z nich dotyczyło czytelni internetowych. Ci, którzy korzystają z biblioteki chwalą ją za bardzo
dobry dostęp do nowości wydawniczych oraz
możliwość sugerowania tytułów jakie mogłyby
być zakupione.
Z tych informacji wynikałoby, że co najmniej
każdy mieszkaniec naszej gminy był choć raz
w roku w bibliotece. Oczywiście statystyka nie
uwzględnia szkolnych zasobów oraz mieszkańców, którzy korzystają z bibliotek w Kołobrzegu.
Niestety jeżeli pokusimy się o przeliczenie danych
okazuje się, że średnio w naszej gminie czytamy
1,5 książki na osobę rocznie. Biblioteki Publiczne
Gminy Kołobrzeg oprócz pracy związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem
zbiorów bibliotecznych, przeprowadziły też inne
formy pracy z czytelnikiem. Zajęcia plastyczne,
wystawy książek czy wystawy okolicznościowe,
lekcje biblioteczne oraz konkursy czytelnicze.
W tegorocznym budżecie Gminy Kołobrzeg
zapisana suma dotacji dla biblioteki wynosi

229 tys. zł. Dokładne adresy i godziny otwarcia biblioteki głównej w Zieleniewie oraz filii
w Budzistowie i Drzonowie znajdą państwo
na – www.biblioteka.gmina.kolobrzeg.pl

Gmina

Projekt WIFI4EU

O hotspotach i szybkim Internecie
pisze Artur Antolak – informatyk
Urzędu Gminy Kołobrzeg
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Wypełniając zeznanie należy znaleźć punkt J. Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego 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. W usłudze Twój
e-PIT masz możliwość zmiany organizacji i celu szczegółowego. Twój e-pit wylicza
kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych. Kiedy robimy to pisemnie,
pamiętaj, że nie może ona przekroczyć 1% należnego podatku (poz. 126, PIT – 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
»» 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
»» Matylda Wiciaż z Sarbii cierpi m.in. na upośledzoną czynność cewek nerkowych,
rozległą encefalomalację, wrodzoną niedrożność jelit, mózgowe porażenie
dziecięce. Wspiera ją Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, KRS 0000037904, Cel
szczegółowy (poz. nr. 139): 35265 Wiciaż Matylda

Piter
przypominał
i przypomina
To już czwarty rok kiedy PITer przypomina
mieszkańcom Gminy Kołobrzeg o rozliczeniu
podatków oraz jakie ma to przełożenie
na funkcjonowanie Gminy Kołobrzeg.
Dochody gminy z tytułu podatku PIT
(od osób fizycznych) w ostatnich latach
kształtowały się następująco:
›› Rok 2016: 9 431 707 zł
›› Rok 2017: 11 030 330 zł
›› Rok 2018: 13 363 764 zł
Kwoty te stanowią około 40% kwoty
z rozliczeń rocznych PIT jakie wracają
do budżetów samorządów. Tegoroczny
plan w tym zakresie opiewa na 14 754 529 zł.
Wpływ z tego tytułu do budżetu gminy
stanowi ważny zastrzyk pieniędzy.
Temat wpływu podatków do gmin jest
ogólnopolski. Włodarze samorządów
podkreślają, że zdarzają się przypadki
iż wiele osób korzysta z infrastruktury gmin,
szkół, przedszkoli, boisk itp., ale rozliczają
się w miejscach zameldowania, a nie tam
gdzie faktycznie mieszkają. Ważne jest
uświadomienie mieszkańców stałych
i przedsiębiorców. Trafić do mieszkańców
czasowych, a takich w Gminie Kołobrzeg
według stanu na 31 XII 2018 mieliśmy
260 oraz mieszkańców i przedsiębiorców
sezonowych. Piter zatem czuwa i zaprasza
do zapoznania się z zasadami Twój e-PIT
oraz komu możesz przekazać 1%
w Gminie Kołobrzeg.
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W trosce o czyste powietrze…
Założenia rządowego programu przybliża Marek Dołęgowski inspektor ds. wspierania i promocji przedsiębiorczości.

Ekologia to modne słowo, dlatego też Gmina
Kołobrzeg chlubi się swoimi czystymi ekologicznie
terenami, a także w wielu przypadkach unikalną
fauną i florą. Zadbane, czyste i zdrowe środowisko, to wartości bezcenne zarówno dla żyjących
tu i teraz, jak również dla przyszłych pokoleń:
naszych dzieci i wnuków. Wpływ środowiska

na jakość życia oraz zdrowie jest niezaprzeczalny.
Przyjazne otoczenie docenią zarówno mieszkańcy,
jak i odwiedzający nasz rejon turyści.
Myśląc o czystym środowisku myślimy przede
wszystkim o czystej wodzie, glebie i powietrzu. Szczególnie nośnym ostatnio tematem
jest problem smogu dotykającym duże miasta,

podatki.gov.pl
Rozliczasz pit-37 lub pit-38 ?
(z umów o pracę, zlecenie, dzieło, z przychodów kapitałowych)

Kampania społeczna

Jeśli tak, ta usługa jest dla Ciebie.
Twój e -PIT to przygotowane przez urząd Twoje
roczne rozliczenie. Znajdziesz w nim informacje
od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań,
takie jak numery Twojego rachunku bankowego, ulga
na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego
(OPP). Dane te możesz uaktualnić.

Jak skorzystać z usługi
1

W serwisie podatki.gov.pl
wybierz Twój e-PIT

zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać
Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
jeśli nie rozliczasz się
indywidualnie, zmienić
sposób rozliczenia na:
–– wspólne z małżonkiem
–– jako osoba samotnie
wychowująca dzieci
zmienić lub wskazać
organizację pożytku
publicznego (OPP),
której chcesz przekazać
1% podatku
dodać inne dane

Wypisz swoje dane:
1 PESEL
(albo: NIP i datę urodzenia)
2

krwiodawstwa, kultu religijnego,
wydatki na cele rehabilitacyjne lub
z tytułu użytkowania internetu,
wpłaty na indywidualne konto

2 kwotę przychodu z deklaracji
za rok 2017

zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

3 kwotę przychodu z jednej
z informacji od pracodawców
(np. PIT-11) za rok 2018

odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć
się samodzielnie w formie innej niż usługa
Twój e -PIT. Wówczas proponowane przez
urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę

albo użyj profilu zaufanego
3

(np. odliczenia darowizny na cele

zaakceptować
zmienione
zeznanie
i pobrać UPO

Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:

Możesz też nie zrobić nic, wówczas
20 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie
uznane za złożone.

a powodowanym przez dwóch winowajców tzw.
emisję liniową – czyli wyziewy z rur samochodowych oraz niską emisję czyli spaliny z domowych
kominów do wysokości 40 m. To one właśnie
powodują smog, a tym samym przyczyniają
się do wzrostu zapadalności na choroby takie
jak choroby płuc, choroby serca i układu oddechowego, alergie, pylice, bóle głowy a nawet
zaburzenia pracy wątroby, w tym różne odmiany
raka np. płuc. Szacuje się, że każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera aż 45
tysięcy Polaków!
Skupiając się na niskiej emisji to jej przyczyną
jest głównie spalanie paliw stałych w piecach
i kotłach domowych, kiedy to spala się paliwa
złej jakości lub w sposób niewłaściwy, co dotyczy
głównie starych technologicznie urządzeń.
Czy można temu przeciwdziałać? Można a nawet
trzeba. W pierwszej kolejności należy ograniczyć
jazdę samochodem, najlepiej korzystać z transportu publicznego, a jeżeli już musimy korzystać
z auta, to należy zadbać o jego stan techniczny.
Musimy również dbać o okoliczną zieleń, która
zatrzymuje zanieczyszczenia. Powinniśmy również
reagować na zachowania sąsiadów. Ciemny,
gęsty dym może być oznaką spalania śmieci np.
plastikowych butelek czy opon. To szczególnie
niebezpieczne i zabronione przez prawo działanie,
które powinno spotkać się ze zdecydowaną reakcją.
W takich sytuacjach należy problem zgłaszać
niezwłocznie na policję, straż miejską czy straż
pożarną, a nawet radnemu czy sołtysowi – instytucje te mogą dotkliwie ukarać truciciela.
W dbaniu o środowisko istotna jest zmiana
zachowania oraz unikanie złych przyzwyczajeń. Należy też edukować rodzinę, przyjaciół
a zwłaszcza najmłodszych. W ograniczeniu niskiej
emisji najbardziej skuteczne jest jednak wybór
lub zamiana na ekologiczne paliwo (np. węgiel
na gaz ziemny), ograniczenie spalania paliwa
poprzez docieplenie budynku a także modernizacja urządzeń grzewczych.

Rządowy program Czyste Powietrze
W odpowiedzi na problem zanieczyszczeń
pojawił się rządowy program Czyste Powietrze,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
W programie skupiono się na wymianie lub
modernizacji starych pieców i kotłów na paliwo
stałe, a także oszczędności energii m.in. przez
termoizolację w tym docieplenie ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, przegród
wewnętrznych, stropów, dachów i fundamentów.
Program obejmuje też montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody do celów użytkowych. Środki z programu
można wydatkować również na zainstalowanie
odnawialnych źródeł energii w tym kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaicznych czy
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła (rekuperator).
Planuje się, że do 2029 r. na ten cel wydanych
zostanie aż 103 mld złotych na wymianę, zakup
oraz montaż źródeł ciepła i termomodernizację.
Program skonstruowany jest w taki sposób,
że inwestor może liczyć na odzyskanie części
zainwestowanych środków. Udział dotacji w inwestycji jest proporcjonalny do wysokości dochodów przypadających na członka gospodarstwa
domowego. Im dochód na osobę mniejszy, tym
większa kwota dotacji.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu
to 7 tyś. zł. zaś maksymalny to 53 tyś zł. Jednak,

jeżeli koszt inwestycji przekroczy 53 tysiące, to dodatkowe koszty mogą być sfinansowane w formie
pożyczki na bardzo dogodnych warunkach.
O dotację mogą ubiegać się właściciele domów
jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę
na budowę domów jednorodzinnych.
Czas trwania programu określono aż do 30
czerwca 2029 r., jednak podpisywanie umów
będzie trwało do 31 grudnia 2027 r. Wnioski
są przyjmowane w trybie ciągłym w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. Osoby chcące skorzystać
z programu muszą pamiętać, że wnioski można
składać dla planowanych w przyszłości inwestycji,
ale też dla inwestycji rozpoczętych ale jeszcze nie
zakończonych! Dla naszego obszaru właściwym
punktem informacyjnym jest biuro WFOŚiGW
w Koszalinie.
W najbliższej przyszłości planowane jest szkolenie zorganizowane wspólnie z Gminą Kołobrzeg
przeprowadzone przez specjalistów z biura
WFOŚiG w Koszalinie. Osoby pragnące uzyskać
więcej informacji gorąco zapraszamy na planowane szkolenie i prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji u pracownika urzędu Marka Dołęgowskiego – inspektora ds. wspierania i promocji
przedsiębiorczości telefonicznie: 94 35 30 452
wew. 18 lub m.dolegowski@gmina.kolobrzeg.pl.
Osoby, które dokonają rezerwacji, zostaną powiadomione z wyprzedzeniem o terminie szkolenia.

WFOŚiGW
›› Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56
sekretariat@wfos.szczecin.pl
www.wfoś.szczecin.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek–piątek
8.00–15.00
›› Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. 94 346 43 66
fax. 94 346 13 90
biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek–piątek
8.00–15.00
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Każdemu sercu bliska ochrona środowiska
Działania pro środowiskowe w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie przedstawia dyrektor – Irena Pietrzykowska

Często używamy sformułowań: zbiórka surowców wtórnych to ekologiczne działanie,
produkcja ekologicznego papieru, ekologiczne
opakowania itp., ale w rzeczywistości są to działania pro środowiskowe. Ekologia bowiem jest
nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.

edukacja

W naszej szkole tradycją stało się prowadzenie
różnorodnych działań mających na celu wykształcenie u uczniów zachowań łagodzących
niekorzystne dla środowiska skutki działalności człowieka i wyrobienie przekonania
o ich celowości. Przez wiele lat prowadziliśmy
ogólnopolski program Czysta Wisła i Rzeki
Przymorza, który umożliwił uczniom profesjonalny i kompleksowy monitoring najbliższego
im środowiska. Zajęcia odbywały się w terenie
i w szkolnym laboratorium. Zbadaliśmy klasę
czystości wody płynącej w Dębosznicy. Nanosiliśmy na mapki nielegalne wysypiska śmieci,
robiliśmy ich zdjęcia i opisy. Informację o wysypiskach przekazywaliśmy do gminy Kołobrzeg,
wspomagając w ten sposób ich likwidację.
Z wykorzystaniem skali porostowej oraz prostych przyrządów co roku sprawdzamy stan
powietrza, którym oddychamy. Szczególnym
zainteresowaniem członków koła ekologicznego stał się projekt Bocian realizowany przez
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody,, pro
Natura”. Polegał on na systematycznej obserwacji bocianich gniazd i ich skrzydlatych
mieszkańców od przylotów aż do momentu
odlotów z młodym pokoleniem do Afryki.
Wyniki obserwacji wysyłane do Wrocławia
przyczyniły się do ustaleń liczebności populacji
bociana białego w Polsce. Wykorzystano je też
do opracowania ścieżki przyrodniczej Śladem
bocianich gniazd. Ścieżki opracowane przez
członków koła ekologicznego otrzymały dwie

prestiżowe nagrody: za III miejsce w konkursie ogłoszonym przez Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz za I miejsce w konkursie ogłoszonym przez Starostwo
Powiatowe w Kołobrzegu. W nagrodę szkoła
otrzymała 10 rowerów. Ścieżka Szlakiem bocianich gniazd stała się częścią ścieżki historyczno-przyrodniczej,, Ku Słońcu”. Naszym
zainteresowaniem stały się również zasoby
przyrody w okolicy bliskiej szkoły. Dzięki m.in.
naszym staraniom Dębowi bracia – dęby rosnące przy kościele w Sarbii stały się pomnikiem przyrody. Działania szkoły przyczyniły
się też do uzyskania przez Gminę Kołobrzeg
tytułu Ekologiczna Gmina.
Uczniowie wielokrotnie wyjeżdżali na pozaszkolne zajęcia, np. do Władysławowa, do ogrodu
dendrologicznego w Przelewicach czy Dobrzycy, każdy uczeń szkoły uczestniczył w zajęciach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Braliśmy udział w rozlicznych szkolnych
i pozaszkolnych konkursach, odnosząc sukcesy.
Opiekunka koła, Wanda Kosut, otrzymała nominację do tytułu Przyjaciel Środowiska Naturalnego. Systematycznie zbieramy surowce
wtórne: makulaturę, zużyte baterie i telefony
komórkowe, a także plastikowe nakrętki. Jeśli 1. tona makulatury oszczędza 17 drzew,

to tylko od 2012 r. uratowaliśmy ich ok. 850!
Zbiórce surowców wtórnych przyświeca nie
tylko troska o środowisko, ale i pomoc najsłabszym. W ten sposób wspieramy dziecięce
wioski, dzieci z zespołem Downa czy dzieci
przebywające w rodzinnych domach dziecka.
Za te działania szkoła otrzymała stosowne podziękowania i certyfikat Placówki Przyjaznej
Środowisku. Działania edukacyjne również
przybierają formę corocznych akcji Sprzątania
świata, apeli z okazji, Dnia Ziemi. Staramy się
także wychodzić w lokalne środowisko. Ostatnie Sprzątanie świata miało charakter happeningu z przejściem przez Drzonowo i Sarbię.
Młodzi dziennikarze z koła ekologicznego
przeprowadzili wśród mieszkańców wywiady
na temat ich wiedzy o segregacji odpadów czy
recyklingu. Rozdawali stosowne ulotki. Drugi
rok z rzędu upiększaliśmy nasz świat, sadząc
cebulki krokusów wokół szkoły. Cieszy widok
licznych rowerów przed budynkiem szkolnym.
Nieobojętny jest nam los pszczół. Aby wesprzeć
te niezwykle pożyteczne owady, budujemy dla
nich domki. Czyste środowisko bez wątpienia
wpływa na zdrowie człowieka. Dlatego tematyka poruszana na zajęciach koła ekologicznego i wiedzy o zdrowiu ma wspólny cel: wykształcić dbałość o własne zdrowie w oparciu
o poszanowanie środowiska.
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Niewielka szkoła z wielkim sercem

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie dzieje się zawsze wiele ciekawych rzeczy.
Jednak w natłoku spraw codziennych, ferworze
pracy i nauki staramy się pamiętać o innych.
Tych, dla których los nie był łaskawy lub akurat
w danej chwili potrzebują wsparcia czy pomocy.
Troska o innych w naszej szkole to rzecz codzienna, dlatego każda akcja, w której chcemy
wesprzeć potrzebujących kończy się sukcesem.
Nasi uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy to osoby o wielkich sercach, którzy chętnie
współpracują. Chcemy się z wami podzielić tym,
co w ostatnim czasie zrobiliśmy dla innych…

rzadko zagląda człowiek. Dlatego choć raz na jakiś
czas chcemy wspomóc kołobrzeskie bezdomniaki.
Podczas przekazania zgromadzonej karmy staramy
się obdarować jak najwięcej zwierząt odrobiną
czułości w postaci głaskania i przytulania. Szczególnie miło zawsze witają nas koty, które bez
najmniejszych oporów moszczą sobie miejsce
na naszych kolanach i domagają się pieszczot.
Pomoc tym zwierzętom to najprostszy gest, jaki
możemy wykonać w ich kierunku. Jednak one
czekają tam z utęsknieniem na swojego człowieka,
dlatego przy okazji zachęcamy do adopcji tych
cudnych, spragnionych miłości czworonogów.

Uczniowie klasy II podczas swoich zajęć wykonali
niecodzienną pracę – domki dla kotów. Zostały
one przekazane Fundacji Ogon do Góry. Przygotowaniem wszelkich potrzebnych materiałów
do wykonania domków zajęli się rodzice Państwo
Ostrowscy. Uczniowie z ogromnym zapałem wykonali ciepłe, kolorowe i bardzo wygodne domki
dla bezdomnych zwierzaków. Była to bardzo
dobra lekcja pomagania oraz współdziałania.

Przed Świętami Bożego Narodzenia nasza szkoła
zorganizowała zbiórkę materiałów papierniczych
i piśmienniczych dla Oddziału Pediatrycznego
Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Dzięki
empatii naszych uczniów udało się zebrać bardzo
dużą ilość materiałów (kredek, kolorowanek,
bibuły i książek), które umilą czas dzieciom
przebywającym w szpitalu.

Kolejna akcja na rzecz zwierząt to już w naszej
szkole tradycja. Zbiórka karmy dla zwierząt
z kołobrzeskiego schroniska Reks zawsze kończy
się zgromadzeniem dużej ilości przysmaków dla
psów i kotów, które nie znalazły miejsca w domu
i często ich cały świat to niewielki boks, do którego

Klasa V wraz z wychowawcą, jak co roku wzięła
Udział w Marzycielskiej Poczcie. Jak co roku
uczniowie tej klasy wybierają dzieci z fundacji
i specjalnie dla nich robią własnoręcznie kartki
świąteczne z życzeniami. Jest to bardzo pouczające,
ponieważ zdrowe dzieci mogą sprawić przyjemność tym, które cierpią często na nieuleczalne

choroby i większość swojego życia spędzają
w domu lub w szpitalu. W tym roku uczniowie
bardzo się postarali, kartki były przepiękne.
Rozpoczęliśmy także współpracę z kołobrzeskim
Hospicjum. W styczniu zbieraliśmy dary dla
podopiecznych kołobrzeskiej placówki. Przez
3 dni w czasie przerw można było kupić pyszne,
domowe ciasta oraz ciepłe kakao z bitą śmietaną. Samorząd Szkolny przekazał środki na zakup produktów potrzebnych do przyrządzenia
kakao, a nauczyciele i pracownicy szkoły upiekli
ciasta. Cały dochód ze sprzedaży tych pyszności
został przekazany na rzecz hospicjum. Uczniowie
klasy VII i VIII wzięli również udział w spotkaniu z koordynatorem do spraw wolontariatu.
Pani Alina Hajdamowicz przedstawiła młodzieży
formy pomocy, w jakie mogą się zaangażować, zaraz po zajęciach uczniowie dopytywali
o szczegóły i deklarowali swoją chęć pomocy.
To wspaniałe, kiedy młodzi ludzie, z zapałem
i otwartym sercem podejmują wszelkie możliwe
formy pomocy i wsparcia innym.
Jak mówił patron naszej szkoły
Święty Jan Paweł II:

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez co to ma, lecz przez to
czym dzieli się z innymi

edukacja

O zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w akcje społeczne pisze dyrektor – Elżbieta Korżel

edukacja
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Certyfikaty Młodego Inżyniera

Rok projektu – Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszy
Europejskich Młody Inżynier Programista przeprowadzono szereg warsztatów z zakresu programowania i projektowania. Zajęcia odbywały się
na Politechnice Koszalińskiej, a wzięło w nich
udział blisko 280 uczniów. Dzieci i młodzież
w wieku 6–16 lat, w tym uczniowie naszych szkół
w Drzonowie i Dźwirzynie. O warsztatach dotyczących konstrukcji pojazdu kołowego zdalnie
sterowanego, pisaliśmy w ostatnim numerze.

Mija rok, odkąd dzieci z drugich klas uczestniczą
w tym międzynarodowym projekcie. Promuje
on zdrowy styl życia wśród dzieci szkół podstawowych na terenie czterech gmin naszego
województwa (Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina
Kołobrzeg, Gmina Stepnica, Gmina Goleniów)
oraz szkół podstawowych z niemieckiego Miasta Schwedt. W projekcie uczestniczą dwie
szkoły naszej gminy: Szkoła Podstawowa im.
Mieszka I w Drzonowie oraz Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

Teraz przyszedł czas na pierwsze podsumowania
projektu. Certyfikaty wręczył radny Gminy Kołobrzeg, Prorektor ds. Studenckich prof. Tomasz
Królikowski. To nie koniec spraw związanych
z Politechniką. Nasi uczniowie 16 lutego uczestniczyli w ostatnim wykładzie w tym semestrze,
w ramach Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci
i Młodzieży pod nazwą Bo obiad może być niezwykły – chemiczne składniki żywności.

Uczniowie uczestniczyli w międzynarodowym
spotkaniu integracyjnym w Stepnicy. Przebyli
cykl zajęć z dietetykami pod takimi nazwami
jak Pierwsze Koty za płoty, Pomarańcze pachną
świątecznie czy Piramida żywienia na kanapce.
Zajęcia sportowe Dbamy o radosną formę
oraz Ruch to zdrowie. Postępy uczniów są monitorowane i analizowane w formie testów

motorycznych przez Europejską Akademię
Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii
(ESAB) z siedzibą w Poczdamie. Szkoły przygotowują także sale dydaktyczne. Zakupione
zostało wyposażenie do przeprowadzenia zajęć,
a grunt to dobra kuchnia.
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IV Zimofrajda czyli ferie zimowe z Gminą Kołobrzeg
Z oferty zimofrajdy skorzystało blisko 200 dzieci
z Gminy Kołobrzeg. Ta liczba była rozbita na dwa
tygodniowe turnusy po setkę dzieci. Każdy turnus
tworzyły dwie około 50 osobowe grupy tak aby
możliwość skorzystania z atrakcji, dostęp do zabawy był jak najlepszy. Wyjątkiem było kino i teatr,
które mogły pomieścić wszystkie dzieci. Transport
odbywał się autokarami na dwóch wyznaczonych
trasach, a dzieci dodatkowo otrzymywały suchy
prowiant (sok, wafelek, kanapka).

3. W tej edycji Zimofrajdy nowością niewątpliwie
był laserowy paintball. W salach Hotelu Senator w Dźwirzynie atrakcje przeprowadziła firma Laser Mania z Koszalina. Dodatkiem były
drużynowe łucznicze pojedynki.

5. Zajęcia taneczno‑muzyczno‑plastyczne przeprowadziło Stowarzyszenie Artystyczno Taneczno Sportowe ZAJA z Zieleniewa. Kreatywne warsztaty odbyły się w hali Zespołu Szkół
nr 2 w Kołobrzegu.

1. W poprzednich edycjach naszej Zimofrajdy
korzystaliśmy z usług kołobrzeskiego wrotowiska. W tym roku wróciliśmy tam ponownie
gdyż oferta została rozszerzona o tzw. klockowisko czyli strefę zabaw zarówno z małymi jak
i naprawdę dużymi klockami.

2. Dzieci podczas I turnusu zawitały także do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu gdzie brały udział w spektaklu teatralnym.
W tym samym miejscu uczestnicy II turnusu
skorzystali z kina gdzie obejrzeli film przygodowy Szajbus i pingwiny.

4. Czego potrzebują dzieci do zabawy? Przestrzeni, a taką możliwość daje Pomerania Fun Park
w pod dygowskiej Pyszce. Przez dwie godziny uczestnicy IV Zimofrajdy mogli korzystać
z atrakcji tego rodzinnego parku rozrywki.

Gmina Kołobrzeg dla najmłodszych mieszkańców
przygotowała jeszcze jedną dodatkową atrakcję.
Świetlice w Przećminie, Rościęcinie, Karcinie,
Sarbii, Obrotach, Bogucinie, Zieleniewie, Kądzielnie i Budzistowie odwiedziło Studio Teatralne
Krak Art z Krakowa. Jeden występ odbył się
w przedszkolu Muszelka w Grzybowie. Około
40 minutowe przedstawienia nie tylko zachęcały
do wspólnej zabawy, a aktorzy wciągali widzów
do gry, ale także przemycali treści edukacyjne
dla dzieci. Lodowa Kraina, Smocza Legenda i Magiczna Kraina Czarnoksiężnika OZ-ona to tytuły
spektakli jakie zobaczyli widzowie.

Czas wolny

Zimowe teatrzyki zawitały
do świetlic
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GPS – Gminny Przegląd Sportowy

Sami zrobili sprzęt do treningu

Wyciskali dla WOŚP

Nałęczowo znów podbite

Symulator zawodnicy klubu Morote Głowaczewo
konstruowali kilka miesięcy. Ma im pomóc
w treningach i dogonieniu światowej czołówki.
Trenera Przemysława Spadło i zespół podczas
treningu przeciągania liny, odwiedziła ekipa
telewizyjna TVP 3 Szczecin, a materiał trafił
do Kroniki i Teleexpresu.

Zawody poprowadził Marcin Kosut z Drzonowa
uprawiający trójbój siłowy. Pomagał Kacper Maszczak, aktualny Mistrz Europy w tej dyscyplinie.
Rywalizację w Sarbii przeprowadzono w czterech
kategoriach: open dla pań oraz dla panów – weteran, senior i junior. Swoich sił spróbowała także
młodzież. Wpisowe zasiliło orkiestrową zbiórkę.
Wśród pań najwięcej (45 kg) podniosła Małgorzata Kucharz. W kategorii weteranów najlepszy
okazał się radny Zygfryd Zygowski podnosząc
85 kg. Imponujący wynik wśród seniorów 170 kg
osiągnął Seweryn Zelmachowicz, a u juniorów
135 kg Kacper Maszczak.

W Nałęczowie odbyły się Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF. W zawodach
z udziałem 180 zawodników z 13 klubów z całego
kraju, wystartowało 19 ze Szkoły Taekwon-do ITF
Hwa-Rang z sekcjami w Drzonowie i Dźwirzynie
trenujących pod okiem Dawida Świtonia III Dan.
Zawodnicy ze Szkoły Hwa-Rang zdobyli łącznie
10 medali: 2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych, co dało
klubowi 7 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Sam sport w naszym kraju dopiero raczkuje, stąd
działania popularyzujące tę nie olimpijską dyscyplinę. Trwają przygotowania do tegorocznych
Mistrzostw Europy w Irlandii.
Sportowcy z nominacjami

sport

Nasi sportowcy znaleźli się w gronie nominowanych w plebiscycie Gazety Kołobrzeskiej. Rok
temu Julia Antolak przystąpiła do plebiscytu jako
sportowa nadzieja roku. W tej edycji już jako
sportowiec roku. Wśród 19 sportowych nadziei
roku 2018, dostrzeżono sukces Kingi Waleriańczyk z KMKL Sztorm Kołobrzeg – mieszkanki
Grzybowa, uprawiającej chód sportowy.
Rok temu w kategorii piłkarz roku klasy okręgowej i klasy A, statuetkę zdobył Jarosław Chałupa
zawodnik Reska Karcino. W tej edycji nominowanych zostało dwóch zawodników grających
na boiskach Gminy Kołobrzeg: Olaf Gliwa (Resko Karcino) oraz Kamil Popławski (Mustang
Korzystno). Głosować można było do 4 lutego,
a uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas
gali 22 lutego.

Nasze lekkoatletki na 4
Mieszkanka Grzybowa Kinga Waleriańczyk nie
poprawiła wyniku z ubiegłorocznych Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Polski juniorów w Toruniu, gdzie zdobyła brązowy medal
w chodzie na 3000 m. Tym razem na tej samej
toruńskiej arenie uzyskała czas gorszy 0.16.32
i musiała zadowolić się 4 miejscem. Taką samą
lokatą w finale B biegu na 60 m może pochwalić
się inna mieszkanka Grzybowa – Małgorzata
Grzywińska uczennica I LO w Kołobrzegu. W eliminacjach na 24 zawodniczki w swoim biegu
uzyskała życiowy rezultat 7.97 i był to 10 czas
biegów eliminacyjnych. W finale B pobiegła
o 4 sekundy gorzej, co dało jej 12 wynik biegów
finałowych. Impreza odbyła się w dniach 8–10 luty.
Małgosia tak jak Kinga trenuje w klubie KMKL
Sztorm Kołobrzeg.

Wieści z szachownicy
XII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana
Cogito, którego organizatorem był Gminy Klub
Szachowy Solny Grzybowo, zakończył się zwycięstwem trzeci rok z rzędu Kamila Plichty (Biały
Król Wisznia Mała). Drugie miejsce w turnieju
zajął Zbigniew Pelc z Koszalina, a trzecie Julia Antolak – zawodniczka Solnego Grzybowo. Zawody
były poświęcone pamięci Zbigniewa Herberta,
jednego z największych polskich poetów XX w.
W Koszalinie szachiści podsumowali rok 2018
dwoma imprezami szachowymi. Wojewódzki
Finał Akcji Szachiści Grają dla Polonii oraz turniej
na 25-lecie Klubu Szachowego HETMAN Koszalin.
W pierwszym turnieju wystąpił0 6 najmłodszych
zawodników Solnego Grzybowo. Najlepiej z juniorów wypadł Michał Kuczyński, który zajął 9 miejsce a jednocześnie wygrał klasyfikację do lat 12.
W drugich zawodach w szachowe szranki stanęło
troje zawodników Solnego. III miejsce zajęła Julia
Antolak (GKS Solny Grzybowo), która okazała się
także najlepszą kobietą w klasyfikacji turnieju.
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O Gminnym Klubie Seniora
Młodzi Duchem pisze
Agnieszka Chojnacka‑Sottek,
kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora Młodzi
Duchem weszli w nowy 2019 rok sportowym i energicznym krokiem, bowiem jak mówi przysłowie
tylko w zdrowym ciele zdrowy duch. Pod okiem
instruktora sportu, odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe usprawniające motorykę i koordynację
całego ciała. Ćwiczenia te stanowiły rozgrzewkę
do praktycznej nauki samoobrony. seniorzy
mieli możliwość sprawdzenia swojego refleksu
i spostrzegawczości, a także nauczyć się podstaw
zakładania dźwigni, która ma pomóc w obronie
przed napastnikiem.
Aby po wysiłku fizycznym móc odpocząć
i zregenerować siły witalne na wszystkich wielbicieli kąpieli wodnych czekał basen, sauna
i jacuzzi. W styczniu odbył się również wykład
historyczny dotyczący kolonizacji i zasiedlenia
Pomorza Zachodniego, a w szczególności ziemi
kołobrzeskiej. Seniorzy mieli możliwość obejrzenia
wielu ciekawych i interesujących zdjęć. Tematy
te w świetlicy w Sarbii przybliżył wszystkim
Robert Śmigielski prezes zarządu PTTK oddziału
Kołobrzeg. Na spotkaniu z dietetykiem seniorom
przybliżono tajniki zdrowej i racjonalnej diety.
Oprócz piramidy zdrowego żywienia akcentującej aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę
seniorom został zdradzony przepis na eliksir
zdrowia i urody. Kto chciał skorzystał z możliwości
zbadania składu ciała na analizatorze.

Wybory sołtysów 2019
W Gminie Kołobrzeg trwają wybory sołtysów i rad sołeckich na nową 5 letnią kadencję.
Na moment zamykania numeru odbyły się już wybory w sołectwach Błotnica, Kądzielno,
Bogusławiec, Głowaczewo, Drzonowo, Dźwirzyno, Budzistowo, Grzybowo, Karcino.
Obszerniejsze relacje z wyborów sołtysów w następnym numerze. Poniżej harmonogram
dalszych spotkań wyborczych.

Harmonogram wyborów sołtysów
w pozostałych sołectwach:
Bogucino
Korzystno
Niekanin
Nowogardek
Nowy Borek
Stary Borek
Obroty
Przećmino
Rościęcino
Samowo
Sarbia
Stramnica
Zieleniewo

28.02.2019 r.
04.03.2019 r.
05.03.2019 r.
06.03.2019 r.
07.03.2019 r.
07.03.2019 r.
11.03.2019 r.
12.03.2019 r.
13.03.2019 r.
14.03.2019 r.
14.03.2019 r.
18.03.2019 r.
19.03.2019 r.

świetlica
świetlica
świetlica
świetlica
świetlica Stary Borek
świetlica
świetlica
świetlica
świetlica
świetlica Sarbia
świetlica
świetlica
świetlica

godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 17.00
godz. 18.30
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 18.00
godz. 17.00
godz. 18.30
godz. 18.00
godz. 18.00

K l u b S e n i o r a |  W y b o r y

Dla ciała i umysłu
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Ś w i ę ta

To był czas świąt
Listy i sanie św. Mikołaja nagrodzone
W tym roku dwa konkursy świąteczne skierowaliśmy do najmłodszych i młodszych mieszkańców
naszej gminy. Stąd też pomysł na najpiękniejszy
List do św. Mikołaja oraz rysunek Sanie św. Mikołaja. Jak zawsze pomysłowość artystyczna
zaskoczyła jury, które miało spory pracy przy
podjęciu ostatecznych decyzji. Nagrodami w konkursach były tablety, hulajnogi, deskorolki oraz gry
planszowe ufundowane przez Gminę Kołobrzeg.
W konkursie na List do św. Mikołaja wpłynęło
7 prac. III miejsce zajął Hubert Malczyk ze Starego Borku, II miejsce Mikołaj Sawicki z Sarbii,
a I miejsce Wojciech Cirin z Grzybowa. List
Wojtka był zabawny, odznaczał się dużą samodzielnością, a wobec takiego listu św. Mikołaj nie
mógł przejść obojętnie. W konkursie na rysunek
Sanie św. Mikołaja wpłynęły 42 prace. Wyróżniono prace Filipa Skubisza z Dźwirzyna oraz
Martyny Wojtal z Drzonowa. III miejsce zdobyła
Hania Mańkowska z Grzybowa, II miejsce Alicja
Cirin z Grzybowa, I miejsce zajął Jakub Piwiński
ze Stramnicy. Praca Jakuba wyróżniała się techniką
wykonania, pewną dozą tajemniczości, a także
oddziaływaniem na wyobraźnię.
Wszystkie konkursowe prace można było oglądać na wystawie podczas gminnego wieczoru wigilijnego W Gminie jak w rodzinie zorganizowanego

w Drzonowie. Wtedy też wręczenia nagród
dokonał wójt Włodzimierz Popiołek.
Spotkanie wigilijne w Drzonowie
Mieszkańców i zaproszonych gości, powitał
gospodarz wójt Włodzimierz Popiołek oraz dyrektor szkoły w Drzonowie Irena Pietrzykowska.
Jasełka przygotowały dzieci Szkoły Podstawowej
w Drzonowie. Następnie zebrani przełamali się
opłatkiem, wręczanym przez harcerzy. Najbardziej
cierpliwe dzieci doczekały się wizyty św. Mikołaja.
Muzyczny świąteczny repertuar przygotowała
kołobrzeska grupa Mayol.
Do konkursu na najoryginalniejszą ozdobę
choinkową zgłoszono 10 prac. Nagrodę za III
miejsce otrzymała Maria Jakubów z Drzonowa,
II miejsce Janina Czerniejewska z Przećmina,
a za I miejsce Władysława Romaniszyn z Przećmina. W konkursie na najsmaczniejszy wypiek
świąteczny, jury miało do skosztowania ich 9.
Tutaj III miejsce uzyskała Helena Wołowiec
ze Stramnicy, II miejsce Teresa Bartosiak z Zieleniewa, a I miejsce Joannie Daśko z Głowaczewa.
Nagrody wręczył Julian Nowicki przewodniczący
Rady Gminy Kołobrzeg. Dodatkową nagrodą
dla laureatek była publikacja na łamach Głosu
Koszalińskiego.

Wigilia u seniorów
Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora Młodzi
Duchem obchodzili wspólnie trzecią już wieczerzę
wigilijną. Atmosfera życzliwości i serdeczności
w mgnieniu oka wypełniła całą świetlicę w Sarbii.
Seniorzy ze wzruszeniem dzielili się opłatkiem
wigilijnym życząc sobie przede wszystkim dużo
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Wigilia i jubileusz w Dźwirzynie
Wigilia w Dźwirzynie zbiegła się z jubileuszem
60‑lecia święceń kapłańskich Ks. Kanonika Mariana Wołoszyna, którego droga posługi wiodła
od Gorzowa Wielkopolskiego do Dźwirzyna.
Mieszkańcy uczcili ten fakt wręczeniem pamiątki
od lat początków jego bożej posługi do dziś.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie
przygotowali jasełka. Następnie przyszedł czas
na podzielenie się opłatkiem i życzenia. Najmłodszych ucieszyła wizyta św. Mikołaja. Wszyscy
zebrani chętnie zasiedli przy wspólnym przed
wigilijnym stole.

Ciekawy rok strażaków ochotników
O wydarzeniach kryzysowych i bezpieczeństwa pisze Iwona Pańtak – podinspektor
ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Zebrania sprawozdawcze

Do szkolenia, które przeprowadził Ośrodek
Szkolenia Morskiego LIBRA przystąpiło sześciu
strażaków ochotników z OSP Karcino. Nauka
pływania łodzią motorową objęła m.in. cumowanie i odcumowywanie, czy manewry – człowiek
za burtą. Szkolenie zwieńczył egzamin końcowy
przed komisją Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego. W sali konferencyjnej
urzędu wręczono patenty sternika, potwierdzające
uzyskane umiejętności i upoważniające do obsługi łodzi ratowniczej. Gratulacje strażakom
złożył wójt Włodzimierz Popiołek podkreślając
jak ważny jest to krok w kierunku zwiększenia
bezpieczeństwa na wodzie oraz rozszerzenie
możliwości działania jednostki z Karcina. Wręczenia patentów dokonał komandor Marek Padjas.

Początek roku to czas podsumowania pracy
gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Miniony rok był najbardziej pracowity dla OSP
Stary Borek ze względu na 47 wyjazdów z czego
30 do pożarów. OSP Korzystno 18 wyjazdów – 14
do pożarów, OSP Sarbia 9 wyjazdów – 8 do pożarów, OSP Karcino 18 – 12 do pożarów, OSP
Drzonowo 23 wyjazdy – 10 do pożarów.

Kwalifikacja wojskowa
Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, kwalifikacja wojskowa w Powiecie
Kołobrzeskim będzie trwała od 4 do 22 marca.
Przed komisję wzywani są głównie mężczyźni
urodzeni w 2000 roku. Z terenu Gminy Kołobrzeg są to 73 osoby.

Jednostki zaopatrzyły się w mniejszy sprzęt czy
umundurowanie. Nadmienić jednak należy kilka
większych inwestycji, jak rozbudowa garażu dla
OSP Korzystno. Zakup wydajnych motopomp
dla OSP Karcino i Korzystno. Pozyskanie sprzętu
hydraulicznego dla OSP Korzystno we współpracy
z gminą i powiatem. Łódź ratownicza dla OSP
Karcino w ramach środków gminnych i dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, a także wykonanie remontu
remizy dla wygospodarowania dodatkowej
powierzchni na nowy sprzęt. Przy dotacji
Ministerstwa Sprawiedliwości doposażono jednostki m.in. w zestawy ratownicze, czy zakupiono
przenośny zestaw oświetleniowy. W remizie OSP
Stary Borek wymieniono sposób ogrzewania
instalację elektryczną zastąpiła gazowa.

W roku 2018 postawiono także na specjalistyczne
szkolenia podnoszące kwalifikacje i nadające
dodatkowe uprawnienia ochotnikom. Wszystkie
zarządy gminnych OSP otrzymały zaufanie na kolejny rok. A co w planach na 2019 rok? Rozbudowa

garażu w OSP Sarbia, dla tej jednostki trwa
walka o otrzymanie dofinansowania na zakup
lekkiego wozu. Planowany jest zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla
OSP Stary Borek.
Tajemnicze znalezisko w Grzybowie
Sztormy wyrzucają na brzeg wiele różnych, niekiedy ciekawych rzeczy. Jednak ostatni taki skarb
na plaży w Grzybowie, zaalarmował zarządzanie
kryzysowe oraz Urząd Morski w Słupsku. Był
to zbiornik z cieczą, którego pozostałości oznakowania wskazywały na silny i niebezpieczny
środek. Teren zabezpieczyła straż. Wezwana
grupa ratownictwa chemicznego straży pożarnej
ze Szczecina ustaliła zawartość niebieskiego baniaka. Znajdował się w nim środek służący do dezynfekcji w medycynie, a jego kontakt ze skórą
jest bardzo niebezpieczny. Specjalistyczna firma
zabrała zbiornik, który został poddany utylizacji
na koszt gminy. W przypadku podobnych sytuacji należy powiadomić służby i nie próbować
otwierać takich rzeczy na własną rękę.

bezpieczeństwo

Patenty

Krzyżówka
z nagrodą

W rozwiązaniu krzyżówki pomoże przeczytanie 12 numeru
Czasopisma Afisz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozrywka

7.
8.
9.
10.
11.

Pierwszych 10 czytelników, którzy rozwiążą krzyżówkę i wyślą hasło
na t.jankowski@gmina.pl otrzymają 1 z 10 albumów autorstwa Miłosza
Kowalewskiego – Gmina Sztuk Ulotnych prezentującego ptaki i walory
przyrodnicze Gminy Kołobrzeg. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo
o wygranej. Odbiór nagród w redakcji – ul. Trzebiatowska 48 A, Budynek B,
pokój 44 lub 45 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Nowy zastępca wójta Gminy Kołobrzeg
Miejsce spotkań w sołectwach
Ferie z Gminą Kołobrzeg, odbyła się IV edycja
Gaszone przez strażaków ochotników z Korzystna, Starego
Borku, Sarbii, Karcina i Drzonowa
Sołectwo Gminy Kołobrzeg z najmniejszą liczbą mieszkańców
Wręczone w konkursach za list do św. Mikołaja czy wypieki
podczas spotkania wigilijnego w Drzonowie
Nazwa godów na 70-lecie pożycia małżeńskiego
Wybierani w gminie wraz z nową kadencją radnych i wójta.
Konstrukcja, która połączyła budynek szkoły z gminnym
centrum sportu w Dźwirzynie
Z książkami w Zieleniewie, Budzistowie i Drzonowie
Przypomina w Gminie Kołobrzeg o zeznaniu podatkowym
PIT-37.
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