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…W DZIEŃ GORĄCEGO LATA
Z pozoru rozleniwione, upływające w słońcu dni
już wkrótce wypełni letni gwar turystów. Czekamy
na to cały rok. Czekają nasze piaszczyste plaże,
zacienione ścieżki rowerowe i urokliwe miejsca.
Na Resku bieli się od żagli. W ośrodkach trwają
przygotowania, restauracje zaczynają pachnieć
świeżymi rybami. Na polach wzrasta zboże i dary
ziemi. Życie naszej Gminy zmienia bieg na czas
letni. W powietrzu już niemal czuć elektryzujące
oczekiwanie na to, co się wydarzy.
Jedni mówią, że lato będzie pogodne, inni
że chłodne. Wszyscy zadają sobie pytanie – czy
sezon będzie udany? Liczę na to i życzę wszystkim

aby tak było. My dołożymy wszelkich starań żeby
lato w Gminie Kołobrzeg było gorące. Sezon letni,
pod wieloma względami, planujemy od dawna.
Rozumiemy, że dla wielu mieszkańców lato jest
okresem wytężonej pracy. Dlatego dzieci będą
mogły wziąć udział w półkoloniach i ciekawie
oraz bezpiecznie spędzić wakacyjny czas. Popołudnia i wieczory wypełnią wydarzenia kulturalne,
podczas których spotkamy wiele gwiazd. Atrakcji
nie zabraknie również na plażach.
Tegoroczne lato to także czas kilku jubileuszy.
Po raz piąty odbędą się międzynarodowe Regaty
Admirals Cup wraz z Żeglarskim Otwarciem

Lata oraz Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej
w Przećminie. IX Festiwal Zupy Grzybowej
potrwa natomiast aż trzy dni. Kalendarz wszystkich wydarzeń znajdziecie na dalszych stronach.
Na grzybowskiej i dźwirzyńskiej plaży będą
funkcjonowały strzeżone kąpieliska, na których
dzięki nowemu sprzętowi ratowniczemu będzie
jeszcze bezpieczniej.
Niezależnie od tego, jaka będzie pogoda w Gminie Kołobrzeg klimatycznej atmosfery nie zabraknie. Życzę wszystkim gorących, bezpiecznych
i szczęśliwych wakacji!

Włodzimierz Popiołek
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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
Wstępne założenia mówią o usytuowaniu nowej
siedziby w Budzistowie, ale ta kwestia jest jeszcze
otwarta. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
dokumentacji projektowej. Wykona ją firma
INŻ.-BUD Kompleksowa Obsługa Budowlana
Tadeusz Siwiec z Wałcza za kwotę blisko 80 tys. zł.
Dokumentacja będzie niezbędna przy ubieganiu się o ewentualne dofinansowania budowy
nowego urzędu.

Inwestycje Gminnego Ośrodka Sportu
Turystyki i Rekreacji
W ostatnim czasie ośrodek przeprowadził kilka
inwestycji w sprzęt służący doposażeniu pracy
ratowników na plażach w Grzybowie i Dźwirzynie.
Zakupiony został skuter wodny KAWASAKI rok
produkcji 2018 za 50 tys. zł. Silnik zaburtowy
do łodzi typu RIB YAMAHA F50 rok produkcji 2018
za 30 tys. zł. Quad, rok produkcji 2019 za blisko
40 tys. zł, część kwoty za jego zakup pochodzi
z funduszów sołeckich Grzybowa i Dźwirzyna.
Ponadto zakupiono i zainstalowano nowy plac
zabaw na terenie ośrodka ze wszystkimi certyfikatami bezpieczeństwa za kwotę 100 tys. zł.

INWESTYCJE

Ze środków działu komunalnego w ramach
przygotowania do sezonu letniego 2019 obok
wielu prac polegających na koszeniu terenu
gminy, sprzątaniu śmieci z plaży w Dźwirzynie
i Grzybowie, wyremontowano kompleksowo
zejście na plażę w Dźwirzynie na wysokości
campingu Biała Mewa.

Zakupiono także ciężki sprzęt – ciągnik rolniczy
z ładowaczem czołowym za 218 tys. zł. Tabor
Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji
zasiliła także zamiatarka wraz z dodatkowym
wymiennym osprzętem tzn. posypywarkę piachu
oraz pług do odśnieżania. Wartość tej inwestycji
to blisko 1 mln 100 tys. zł.

Realizacja Centrum Sportów Wodnych
w Dźwirzynie
Nastąpiło kolejne przesunięcie terminu zakończenia prac w Dźwirzynie na wrzesień.
Nowy Urząd Gminy Kołobrzeg
Na jednej z sesji rady Gminy Kołobrzeg przedstawiono koncepcję nowego budynku urzędu.

Prace w Porcie zakończone
Urząd Morski w Słupsku w połowie lutego zlecił
remont pomostu i trwał on do czerwca. Wymienione zostało ponad 1300 m2 drewnianego
pomostu wraz z dźwigarami. Zakonserwowano
elementy stalowe konstrukcji, polegające na ich
piaskowaniu oraz zabezpieczaniu antykorozyjnym,
a także wykonano orurowanie zabezpieczające
na krawędziach nabrzeży.

Przebudowa ulicy Liliowej
w Zieleniewie
Trwają prace na blisko 150 m odcinku ulicy Liliowej (od drogi powiatowej Kołobrzeg–Korzystno

do ulicy Konwaliowej) obejmujące budowę jezdni,
chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz
budowę kanalizacji deszczowej. Wykonawcą
prac wartych 600 tys. zł są Usługi Transportowe
i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski. Termin
zakończenia prac to koniec września 2019 roku.
Budzistowo I etap ulicy Kasztanowej
Inwestycja miałaby być realizowana w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Rozbudowa
ulicy w tym etapie ma objąć odcinek o długości
766 m (od skrzyżowania ulic Kasztelańska–Kołobrzeska–Kasztanowa do ul. Topolowej). Dzięki tej
inwestycji powstanie jezdnia, obustronny chodnik,
zatoki postojowe, zjazdy, dwukierunkowa ścieżka
rowerowa z kostki brukowej/betonowej. Do tego
dochodzą prace z budową kanalizacji deszczowej
wraz z oprowadzeniem do rowu, budowa oświetlenia ulicznego. Koszt tego etapu inwestycji wyniesie
około 4,6 mln zł (gmina w roku 2019 przeznaczy
1,9 mln zł a w 2020 – ponad 2,6 mln zł).
Projektowanie dróg
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Kasztanowej w Budzistowie – etap II
od ul. Kołobrzeskiej do ul. Topolowej (500 m),
przebudowy ulicy Pałacowej w Budzistowie
(350 m), budowy drogi gminnej na odcinku
od ul. Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie
(460 m). Za ich przygotowanie odpowiedzialna
jest wyłoniona w postępowaniu firma PRODROM,
łączny koszt tych trzech dokumentacji to 130 tys. zł.
Wybrano także wykonawców dokumentacji
projektowej rozbudowy ul. Różanej (150 m)
w Zieleniewie i przebudowy bocznego odcinka
ul. Wakacyjnej w Zieleniewie (40 m). Pierwszą
za kwotę 23 tys. zł zaprojektuje Inżynieria Drogowa Anna Sitek z Koszalina, drugą za 13 tys. zł
Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz
Sontowski, także z Koszalina. Ulica Różana zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową do skrzyżowania z ulicą
Tulipanów. Na tym fragmencie ulicy (zakręt)
brakuje chodnika, po przebudowie taki powstanie. Termin wykonania dokumentacji to połowa
grudnia 2019 roku. Jeszcze w 2018 roku zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej ulic Słonecznej oraz bocznej Nadmorskiej w Grzybowie.

Kolumbarium na cmentarzu w Sarbii
Na cmentarzu w Sarbii powstało kolumbarium
czyli mur z przegrodami na urny. Określa się
je także jako ściana pamięci. Na gminnym cmentarzu jest 48 przygotowanych miejsc, w których
mogą zmieścić się dwie – trzy urny z prochami.
Rozwiązanie to stosowane jest na wielu cmentarzach, nie tylko z powodu oszczędności miejsca, ale i rosnącego zainteresowania tego typu
pochówkiem. Koszt wykonania kolumbarium
to 86 tys. zł, a prace wykonała firma Usługi Budowlane – Dawid Pawłowski z Robów.

Wiatraki – mniej pieniędzy w budżecie
Gminy, gdzie są wiatraki, mają problem. Powodem jest znowelizowana ustawa o odnawialnych
źródłach energii. Nie tylko zmniejsza ona podatek
od farm wiatrowych, ale weszła w życie z datą
wsteczną. To oznacza, że gminy będą musiały
zwracać nadpłacone podatki. Gmina Kołobrzeg
z tego tytułu uzyska mniejsze wpływy z podatku
od nieruchomości – aż 4,5 mln zł!
Bieżące utrzymanie dróg
Po rozstrzygniętym przetargu za bieżące utrzymanie dróg w Gminie Kołobrzeg odpowiada
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Prin
Jacek Zadka z Grzybowa. Wartość prac wyceniono
na 870 tys. zł.
Miejsca rekreacji z dofinansowaniem
W Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
podpisano umowy o dofinansowanie budowy terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg

w miejscowości Zieleniewo i Drzonowo. Stosowne
dokumenty podpisali wójt Gminy Kołobrzeg
Włodzimierz Popiołek oraz skarbnik Urzędu
Gminy Aleksander Russ. Inwestycja będzie polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
poprzez elementy małej architektury. Całkowity
koszt realizacji zadania to 240.066,10 zł. Dofinansowanie pozyskane ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
w kwocie 151.241,00 zł. Wniosek o dofinansowanie
został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Siła w Grupie.
Jeszcze w marcu wójt podpisał dwie umowy
o dofinansowanie na realizację podobnych inwestycji, polegających na stworzeniu miejsc rekreacji
i wypoczynku w miejscowościach Budzistowo
i Bogucino. Gdzie koszt całkowity obu inwestycji
to 323 tys. zł a dofinansowanie 242 tys. zł. W tym
celu przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami
tych sołectw dotyczące tego, jakie elementy czy
urządzenia miałyby się znaleźć na tych terenach.
Drogi z płyt i oświetlenie
Ruszyła procedura przetargowa na wykonanie
oświetlenia w Przećminie i Błotnicy. Rozstrzygnięty zostanie także przetarg na 15 odcinków
dróg z płyt o łącznej długości 1,8 km, a ich koszt
to około 1,2 mln zł. Przebudowa dróg z płyt
na terenie Gminy Kołobrzeg potrwa do grudnia.

INWESTYCJE

3

4
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Wybory małe i duże
w Gminie Kołobrzeg
Za nami wyborcza gorączka zarówno
w wydaniu lokalnym – wybory
sołtysów i rad sołeckich oraz wybory
do Euro Parlamentu. Jak głosowali
mieszkańcy Gminy Kołobrzeg.
Podsumowanie wyborów sołtysów
i rad sołeckich
Podczas zamykania ostatniego numeru naszego
czasopisma wybory sołeckie trwały w najlepsze.
Maraton wyborczy w sołectwach rozpoczął się
6 lutego w Błotnicy i zakończył się 19 marca
w Zieleniewie. W 22 sołectwach o funkcję sołtysa
ubiegało się łącznie 42 kandydatów. Najwięcej
po 4 w Kądzielnie i Karcinie. Do rad sołeckich
dostało się łącznie 91 osób, a w sołectwach rady
liczą od 3 do 5 członków. Największa frekwencja
wyborcza była w Nowogardku 38%, Bogucinie
i Przećminie 34%. Najniższa frekwencja była
w Zieleniewie nieco ponad 4%, Grzybowie niecałe
6%, Korzystnie 8,5%, Budzistowie 11%. Najlepszym
wynikiem wśród wybranych sołtysów może pochwalić się Piotr Elzner z Nowogardku – 100%
(35 głosów) poparcia oraz Jerzy Szczubełek
z Dźwirzyna 99% (81 głosów) poparcia.

W 11 sołectwach wybrano nowych sołtysów: Bogucino – Izabela Mikołajczyk, Bogusławiec – Jolanta Strzechmińska, Budzistowo – Ewa
Matczak, Grzybowo – Krzysztof Najmanowicz,
Karcino – Ernest Krzewiński, Kądzielno – Edyta
Migielicz, Korzystno – Joanna Potylicka, Obroty – Kamila Kos, Sarbia – Wiesława Bartwanowicz, Stary Borek – Krzysztof Lewandowski,
Stramnica – Marcin Piotrowski
W 11 sołectwach, sołtysi zostali wybrani na kolejną kadencję: Błotnica – Elżbieta Szczoczarz,
Drzonowo – Czesław Krupiński, Dźwirzyno – Jerzy Szczubełek, Głowaczewo – Zbigniew Kałdus,
Niekanin – Jan Karczewski (obecnie najdłużej
sprawujący urząd sołtysa 32 lata), Nowogardek – Piotr Elzner, Nowy Borek – Piotr Rybka,
Przećmino – Zofia Duńczak, Rościęcino – Grażyna Staszewska, Samowo – Anna Żabicka, Zieleniewo – Mirosława Folta
Euro wybory w Gminie Kołobrzeg
Do urn wyborczych w głosowaniu w euro wyborach w Gminie Kołobrzeg udało się 4 476 wyborców. W tym miejscu zaznaczyć jednak trzeba,
że na tę liczbę składają się nie tylko mieszkańcy
gminy, ale i osoby, które posiadały zaświadczenie
umożliwiające głosowanie w innym miejscu niż
są zameldowane. Dla przykładu takich osób
w Dźwirzynie było 731, a w Grzybowie 187. Kto
zdobył najwięcej głosów w Gminie Kołobrzeg?
Na pierwszym miejscu znalazł się Bartosz Arłukowicz (Koalicja Europejska PO, SLD, PSL, Nowoczesna, Zieloni) – 1 462 głosy, za nim Czesław
Hoc (Prawo i Sprawiedliwość) – 850, a podium
zamknął Joachim Brudziński (Prawo i Sprawiedliwość) – 533 głosy. Ostatecznie cztery mandaty
do euro parlamentu z okręgu wyborczego nr 13
uzyskali: Bartosz Arłukowicz i Bogusław Liberadzki (KE) oraz Joachim Brudziński i Elżbieta
Rafalska (PiS).

Zostań rodziną
wspierającą
Od 2011 roku ośrodki pomocy społecznej
w całej Polsce realizują ustawę o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem
ustawy jest zapewnienie szczególnej ochrony,
pomocy i wsparcia dla dzieci z rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo‑wychowawczych. Aby
minimalizować i ograniczać ryzyko wychowywania się dziecka poza rodziną biologiczną
ustawodawca wprowadził wsparcie rodziny
przez działania instytucji i podmiotów
działających na rzecz rodziny, placówki
wsparcia dziennego, jak również rodziny
wspierające. Rodzina wspierająca, to rodzina,
która przy współpracy asystenta rodziny
pomaga rodzinom przeżywającym trudności
w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu
gospodarstwa domowego czy wypełnianiu
podstawowych ról społecznych. Rodzinie
wspierającej przysługuje zwrot kosztów
poniesionych w związku z udzielaniem
pomocy rodzinie wspieranej w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy daną
rodziną wspierającą a ośrodkiem pomocy
społecznej. Może to być np. zwrot kosztów
zakupionych produktów żywnościowych
do wypieku ciast, zwrot kosztów zakupu
biletów wstępu do placówek kulturalnych
czy sportowo-rekreacyjnych jak również
innych wydatków ustalonych z asystentem
rodziny czy pracownikiem socjalnym. Jeżeli
dysponują Państwo wolnym czasem, chęciom wsparcia innej rodziny swoją wiedzą
i doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa
domowego bardzo serdecznie zapraszamy
do współpracy. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu.

PODOLOGIA – POMYSŁ
NA BIZNES Z PASJĄ

O założeniu działalności gospodarczej pisze Anna Szurek prowadząca
mobilny gabinet podologiczny. Mieszkanka Zieleniewa.
Rozmawiał Marek Dołęgowski z działu ewidencji działalności gospodarczej.

Jestem kosmetologiem po studiach, z długoletnim
stażem – pracuję w zawodzie od ponad 14 lat. Przed
założeniem działalności pracowałam jako kosmetyczka w hotelach, w międzyczasie uczęszczałam
na liczne szkolenia i kursy. Zdecydowałam się
na założenie działalności gospodarczej ponieważ
postanowiłam skupić się na swoich pasjach jakimi
są podologia i makijaż permanentny. Pomysł
był innowacyjny. W Gminie Kołobrzeg brakuje
mobilnego gabinetu podologicznego. Innowacyjność polega na tym, że mogę dojeżdżać do osób
potrzebujących pomocy w dbaniu o swoje stopy
dzięki sprzętowi, który zakupiłam z przyznanej
mi dotacji. Moje wrażenia przy zakładaniu działalności były jak najbardziej pozytywne. Urząd
Gminy podsunął mi pomysł na skorzystanie z dotacji z Urzędu Pracy. Otrzymałam duże wsparcie
podczas wypełniania wniosków, jak również
pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.
Z Urzędu Pracy dostałam dotację w wysokości 16
tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za tą kwotę udało mi się kupić nowoczesny
sprzęt podologiczny i najwyższej klasy sterylizator
kompaktowy, parowy.
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, dotyka
co 11 osobę wg danych Światowej Organizacji
Zdrowia. Na świecie żyje ok. 422 mln dorosłych

osób z cukrzycą. Liczba ta w ciągu ostatnich 25
lat wzrosła aż 4-krotnie. W Polsce na cukrzycę
choruje ok. 3 mln osób. Nieleczona cukrzyca prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwic,
co często kończy się amputacją. Z uwagi na to,
że osoby chorujące na nią często mają problem
z gojeniem się ran. Zabiegi podologiczne dokonuję przy pomocy skalpela, dłuta, jak też przy
użyciu specjalistycznych frezów RUCK. Osoby
chore na cukrzycę muszą w szczególny sposób
dbać o stopy i nie zapominać o fachowych zabiegach pielęgnacyjnych. Nie wolno zaniedbywać
odcisków i modzeli, które w tym stanie bywają
wyjątkowo groźne i ich usuwanie należy powierzyć specjaliście jakim jest podolog. Sprzęt, który
zakupiłam z dotacji jest bardzo pomocny. Warto
było zakładać tego typu działalność, ponieważ
dzięki niej mogę dotrzeć do osób, które potrzebują szczególnej pomocy w dbaniu o swoje stopy.
Na ten moment nie ma dużej ilości klientów,
ponieważ potrzeba czasu oraz odpowiedniej
reklamy by dotrzeć do osób potrzebujących.
Klienci, którzy mieli możliwość skorzystania
z moich usług byli zachwyceni, a za razem pozytywnie zaskoczeni tym, że w warunkach domowych można przeprowadzić tak skomplikowane
zabiegi na stopach. To wszystko zasługa m.in.
profesjonalnego sprzętu jakim jest Mobilny
System Podologiczny RUCK NOVA 3, jak i mojej
wiedzy. Usługi jakie świadczę to m.in.: pedicure
podologiczny (usuwanie odcisków, korygowanie wrastających paznokci, zakładanie klamr,
usuwanie nagniotków, modzeli, opracowanie
pękających pięt), makijaż permanentny, dermapen
twarzy, szyji, dekoltu, wypełnianie zmarszczek
na bazie kwasu hialuronowego, powiększanie
ust, korekta nosa, paznokcie akrylowe, żelowe,
hybrydowe, makijaże okolicznościowe, manicure,
henna czy depilacja. Moje plany na przyszłość
to dalsze kursy i szkolenia – pragnę się rozwijać
i rozszerzać swoją ofertę usług.

Znalezione w sieci
Przeglądając rożne zapomniane niekiedy facebookowe profile naszych sołectw natknęliśmy się
na wyjątkowe zdarzenie jakie miało miejsce w Korzystnie. Otóż 26 września 1976 roku w kościele
odbyło się poświęcenie obrazu Błogosławionego
Maksymiliana M. Kolbego. W tej uroczystości
uczestniczył wyjątkowy gość – Franciszek Gajowniczek. To właśnie on zawdzięczał życie ojcowi
Kolbe, który dobrowolnie ofiarował swoje życie
za niego w obozie oświęcimskim idąc do bunkra
na śmierć głodową. Ten akt odwagi i poświęcenia doczekał się adaptacji filmowych i ważnego
miejsca w historii wojennej Polski.
Franciszek Gajowniczek przemawia w kościele
z okazji poświęcenia obrazu Błogosławionego
Maksymiliana M. Kolbego – zdjęcie pochodzi
z albumu rodzinnego osoby, która prowadziła
stronę miejscowości Korzystno do 2014 roku.

W poszukiwaniu rodziny
Do naszej redakcji zgłosiła się pani Jolanta Studzińska mieszkająca w Eggingen na południu
Niemiec przy granicy z Szwajcarią. Za naszą
zachodnią granicą mieszka już 27 lat. Poszukuję
ona rodziny ze strony ojca, którego nie znała.
Jedyne, co wie to, że Stanisław Studziński urodził się 11 lipca 1941 roku. Mieszkał w Trzyniku,
a później przeprowadził się do Gminy Kołobrzeg.
Pani Jolanta urodziła się 27 lutego 1964 roku
w Objezierzu, a później z bratem wyjechała
do Domaszkowa w Kotlinie Kłodzkiej. Prośba
o pomoc w uzyskaniu jakichkolwiek informacji
jeżeli ktoś zna losy Stanisława Studzińskiego
i jego rodziny prosimy o kontakt z redakcją UG
Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48B, pokój nr 45.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie

EDUKACJA

O zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w akcje społeczne pisze dyrektor – Elżbieta Korżel
W ramach projektu PZU Pomoc to moc, Stowarzyszenie Misie ratują dzieci przekazało Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie,
Mobilną Szkołę Rowerową. Zasadą funkcjonowania
tego przedsięwzięcia jest nie tylko zachęcanie
do używania roweru, ale przede wszystkim przekazywanie podstawowych zasad bezpiecznej jazdy
po ulicach, drogach i ścieżkach rowerowych. Jest
to niezwykle ważne ze względu na fakt, że w roku
2018, w Polsce rowerzyści brali udział w ponad
4200 wypadkach drogowych. Dlatego tak ważne
jest przekazywanie już najmłodszym dzieciom
i młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się
rowerem. Mobilna Szkoła Rowerowa umożliwi
uczniom wykorzystanie wiedzy teoretycznej
dotyczącej bezpieczeństwa na drodze w praktyce,
w warunkach nie stwarzających zagrożeń. Istotną
pomocą jest również przekazany program multimedialny – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Dzięki niemu uczniowie poznają teoretyczną
wiedzę z zakresu ruchu drogowego. W ramach
programu zakupiono również rowery, kaski,
kamizelki odblaskowe i ochraniacze na łokcie i kolana oraz apteczkę pierwszej pomocy.
W związku z tą inicjatywą, 2 maja nakręcono
reportaż, którego fragmenty mogliśmy zobaczyć
w wiadomościach Polsat News.

W kwietniu 2019 r. uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum
w Dźwirzynie wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji Pola Nadziei. W tym dniu wolontariusze
z naszej szkoły rozdawali żonkile i kwestowali
na rzecz Hospicjum w Kołobrzegu. Wcześniej
sprzedawaliśmy ciasta i kakao, z których dochód
został przekazany dla podopiecznych hospicjum
oraz organizowaliśmy zbiórki potrzebnych artykułów higienicznych. Przygotowywaliśmy także
żonkile pod czujnym okiem pani Aliny Hajdamowicz – koordynator wolontariatu kołobrzeskiego
hospicjum, która opowiadała nam o hospicjum
i pracy wolontariusza. Pomaganie weszło nam
w krew, bo fajnie jest pomagać.
Nasza szkoła co roku organizuje Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego dla klas III Poliglotek.
Konkurs był zabawą i sprawdzał podstawowe
wiadomości z języka angielskiego. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 z Kołobrzegu,
drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Morska
Kraina z Kołobrzegu, trzecie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa z Dźwirzyna. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane
przez Europe Direct z siedzibą w Kołobrzegu,
Gminę Kołobrzeg, kino Wybrzeże z Kołobrzegu
oraz naszą szkołę.

W Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu odbył się XI
Konkurs Recytatorski Mała Herbertiada, którego celem jest m.in. popularyzacja twórczości
Zbigniewa Herberta oraz sztuki żywego słowa
i recytacji. Naszą szkołę reprezentowała Maja Skubisz – uczennica klasy VII, która pod kierunkiem
pani Iwony Florkowskiej – Palkij przygotowała
prezentację wiersza Zbigniewa Herberta pt.
Nike, która się waha. Za piękną recytację Maja
otrzymała I nagrodę w swojej kategorii wiekowej.
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy czwartej
odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Kołobrzegu.
Dzięki życzliwości kołobrzeskich strażaków dzieci
mogły zobaczyć z bliska, jak wygląda na co dzień
praca strażaków. Uczniowie z zainteresowaniem
obejrzeli wozy strażackie i ich wyposażenie m.in.
żaroodporny ubiór do pożaru. Wysłuchali również
lekcji o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy
strażaka oraz jak należy zachować się na wypadek
pożaru lub innego zagrożenia. Niebywałą atrakcją
była możliwość przymierzenia stroju strażackiego,
wejście do wozu oraz próba gaszenia pożaru.
Uczniowie byli zachwyceni wizytą i ochoczo
pozowali do zdjęć, ale co najważniejsze, przedstawione informacje na pewno na długo pozostaną
w ich pamięci.
W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbył
się XXXVII Ogólnopolski Dziecięco‑Młodzieżowy Festiwal Piosenki O bursztynową nutkę.
W tym roku naszą szkołę reprezentowała Hanna
Mańkowska, która piosenką pt. Naprawdę chcę
wyśpiewała II miejsce w kategorii klas I–III.
Na początku czerwca spotkaliśmy się na imprezie środowiskowej z okazji Dnia Rodziny, która
odbyła się w dźwirzyńskim amfiteatrze. Dzieci
prezentowały swoje muzyczne talenty. Były życzenia i laurki, animacje ze szczudlarzami, pokaz
Taekwondo oraz wspólny taniec Zumby. Na widowni nie zabrakło rodziców, dziadków oraz gości,
którzy przybyli na wypoczynek do Dźwirzyna.

Aktywni i Kreatywni
O uczniach Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie pisze dyrektor
Irena Pietrzykowska

Koszaliński Uniwersytet Dzieci
i Młodzieży
Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży
zaproponował program edukacyjny, który wzorowany jest na nauczaniu uniwersyteckim. Nasi
uczniowie podczas 20 zjazdów mieli możliwość
poczuć się prawdziwymi studentami. Zajęcia
prowadzone były przez pracowników naukowych
i odbywały się w salach wykładowych, w których
na co dzień zasiadają studenci Politechniki Koszalińskiej. Rozbudzenie ciekawości poznawczej
u dzieci, zmotywowanie do nauki, rozbudzenie
zainteresowań, rozwój pasji, nabycie umiejętności
pracy w zespole i rozwiązywania problemów,
rozwijanie kreatywności i rozumienia a także
nabycie wiedzy z zakresu podstaw programowania
to cele projektu edukacyjnego Młody Inżynier
Programista realizowanego przez Politechnikę
Koszalińską we współpracy z naszą placówką.
W pierwszym semestrze, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej dzieci młodsze – uczniowie
klasy 3a podnosili swoje kompetencje w zakresie programowania realizując moduł Ozobot –
mały, inteligentny robot, który uwielbia kolory.
Natomiast uczniowie klasy 5b podczas kilku
spotkań konstruowali pojazdy kołowe na przykładzie modelu zdalnie sterowanego. W drugim semestrze uczniowie 7a rozwijali swoją
kreatywność, krytyczne myślenie uczestnicząc
w warsztatach na temat – Nowoczesne techniki
projektowania i prototypowania, z wykorzysta‑
niem technologii przyrostowych – budowa, kali‑
bracja i wykorzystanie drukarek 3D w życiu co‑
dziennym. Natomiast uczniowie 7b uczestnicząc
w zajęciach modułu – Projektuj, składaj i testuj.
Zabawy z elektroniką moje własne projekty ukła‑
dów elektronicznych.
Zdrowe przedszkolaki
Innowacja pedagogiczna z zakresu wychowania
zdrowotnego z elementami integracji sensorycznej.

Dzieci 3, 4, 5‑letnie z oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2018/2019 rozwijały nawyki
i zachowania prowadzące do samodzielności,
dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo w oparciu o innowację programową
zaproponowaną przez nauczyciela panią Joannę Kowalczyk. W wyniku podjętych działań
dzieci wiedzą, jak dbać o swoje zdrowie i dobre
samopoczucie, jak unikać niebezpieczeństw
zagrażających zdrowiu, potrafią dbać o higienę,
poznały rolę ruchu w życiu każdego człowieka
i na czym polega zdrowe odżywianie.
Mali odkrywcy
Kolejna innowacja pedagogiczna w zakresie
rozwijania ciekawości przedmiotami matematyczno‑przyrodniczymi. W roku szkolnym
2018/2019 dzieci z oddziałów przedszkolnych
poznawały, jak otaczający nas świat jest pełen
ciekawych zjawisk, które warto obserwować, poznawać i dotykać. Pani Katarzyna Piastowicz pozwalając dzieciom doświadczać i eksperymentować, zachęcając do działania, pokazała, że to,
co się dzieje wokół nas, możemy wytłumaczyć.
Spotkania odbywały się raz w miesiącu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. Uczestnicy pracowali zarówno zbiorowo, indywidualnie jak
i w małych dwuosobowych zespołach.
Wielka Mapa Polski
Poznanie zakątków naszego kraju, poprawne stosowanie adresowania, pisania listów oraz pocztówek, nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami
i uczniami to cele akcji edukacyjnej, do której
przystąpili uczniowie klas I–III. W centralnym
holu klas młodszych w szkole znajduje się fizyczna mapa Polski o wymiarach 140 × 100 cm.
Mapa ma wielką wartość edukacyjną, na mapie znajdują się zdjęcia prezentujące stolice
wszystkich województw w Polsce. Uczniowie
odnajdują i zaznaczają miejscowości, z których
przychodzą pocztówki, oraz ciekawe miejsca

znajdujące się w ich najbliższej okolicy a także
umieszczają na niej nadsyłane kartki pocztowe.
Otrzymaliśmy na razie pocztówki z Kleszczeli
na Podlasiu – niewielkiego miasteczka w województwie podlaskim, leżącego niedaleko Bielska
Podlaskiego i Białowieży, nad rzeką Nurzec,
niedaleko granicy z Białorusią. Kolejną kartkę
z Łącka – wsi położonej w województwie małopolskim w Beskidzie Sądeckim. Napisali do nas także
uczniowie ze Winnicy, wsi położonej w powiecie
pułtuskim, województwie mazowieckim. Nasi
uczniowie wysłali 12 pocztówek z pozdrowieniami
z Drzonowa do uczestników akcji.
Przedstawione powyżej działania służą osiąganiu kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijania
i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego, zdolności i chęci wyjaśniania świata
przyrody, wykorzystywania technologii cyfrowych
do uczenia się i tworzenia treści cyfrowych w tym
programowania. Udział w zajęciach KUDIM wpłynął na podniesienie kompetencji technicznych
i inżynierskich. Innowacja w zakresie prowadzenia
prozdrowotnego i zorientowanego na przyszłość
trybu życia to jedno z najważniejszych działań
podnoszących pośrednio jakość życia naszego
społeczeństwa poprzez rozwój kompetencji
osobistych i społecznych.
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Przyjemne… z pożytecznym
CZAS WOLNY

O działalności Pracowni Orange – pisze Marzena Przyżycka

Przyjemne… Kiedy wpadamy na pomysł w co wzbogacić ofertę pracowni i kiedy spotyka się on z radosną akceptacją pozostałych członków Grupy
Inicjatywnej i użytkowników. Tym razem planujemy pozyskać klocki interaktywne, ułatwiające
dzieciom zapoznanie się z zagadnieniami robotyki poprzez zabawę.
Przyjemne… Kiedy odnajdujemy możliwość sfinansowania pomysłu. Tak się stało w maju, gdy
natrafiliśmy na aktualny program Fundacji Tesco pod nazwą „Decydujesz, pomagamy! ”.
Pożyteczne… bo powstał projekt we współpracy
z naszym lokalnym sportowym stowarzyszeniem
„Szkołą Taekwon-Do Hwa‑Rang” z Drzonowa.
Jeśli przejdziemy pierwszy etap, to w najmniej
optymistycznym wariancie przebiegu głosowania mamy szansę pozyskać minigrant dla stowarzyszenia Hwa-Rang na jego cele statutowe.
Przyjemne…Wiosna wokół nas zagościła na dobre,
lato tuż, tuż, nadeszła pora na kolejną, III już
edycję projektu Kwiaty w skrzynkowe rabaty,
czyli nasze Drzonowo na kolorowo, w tym roku
pt.: KWITNĄCE SKRZYNKI, OKNA I BALKONY!.

Pożyteczne… Chcemy poprzez tę akcję uwrażliwić
mieszkańców i zainspirować do współtworzenia przyjaznej atmosfery poprzez upiększanie
otoczenia, w którym mieszkamy, promować
dbałość o estetykę, wzbogacać i uatrakcyjniać
wspólną przestrzeń naszej wsi. W tym roku
oprócz nasadzeń we wspólnej części publicznej,
czyli w skrzynkach obok Świetlicy Wiejskiej, zachęcamy do ozdabiania kwiatami większej ilości
okien i balkonów, zwłaszcza mieszkań osiedla.
Pożyteczne…Oczywiście ważne dla naszych
działań są nowoczesne technologie, kładziemy
nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych. Dlatego
w projekcie liczymy na dokumentację najlepiej
w postaci cyfrowych zdjęć, dzięki czemu nasi
mieszkańcy poćwiczą wykonywanie, przesyłanie,
import i edycję plików graficznych. Dla tych, którzy nie mają doświadczenia w tych czynnościach,
polecamy odwiedzenie pracowni w Drzonowie
i/lub współpracę z młodszym pokoleniem.
Przyjemne…Ten projekt to konkurs, a jak konkurs to rzecz jasna – nagrody. Pozyskaliśmy
je od szczodrych i życzliwych darczyńców:
BUCZKOWSKI – Smażalnia; MESA. Grill-Restaurant-Cafe w Dźwirzynie; VESUVIO – Restauracja
u Włocha Valtera Stridi. Serdecznie dziękujemy
i gratulujemy wrażliwości społecznej!
Przyjemne… Gminna Pracownia Orange w Drzonowie to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców, nie tylko z naszej wsi. Choć na co dzień
pełni rolę miejscowej Świetlicy wiejskiej, to każdy
może tu przyjść i przy filiżance kawy lub herbaty spędzić czas wspólnie z innymi użytkownikami lub w określonym gronie, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Pożyteczne… Z pracowni jako miejsca spotkań
i zebrań wyposażonego w komputery z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, flipchart itp. korzystają więc nasze stowarzyszenia

sportowe czy wędkarskie. W miłym i estetycznym otoczeniu omawiają swoje dotychczasowe
działania i wytyczają nowe kierunki pracy.
Pożyteczne… W tym roku, po raz kolejny, pracownia gościła również Sołtysów oraz, co cieszy,
członków Rad Sołeckich z terenu naszej gminy
zainteresowanych konkursem Marszałka Województwa pod nazwą „Granty Sołeckie”. Urząd
Gminy wspiera sołectwa w tego typu inicjatywach, na których nam także zależy. W ubiegłym roku z racji braku doświadczenia większości Sołectw w aplikowaniu o finansowanie
zewnętrzne służyliśmy pomocą w każdym etapie, od dopracowania pomysłów do wysłania zgłoszeń.
Pożyteczne… Teraz wskazywaliśmy i przypominaliśmy od strony merytorycznej jak pisać.
Formalną częścią, dopracowaniem, załączeniem
odpowiednich dokumentów i terminowym
wysłaniem projektów zajmował się inspektor
gminny. Nowe miejsca spotkań, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej, kulturalnej
a także edukacyjnej, czy zwiększenie bezpieczeństwa – te ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich zadania mogą być zrealizowane
środkami z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Konkurs skierowany jest do sołectw, które poprzez swój Urząd Gminy składają wnioski na własne projekty.
Przyjemne… Dziś już wiemy i cieszymy się
wspólnie ze zwycięzcami, ponieważ w tym roku
dofinansowanie działań otrzymają aż trzy wsie
z siedmiu, które aplikowały. Wszystkim winszujemy chęci udziału, a Sołectwom Nowogardek,
Przećmino i Zieleniewo wygranych projektów.
Pożyteczne… Pracownia stwarza możliwość
poznawania nowych technologii. Na naszych
grantowych zajęciach wiele dzieci po raz pierwszy
poznało możliwości druku 3D, czy zbudowało
swoje pierwsze w życiu roboty. Tu przychodzą
dorośli i seniorzy stawiający pierwsze kroki
w obsłudze komputera, czy obecnie częściej jego
bardziej mobilnej wersji – laptopa. Uzyskują
wsparcie, wyjaśniają swoje wątpliwości, lepiej
poznają komputerowe funkcje. Jednak najchętniej Pracownia Orange odwiedzana jest przez

Przyjemne i pożyteczne… Dzieci młodsze i starsze przychodzą po lekcjach, tu mogą odpocząć,
napić się herbaty, pobyć ze sobą na innej płaszczyźnie niż szkolna. Nie zamykają się sami
w czterech ścianach przy ekranie komputera,
mogą doświadczać i uczyć się bycia nawzajem
ze sobą, co ma pozytywny wpływ na rozwój ich
właściwych interakcji społecznych.
Pożyteczne... Pierwsze miesiące zakończonego
roku szkolnego, podobnie jak w poprzednich
latach, w okresie, gdy na półkach sklepowych
królował Halloween, dzieci spędziły w pracowni
pod nazwą „Strachy na Lachy – noc w Pracowni
Orange”. W grach, zabawach, konkursach poznawały i utrwalały wiedzę, zwłaszcza o polskich
tradycjach zadusznych, usłyszały także o innych
w świecie celtyckim „Samhain” czy meksykańskim
„Dia de Muertos”.
Pożyteczne... W minionym sezonie w pracowni
odbywały się wspierane przez gminę spotkania
zainteresowanych mieszkańców z psychologiem.
Zapraszaliśmy na warsztaty Fundacji Na Przekór przeciwnościom pod nazwą „Trudny okres
dojrzewania – współczesne zagrożenia” oraz
związane z cyberprzemocą. Nowy rok rozpoczęliśmy wspierając akcję organizatorów WOŚP
w Sarbii przygotowaną i przeprowadzoną przez
nas loterią fantową.
Przyjemne... Ferie w pracowni, z bogatym programem zajęć zorganizowanym w oparciu o pozyskane od darczyńców materiały, też już mamy
za sobą. Potem były przygotowania do wielkanocnego kiermaszu gminnego.
Przyjemne... dowiedzieć się, że nasi Siłacze
zakładają stowarzyszenie sportowe, a zaczynali
w piwnicach i garażach. Iskra pochodząca z pracowni rozpaliła w nich płomień chęci działania
i teraz jak widać „palą się już na całego”.
Przyjemne... Przed nami wakacje, a my w planie
mamy letnią rywalizację „z pomarańczowym
w tle” i rozstrzygnięcie konkursu „Kwitnące
skrzynki, okna i balkony”.

Współpraca buduje
O współpracy Stowarzyszenia Szkoły Taekwon-do „Hwa-Rang” z Drzonowa
i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie na rzecz dzieci
i młodzieży – pisze prezes Marek Dołęgowski
W sierpniu 2018 r. zarząd Stowarzyszenia oraz
dyrektor Elżbieta Korżel podpisali porozumienie,
w celu zapewnienia optymalnych warunków dzieciom – uczniom SP w Dźwirzynie, do rozwijania
swoich zainteresowań, poprawy kondycji fizycznej
i nauki zdrowego trybu życia oraz samoobrony.
Dzięki życzliwości i zrozumieniu Pani dyrektor
szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego
udało się w optymalny sposób ustalić grafik
dodatkowych zajęć sportowych sztuki walki
Taekwon-do. Tak, żeby nasze dzieci i młodzież
mogły bezkonfliktowo uczestniczyć w treningach
sportowych po zajęciach szkolnych i spokojnie
móc powrócić autobusem szkolnym do domu.
W ten sposób odciążono rodziców z obowiązku
dowożenia swoich pociech dwa razy w tygodniu
na popołudniowe treningi, co wpłynęło bardzo
pozytywnie na uformowanie się grupy uczestników liczącej w przeciągu roku od 20 do 35 osób.
Trener Dawid Świtoń III Dan bardzo cieszy
się, że nasi najmilsi po trudnym okresie adaptacyjnym nadal wyrażają chęć uczestnictwa
w zajęciach. Nasi najmłodsi dają wycisk swojemu
trenerowi, doskonale się bawią, a co ważniejsze
systematycznie ćwiczą dbając o swoje zdrowie.

Współpraca polega także na wspieraniu wzajemnych przedsięwzięć. Stowarzyszenie pomogło SP w Dźwirzynie w organizacji spotkania
wszystkich beneficjentów programu unijnego
Zdrowe dzieci w zdrowych gminach w którym
biorą udział dzieci ze szkoły w Dźwirzynie, a realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kołobrzeg.
Tu niezawodne okazały się pokazy i ćwiczenia
najmłodszych uczestników z Niemiec i Polski
w stylu Taekwondo, które miały duże powodzenie.
Po niespełna roku współpracy z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że dzięki
wspólnym działaniom, życzliwości i pomocy
można zdziałać wiele. Zarząd Stowarzyszenia
pragnie serdecznie podziękować Pani dyrektor
Elżbiecie Korżel i nauczycielce wychowania fizycznego Pani Joannie Mireckiej, za współpracę
w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród
dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg.
Zajęcia Taewkon-do odbywają się w sali GOSTiR w Dźwirzynie w środy i piątki w godzinach
od 14.25 do 15.25, są finansowane w ramach dotacji otrzymanej z Gminy Kołobrzeg w ramach
promocji sportu i rekreacji na jej terenie.

WSPÓŁPRACA
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młodszą i najmłodszą część naszej społeczności,
więc pracujemy trochę w rytmie ich życia, (rok
szkolny, ferie i wakacje).
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ŚRODOWISKO

O badaniu stanu naszego powietrza pisze Aleksandra
Szczygielska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Najłatwiej powiedzieć, ze klimat tworzą zjawiska pogodowe na danym obszarze w okresie
wieloletnim wynikające z badania temperatury,
opadów atmosferycznych i wiatru. Klimat Gminy
Kołobrzeg wchodzi w skład klimatów bałtyckich
a jego specyficzny charakter kształtuje turystykę
naszego regionu. Nasze walory przyrodnicze,
klimatyczne i brak przemysłu sprzyjają czystości środowiska naturalnego a w konsekwencji
wspierają nasze zdrowie. To właśnie dzięki
tym elementom przyciągamy m.in. do Grzybowa i Dźwirzyna mnóstwo biegaczy, rowerzystów, wędkarzy, rodzin z małymi dziećmi.
Aby wnikliwiej się przyjrzeć a zarazem wyeksponować i promować jeszcze bardziej nasze
złoto jakim jest tutejszy ekosystem, sprzyjać nam będzie sieć
czujników znajdujących się
na terenie naszej Gminy.
System pełni funkcję informacyjną i edukacyjną.
Jest doskonałym uzupełnieniem wszystkich działań
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, które mają na celu poprawę
jakości powietrza. Czujniki mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5
oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe
dając informację o jakości powietrza w lokalizacji,
w której są umieszczone. Nadzór nad procesem
instalacji, kalibracja z państwowymi stacjami oraz
ciągła weryfikacja wyników gwarantują rzetelność
prezentowanych informacji. Dzięki platformie
internetowej oraz darmowym aplikacjom mobilnym współpracującym z systemami Android i iOS,
sprawdzisz jakim powietrzem aktualnie oddychasz
w gminie oraz w ponad innych 2600 lokalizacji,
w których czujniki zostały zainstalowane. W łatwy
sposób każdy mieszkaniec czy nasz gość‑turysta

może sprawdzić jakość powietrza w wybranym
miejscu poprzez wygenerowanie dla interesujących lokalizacji listy pomiarów (widgetów)
lub umieszczenie mapy samorządu z warstwą
zanieczyszczenia (iframe). Sprawdzisz tu także
dane z państwowych stacji zamontowanych
na terenie Polski i za granicą. Jestem przekonana,
że lokalizacja czujnika na terenie szkoły podstawowej w Drzonowie sprawi, ze zajęcia z edukacji
ekologicznej najmłodszych staną się bogatsze
a zwiększanie świadomości lokalnej społeczności
efektywniejsze. Pamiętać należy, że zmiana naszego
myślenia spowoduje natychmiastową zmianę nawyków, a to tak ważne we współczesnym świecie.
Pamiętajmy, że walka ze smogiem to nie
jest modne hasło czy problem wielkich miast
na południu Polski. O smogu wiemy coraz
więcej – wywiera druzgocący wpływ na nasze zdrowie i życie. Sprzyjająco
w walce ze smogiem działają
program Czyste Powietrze
wdrażany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Program Antysmogowy prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
To te narzędzia, które służą nam obecnie do walki
z niską emisją i skracają drogę do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Podkreślę, że w zrównoważonym
rozwoju gminy środowisko naturalne to jej
podstawa, a z kolei częścią środowiska naturalnego jest jakość powietrza. Jako kandydatka
na energetyka gminnego zachęcam do działań
pro środowiskowych, sprzyjania klimatowi naszej gminy i wspólnego dążenia do zrównoważonego rozwoju dla nas i przyszłych pokoleń.

Gospodarowanie
odpadami
zwolnienia dla rodzin
wielodzietnych
Urząd Gminy Kołobrzeg informuje, że z dniem
1 VI 2019 r. weszła w życie uchwała nr V/50/2019
Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne. Zgodnie z zapisami tej uchwały
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnienie będzie przysługiwało na 3
i każde kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej,
ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (przez rodzinę wielodzietną
rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek).
Aby skorzystać z tego zwolnienia po dniu wejścia
w życie uchwały (po 1 VI 2019 r.) należy złożyć
nową deklarację śmieciową.

Trzy sołectwa
z Grantami
Z ośmiu sołectw zgłoszonych do grantów sołeckich
2019 – konkursu organizowanego przez Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego, zostały
wybrane trzy. Przećmino z projektem o nazwie:
Rowerem na szachy pod chmurką – projekt kom‑
plementarnego doposażenia placu zabaw dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych i seniorów w miejscowości
Przećmino. Zieleniewo z projektem pod nazwą:
Zielony Rower – oznakowanie i doposażenie tras
rowerowych w miejscowości Zieleniewo. Nowogardek z projektem oznaczonym jako Doposażenie
placu przy świetlicy w Nowogardku – wiata i stacja
napraw rowerów dla wszystkich. Na realizację
sołectwa otrzymają po 10 tys. zł.

GMINNE AKTUALNOŚCI

III zjazd Amazonek w Grzybowie
Amazonki to ruch wsparcia psychicznego oraz
wspólnej motywacji dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, w wyniku której doszło
do usunięcia piersi. Pomimo tych traumatycznych przeżyć są dla siebie rodziną, a w całym
kraju skupiają się w liczne, mniejsze lub większe
stowarzyszenia. Grzybowo gościło III Integracyjny Zjazd Amazonek. Do dyspozycji pań był
ośrodek Villa Amber oraz Siesta w Grzybowie
gdzie przeprowadzono wykłady, warsztaty m.in.
z rękodzieła, taneczne zajęcia z zumby oraz
zabawę integracyjną. Nie zabrakło wspólnych
spacerów po plaży. Znalazła się także chwila dla
ciała za sprawą spotkania z kosmetyczką, makijażystką czy fryzjerką. – W naszym spotkaniu
wzięło udział około 140 amazonek z całej Polski
od Lublina po Zgorzelec, Opole, Gdańsk i wiele
innych miast – podkreślała organizatorka zjazdu
pani Maria Najdowska. W czerwcu grzybowską
Siestę odwiedziła także grupa uczestniczek marszu
OnkoResju Granicami Polski, która pokonała
trasę Kołobrzeg – Świnoujście (w tydzień 108 km).
Mieszkańcy sprzątali w Starym Borku
Po zbiórce przy remizie strażackiej, mieszkańcy
sołectwa wyposażeni w worki ruszyli do zbierania
śmieci. Pracę ułatwił podział na grupy oraz mapy
z zaznaczonymi punktami, w których zalegały
odpady. Trwające 4 godziny zbieranie m.in. puszek, butelek, a nawet opon, zapełniło workami
całego busa. Uprzątnięto także odcinek drogi
z Korzystna do Starego Borku, gdzie dużo śmieci
zalegało w rowach i na polach. Podsumowaniem
akcji był wspólny rodzinny piknik. W połowie
kwietnia podobną akcję przeprowadzono w sołectwach Karcino i Głowaczewo.

V Ogólnopolskie Spotkanie Lektorów
w Dźwirzynie
Raz do roku, właśnie w Dźwirzynie, spotkać
można największe sławy ze świata radia i telewizji. Nie inaczej było i w tym roku. Organizatorem Ogólnopolskiego Spotkania Lektorów
jest koszalińska Faktoria Lektorska Mikrofonika,
a jednym z partnerów grupa Hotele Nadmorskie.
Na zaproszenie Mikrofoniki do hotelu Senator
przyjechało kilkudziesięciu lektorów, a wśród
nich Tomasz Knapik, Jarosław Łukomski, Tomasz Kozłowicz, Radosław Popłonikowski,
Ziemowit Pędziwiatr czy Paweł Bukrewicz.
Na srebrnym ekranie premierowo zagościł
film promocyjny Gmina Sztuk Ulotnych, który
powstał przy współpracy Gminy Kołobrzeg,
fotografa Miłosza Kowalewskiego, Mikrofoniki
oraz Krystyny Czubówny. Mogą go państwo
znaleźć odwiedzając gminny kanał w serwisie
YouTube, który z łatwością znajdą też na naszej
stronie www.gmina.kolobrzeg.pl

Nasza Wielkanoc – stoiska oraz kosze
Dwanaście sołectw przygotowało wielkanocne
stoiska, które rywalizowały o miano najpiękniejszego. Za sprawą nowych sołtysów, którzy chcieli
się wraz z swoimi radami sołeckimi i mieszkańcami
wykazać, toczyła się zacięta rywalizacja w wyniku,
której przyznano dodatkowe trzy wyróżnienia. III
miejsce przypadło sołectwu Budzistowo, II miejsce
sołectwu Stramnica, a mistrzem wielkanocnego
stoiska zostało sołectwo Dźwirzyno. Wyróżniono
stoiska sołectw Stary Borek, Rościęcino i Zieleniewo. Do konkursu indywidualnego zgłoszono
trzynaście koszy wielkanocnych. Najpiękniejsze
zostały nagrodzone – III miejsce i ogrodowy stolik
kawowy z krzesłami wygrała Agnieszka Windorpska z Rościęcina, II miejsce i bujak ogrodowy
otrzymała Mirosława Folta z Zieleniewa. Laureatka
I miejsca Teresa Bartosiak z Zieleniewa opuściła
kiermasz z trzyosobową huśtawką ogrodową. Jej
kosz wielkanocny był wyjątkowy bo wykonany,
a w zasadzie wypieczony z chleba.

Wiosenni jubilaci
Państwo Alfred i Kazimiera Galek zawarli związek małżeński 25 stycznia 1969 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Rymaniu. Dziś zamieszkują
Zieleniewo, mają dwoje dzieci, czworo wnuków
i jednego prawnuka. Z kolei Państwo Stanisław
i Wanda Szarek zawarli związek małżeński 21 grudnia 1968 roku w USC w Siemyślu. Dziś zamieszkują
Rościęcino, gdzie stworzyli bardzo rodzinny dom
gdyż mają sześcioro dzieci oraz szesnaścioro
wnuków. Dalszego szczęścia oraz zdrowia życzył
jubilatom przy wręczaniu medali Prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie, wójt Gminy
Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek. Gratulujemy!

Dźwirzyno z Majowym Festynem
Tradycją podczas festynu majowego Caritas
Dźwirzyno stała się loteria fantowa, z której
dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Podziwiać można było makietę wczesnośredniowiecznego Budzistowa oraz zapoznać
się z tajnikami druku 3D. Wśród innych atrakcji
znalazł się laserowy paintball, strefa zabaw dla
dzieci, strzelanie z łuku, punkty gastronomiczne.
Czas umilały zabawy i konkursy z nagrodami.
Od strony muzycznej repertuar przygotowały
grupy Mayol i Mayol Kids. Partnerami imprezy
była Gmina Kołobrzeg orz Gminny Ośrodek
Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.

AKTUALNOŚCI
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Gremium sołtysów o nowej kadencji
Celem spotkania było omówienie najważniejszych
kwestii współpracy na linii sołtysi – Urząd Gminy
Kołobrzeg. Jednak zanim do tego przystąpiono
wójt Włodzimierz Popiołek wraz z zastępcą
Jerzym Wolskim wręczyli listy gratulacyjne nowym lub ponownie wybranym sołtysom oraz
podziękowania ustępującym. Wśród kwestii
ważnych dla wszystkich gospodarzy miejscowości były sprawy funduszu sołeckiego. Nowi
sołtysi zostali zapoznani z pracownikami urzędu
i jednostek gminnych, gdzie i do kogo, w jakiej
sprawie się zgłosić.

AKTUALNOŚCI

Egzaminy przeprowadzone
Od 10 do 12 kwietnia gimnazjaliści po raz ostatni pisali egzamin gimnazjalny za to od 15 do 17 kwietnia
odbył się po raz pierwszy egzamin ósmoklasistów.
W SP im. Mieszka I w Drzonowie do pierwszego
przystąpiło 25 gimnazjalistów, a drugiego 17 ósmoklasistów. Z kolei w SP Dźwirzyno im. Jana Pawła
II uczyniło to 20 gimnazjalistów i 15 ósmoklasistów.
Termin ogłoszenia wyników nastąpił 14 czerwca.
Zdrowe dzieciaki zawitały
do Dźwirzyna
Na hali GOSTiR w Dźwirzynie spotkali się wszyscy młodzi uczestnicy projektu Zdrowe Dzieci
w Zdrowych Gminach. Gmina Kołobrzeg jako
partner projektu gościła dzieci z niemieckiego
miasta Schwedt oraz przedstawicieli Europejskiej
Akademii Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii (ESAB) z siedzibą w Poczdamie. Z polskiej
strony lidera projektu Gminę Miasto Kołobrzeg,
partnerów Gminę Stepnica oraz Gminę Goleniów.
Dla maluchów przygotowano wiele ruchowych
i integracyjnych zajęć jak gry, wielkie malowanki,
taneczna zumba, zabawy harcerskie czy krótkie

zajęcia taekwondo pod okiem szkoły Hwa‑Rang
Drzonowo.
Niekanin monitoruje projektowanie
drogi 163
Do spotkania mieszkańców sołectwa Niekanin
z przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich
w tej sprawie doszło w marcu 2018 roku, kiedy
to zgłaszano uwagi do przedstawionej koncepcji.
W połowie maja tego roku doszło do kolejnych
rozmów. Zebrani uważali, że kwestie poruszone
jesienią nie do końca zostały ujęte. Z czym nie
zgadzali się przedstawiciele ZDW. Jednym z projektowanych elementów, który wzbudzał największe
emocje był wyjazd z drogi dojazdowej do posesji
na rondo. Mieszkańcy podkreślali, że są to działki
nie tylko mieszkaniowe, ale i usługowe, a większe samochody będą miały problem z wjazdem.
Mieszkańcy poruszali też temat ciągów pieszych
i rowerowych, zatok autobusowych czy oświetlenia.
Odnawiają wieżę kościółka
w Budzistowie
Pod koniec 2017 rozpoczęto prace wewnątrz świątyni i trwały one jeszcze w 2018 roku. Następnie
renowacji poddano wschodnią elewację. Czas
teraz przyszedł na front oraz odnowienie drewnianej wieży. Całkowity koszt zadania to ponad
200 tys. zł z czego 50 tys. dofinansowania udzieliła
Gmina Kołobrzeg.
Dominacja OSP Korzystno
Tegoroczna rywalizacja w zawodach sportowo‑pożarniczych pomiędzy 5 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kołobrzeg została
przeprowadzona na boisku w Starym Borku.
Zwycięstwo już po raz piąty – potwierdzając,
że są najlepszą jednostką gminy osiągnęło OSP Korzystno. Najlepsi otrzymali 600 zł na zakup sprzętu,

pozostałe jednostki na ten sam cel uhonorowano
bonami 400 zł. Jedyna kobieca drużyna strażacka
otrzymała taką samą nagrodę. Nie zapomniano
o najmłodszej drużynie z OSP Karcino, która
otrzymała wejściówki do Parku Rozrywki Fun
Park Pomerania. Nagrody ufundowała Gmina
Kołobrzeg. OSP Korzystno w zawodach wojewódzkich w Szczecinku zajęło 3 miejsce.
Przegląd Piosenki Przedszkolnej
w Dźwirzynie
Związek Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
z Koszalina we współpracy z Gminą Kołobrzeg
zorganizował Przegląd Piosenki Przedszkolnej
Razem Najweselej w Dźwirzynie. Amfiteatr wypełnił się małymi artystami, a każde z prezentujących się przedszkoli przygotowało wyjątkową
oprawę występów. Widzowie mogli usłyszeć takie
piosenki jak Misie niejadki, Przedszkole drugim
domem czy Kocham Cię.
Święto dzieci w Gminie Kołobrzeg
Poszczególne sołectwa Gminy Kołobrzeg zorganizowały festyny, pikniki i inne wydarzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka. W weekend
31 maja – 2 czerwca atrakcje dla najmłodszych
przygotowano w Karcinie, Stramnicy, Budzistowie,
Rościęcinie, Przećminie, Bogucinie, Sarbii czy
wspólnie sołectwa Stary i Nowy Borek. Tydzień
później w Niekaninie. Wśród nich malowanie
twarzy, wata cukrowa, animacje, gry i zabawy
z nagrodami, dmuchańce, paintball, pokazy
strażackie i wiele, wiele innych.
Wczesnośredniowieczne Budzistowo
Pierwsze takie spotkanie z historią w miejscu,
które niezwykle silnie na to zasługuje czyli w Budzistowie – dawnym Kołobrzegu. Gmina Kołobrzeg wspólnie z Muzeum Oręża Polskiego
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Wizyta w szkółce leśnej
Wycieczkę autokarową dla dzieci ze świetlic
gminnych (Grzybowo, Zieleniewo, Przećmino,
Bogusławiec i Sarbia) do Szkółki Leśnej we Włościborzu zorganizowano z okazji Dnia Dziecka
oraz Dnia Integracji Świetlic Gminnych. Dzieci
uczestniczyły w niesamowitej lekcji przyrody
prowadzonej pod okiem leśniczego. Brały udział
w konkursach przyrodniczych oraz quizach. Wizytę
zwieńczył wspólny grill. Zajęcia zostały sfinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rościęcińska Noc
Tym razem oprócz stałych elementów programu
jak wspólne ognisko czy konkursy z nagrodami
przygotowano takie atrakcje jak laserowy paintball, bubble football oraz oblegane przez wielu
magiczne fotolustro. Najważniejszym punktem
zabawy jest jak zawsze świętojański korowód,
którego zwieńczeniem jest wrzucenie wianków
do wód Parsęty. Na scenie zagrał zespół On Off
wraz z Jolą Tubielewicz m.in. uczestniczką programu telewizji Polsat Must Be The Music. Imprezę
zakończył pokaz fajerwerków i zabawa z DJ-em.
Na ratunek jelenia
Pan Piotr Bińczyk znalazł w studzience melioracyjnej w Karcinie – jelenia. Szybko podjął akcję
w celu wyciagnięcia zwierzęcia. Pomógł w tym
pan Sylwester Chabaj pojawiając się na miejscu
z odpowiednim sprzętem. Akcja ratunkowa
zakończyła się powodzeniem. Jednak to nie koniec historii. Pan Piotr wybrał się sprawdzić czy
wyciągnięty ze studzienki jeleń opuścił uprawę
rzepaku. Okazało się, że zaległ on w nim zaplątując się porożem. Poinformował o tym kolegów
z Koła Łowieckiego. Jeleń został on napojony
i wyprowadzony z rzepaku.
VI Powiatowa Senioriada
Gospodarzem był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gościnie wraz z gminnym klubem
seniora Złoty Wiek, działającym przy Ośrodku.
Celem corocznego spotkania jest prezentacja
twórczości artystycznej jak również promowanie inicjatyw sportowych i aktywności fizycznej
osób starszych wiekiem. Seniorzy ze wszystkich
klubów z ogromnym zaangażowaniem i determinacją walczyli o miejsca na podium. Tym razem
miano najbardziej wysportowanych seniorów

przypadło w udziale seniorom z Rymania. Mło‑
dzi Duchem z Gminy Kołobrzeg wywalczyli
zaszczytne trzecie miejsce. Podczas wszystkich
konkurencji seniorzy wspierani byli dobrym
słowem i serdecznym uśmiechem przez włodarzy gmin i burmistrza Gościna. Młodzi Duchem
zaprezentowali się w pięknych, biało‑czerwonych
barwach, nawiązując do 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Stroje, dekoracje jak
również występ artystyczny był w pełni inwencją
twórczą seniorów.
Absolutorium dla wójta i I miejsce
w województwie
Rada udzieliła wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi wotum zaufania 11 głosami za, przy
2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się. Rezultat
ten jest pokłosiem rankingu Regionalnej Izby
Obrachunkowej w kategorii gmin wiejskich
Gmina Kołobrzeg zajęła I miejsce pod względem
realizacji i kształtu budżetu w Województwie
Zachodniopomorskim i VII w kraju.
Równali pobocze drogi w Karcinie
Pobocze było w opłakanym stanie. Z inicjatywą
poprawy jakości pobocza wyszedł mieszkaniec
Karcina – Radosław Chudy. Z własnej firmy zaproponował materiał sprzęt i 2 ludzi, prosząc o pomoc
Sołtysa Karcina aby zmobilizował ochotników
do pomocy. Udało się. W akcji wzięło udział około
20 osób. Wspólnie w sobotę 22 czerwca przez
4 godziny ochotnicy zdołali poprawić pobocze
na odcinku 4 km. W ruch poszły łopaty, grabie,
a cała operacja przebiegła całkiem sprawnie. Jak
podkreśla radny Gminy Kołobrzeg z Karcina, koordynator akcji – Krzysztof Filipowicz – wszyscy
spisali się na medal, a każdemu zaangażowanemu
w akcję należą się podziękowania.

AKTUALNOŚCI

w Kołobrzegu zorganizowała dwudniowy Festiwal
Wczesnośredniowieczny. Grupy rekonstrukcyjnie
z całej Polski odpowiedzialne były za budowę
obozowiska dlatego też przybyli już do Budzistowa
na dwa dni przed początkiem imprezy. Pieczę nad
życiem obozowiska i wydarzeniem sprawowała
grupa MOHORT z Gryfic – jeden z partnerów
festiwalu. Co mogli zobaczyć odwiedzający?
Dawne sposoby warzenia soli i wędzenia ryb
czy efekty pracy garncarza. Jednak największym
zainteresowaniem cieszyły się manewry wojów,
pokazy uzbrojenia i pokazy historyczne – sąd
nad złodziejem oraz wypędzenie oszusta, inscenizacje bitew, a także wczesnośredniowieczne
turnieje. Prelekcje na temat znaczenia Budzistowa
w historii Polski i jego potencjału historycznego
wygłosił prof. dr hab. Marian Rębkowski, który
prowadził w latach 90-tych badania archeologiczne w Budzistowie. Na scenie swoją twórczość
zaprezentował białoruski zespół folkowy Stary
Olsa, korzystający z instrumentów jak najbardziej
zbliżonych do tych wykorzystywanych w okresie
średniowiecza i renesansu. Festiwal cieszył się
również zainteresowaniem ze strony mediów m.in.
Radia Koszalin czy TVP 3 Szczecin.

14

GPS – GMINNY PRZEGLĄD SPORTOWY

SPORT

Lekkoatletki z Grzybowa najlepsze
w województwie
22 medale zdobyli lekkoatleci KMKL Sztorm podczas Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego U18 i U20 – 3 z nich to medale mieszkanek
Grzybowa. Małgorzata Grzywińska w biegu 200 m
U18 była bezkonkurencyjna i z najlepszym czasem
25.56 sięgnęła po złoto. W rywalizacji na 100 m
U18 w półfinałowym biegu zajęła drugie miejsce
z czasem 12.60. W finale poprawiła wynik na 12.45,
co pozwoliło na zdobycie srebrnego medalu.
Z imprezy ze złotym medalem na szyi wraca
Kinga Waleriańczyk, która w chodzie na 5000 m
U18 osiągnęła czas 28.11.27.
Lekcje z przeciągania liny
UKS Ancora Sharks Dźwirzyno to drugi klub
w naszej gminie po Morote Głowaczewo trenujący
tę nie olimpijską dyscyplinę sportu. Pierwszy
trening przeprowadzony przez Polski Związek
Przeciągania Liny, z którym współpracuje klub,
odbył się pod koniec marca tego roku. Ich baza
treningowa znajduje się przy Gminnym Ośrodku
Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, a członkowie klubu przynależą do kadry narodowej.
Jedną z inicjatyw Rekinów było przeprowadzenie
treningów z przeciągania liny z uczniami klas V
i VIII – Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie. Po objaśnieniu zasad i treningów
technicznych w hali, przeprowadzono mini zawody.
Jubileusz Biegu z Wiatrakami
Dzień Dziecka w Sarbii, jak zwykle na sportowo.
Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie
oraz inicjatorzy biegu Monika i Tomasz Żmuda,

we współpracy z Gminą Kołobrzeg zorganizowali
V Bieg z Wiatrakami. Chętnych do startu nie
brakowało, a organizatorzy przygotowali 300
numerów startowych. Szczególnie zaangażowania
w biegu nie można odmówić najmłodszym, którzy po raz kolejny udowodnili, że żaden dystans
im nie straszny. Pięć edycji tej imprezy to już
co najmniej kilkunastu młodych ludzi zarażonych
pasją do biegania.
Lina po niemiecku
Klub sportowy Morote miał okazję zmierzyć się
z najlepszymi zespołami świata na międzynarodowym turnieju w Niemczech. W pierwszym dniu
zawodniczki klubu wzmocniły włoski klub Taf
Vazzola i reprezentację Europy. Obserwatorzy byli
zaskoczeni wysokim poziomem ich wyszkolenia
mimo tak krótkiego stażu treningowego. Drugiego
dnia turnieju zawodnicy z sekcji przeciągania
liny KS Morote reprezentowali barwy klubowe
w kategorii mix 580. Rywalizacja została zorganizowana na 70‑lecie powstania klubu Tug of war
w Goldscheuer.
Dzień Dziecka pod żaglami
Na jeziorze Dąbie odbyły się jubileuszowe 50
Ogólnopolskie Regaty o Puchar Dnia Dziecka.
Do rywalizacji przystąpiło aż 116 żeglarzy z 16
klubów całego kraju w tym klub UKŻ Błękitni
Grzybowo. Rozegrane zostały 4 biegi, po których
zakończeniu żeglarze Błękitnych zajęli czołowe
lokaty w swoich klasach. 1 miejsce w Klasie OPTIMIST grupa „C” zajął Wiktor Wiecki, 1 miejsce
w Klasie OPTIMIST grupa „B” zajął Filip Harasimowicz‑Krysztofiak, 2 miejsce w klasie LASER
4,7 zajęła Małgorzata Górnisiewicz, 2 miejsce
w klasie LASER Standard zajął Mateusz Szymczak
Wieści ze stadniny
Dwa dni trwały 10 już zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody z udziałem reprezentantów
obu krajów – Polski i Niemiec w Budzistowie.
Kibice tej dyscypliny mogli podziwiać 120 koni
podczas 240 przejazdów. Wiosną zawody odbywają się właśnie w Budzistowie natomiast jesienią
rywalizacja toczy się w Branderburskim – Muenchenhofe. Zawody miały charakter otwarty

i wziąć w nich udział mogli zarówno doświadczeni
jeźdźcy jak i amatorzy. Zwycięstwo w konkursie
LL z trafieniem w normę czasu wygrała Julia
Starecka na koniu Gabi z KJ Kaja Grzybowo, a jej
klubowa koleżanka Oliwia Paszkowska zajęła
drugie miejsce na koniu Carnot – drugiego dnia
zawodów w tej samej konkurencji. Zwycięstwo
odniosła także Magdalena Tabiś, reprezentantka
klubu gospodarzy KJ Derby Budzistowo. Wygrała
konkurs L zwykły na koniu Lexus. Stadnina koni
Michalski w Budzistowie gościła w hali finał
Kołobrzeskiej Ligi Jeździeckiej. Do przejazdów
finałowych przystąpiło 60 zawodników. Wysokość
przeszkód w zależności od kategorii ustawiona
była między 60 a 110 cm. Te najwyższe najlepiej
pokonała Małgorzata Tomczuk Michalska z (KJ
Derby Budzistowo) na koniu Jawa.
Ruszyły zapisy na 24 Bieg ku Słońcu
27 lipca startuje 24 edycja Ogólnopolskiego Biegu
Ku Słońcu na trasie 10 km Dźwirzyno–Grzybowo–
Dźwirzyno (4 km – plaża, 6 km – ścieżka rowerowa, droga). Na stronie www.sport.dzwirzyno.pl
dostępny jest regulamin biegu oraz link umożliwiający zapisanie się do biegu. Organizatorem
imprezy jest Gminny Ośrodek Sportu Turystyki
i Rekreacji w Dźwirzynie.
Grzegorz Krężel – dominacja
w surfcastingu
Morskie zawody wędkarskie w połowach z plaży
na przynęty naturalne Grand Prix Polski – Puchar
Kongera odbyły się we Władysławowie na Mierzei
Helskiej. Absolutną dominację w tej wędkarskiej konkurencji podkreślił Mistrz Polski 2018,
Grzegorz Krężel – członek koła PZW Drzonowo.
Okazał się najlepszy w gronie 42 sklasyfikowanych
zawodników. W dwóch połowowych turach złowił
łącznie 43 ryby, z których najdłuższa mierzyła
77,5 cm. Wysokie 13 miejsce zajął inny członek
drzonowskiego koła Dariusz Słabuszewski.
Globalne wyniki Andrzeja
Biedrzyckiego
Andrzej Biedrzycki ze Starego Borku wystartował
w popularnym światowym biegu Wings for Life
World run. Bieg odbywa się w wielu miastach

na całym świecie, a jego celem jest zbiórka funduszy na badania i szukanie metod leczenia rdzenia
kręgowego. Zasadą biegu jest ucieczka przed samochodem ruszającym z linii startu pół godziny
za biegaczami. Auto przyśpiesza i gdy dogoni biegacza on kończy bieg. W Poznaniu za kierownicą
samochodu pościgowego siedział Adam Małysz.
Andrzej Biedrzycki w swojej kategorii wiekowej
M60 uzyskał 3 dystans na świecie wśród 582 biegaczy w niej startujących. Mieszkaniec naszej
Gminy przebiegł 42 km i 150 metrów, do pierwszego i drugiego wyniku zabrakło naprawdę nie
wiele. Jorma Kurittu z Finlandii przebiegł o 110 m
więcej, a Herbert Hartl z Austrii 60 m.
Na tym nie koniec Andrzej Biedrzycki wraz
z Stanisławem Łańcuckim i Andrzejem Maciolem w kategorii M60 z sumowanym czasem
4:09:52 półmaratonu zdobyli srebrny medal
podczas Halowych Mistrzostw Świata Weteranów
w Toruniu. Nasz biegacz uzyskał czas – 1:24:37
(11 indywidualnie). Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek uhonorował naszego biegacza
kompletem sportowego stroju z logiem Gminy.
Z szachownicy sukcesów
Gminny Klub Szachowy Solny Grzybowo może
pochwalić się kolejnymi sukcesami swoich zawodników: Brązowy medal w V Otwartych
Drużynowych Mistrzostwach Województwa
Zachodniopomorskiego w Szachach Szybkich.
Drużyna w składzie: Julia Antolak, Maciej Kowalski, Miłosz Rogala i Maria Gościniak. Julia
Antolak i Maria Gościniak zdobyły drużynowe
wicemistrzostwo Polski w szachach błyskawicznych. Szachowe Grand Prix Szkół Podstawowych:
cztery pierwsze miejsca zajęli Michał Kuczyński,

Miłosz Wąski, Adam Szczygielski, Hanna Arabas. Junior Solnego Grzybowo – Miłosz Rogala
zdobył złoty medal w Otwartych Mistrzostwach
Województwa Zachodniopomorskiego juniorów
w szachach szybkich do lat 16. Wygraną w Szczecinie w turnieju dla dzieci Lato z szachami może
pochwalić się juniorka Hanna Arabas.
Medaliści w Karate
Wiktor Wojarski, zawodnik Morote Głowaczewo
zdobył brązowy medal na międzynarodowym
turnieju w karate olimpijskim Sopot Arawaza
Cup. Podopieczny trenera Przemysława Spadło,
uplasował się także na trzecim miejscu w kategorii kumite chłopców podczas ogólnopolskich
zawodów karate sportowego Grand Prix Mazovia w Zielonkach pod Warszawą. Pola Sottek
z Grzybowa podczas Wojewódzkiej Olimpiady
Młodzieży reprezentując kołobrzeski Kyokushin
Karate Buntai zdobyła dwa srebrne medale. Nasza
młoda karateczka zdobyła także brązowy medal
podczas Turnieju Karate Kyokushin w Płotach.
Europejski Tydzień Sportu w naszej
gminie
Tradycyjnie Gminny Ośrodek Sportu Turystyki
i Rekreacji w Dźwirzynie wraz ze stowarzyszeniami,
klubami sportowymi oraz branża turystyczną
włączyli się w akcje Europejskiego Tygodnia
Sportu. Na terenie Gminy Kołobrzeg zorganizowano szereg zajęć sportowych w plenerze i nie
tylko m.in. nordic walking, rajdy rowerowe czy
turnieje gier stolikowych.
Puchar Pomorza Taekwondo
Osiemnastu zawodników Szkoły Taekwon-do ITF
Hwa‑Rang wzięło udział w Pucharze Pomorza Taekwon-do ITF, które odbyły się w Hali
Millenium w Kołobrzegu zdobywając łącznie
14 medali. Zawodniczki – mieszkanki Gminy
Kołobrzeg trenujące w Szkole Taekwon-do ITF
HOSINSU z Kołobrzeskiego Podczela w tych
samych zawodach wywalczyły złote medale:
Natalia i Sandra Rosiak oraz Paulina Kiełbasa.
Resko Karcino zebrało doświadczenie
w wyższej klasie
Bilans Reska Karcino w sezonie 2018/2019 po awansie do nowej klasy A to 6 zwycięstw i 20 porażek,
a liczba 18 punktów dała 12 miejsce w tabeli

na 14 zespołów. Nasza drużyna wyprzedziła tylko
Radew Białogórzyno oraz Falę ABFrost Gąski.
Karcinianie zdobyli 50 bramek, a stracili ich 92.
Sezon był trudny, nie obyło się bez problemów
kadrowych. Mecz kończący sezon w Karcinie
z Płomieniem Myślino, zakończył się zwycięstwem
gospodarzy 2:1 po bramkach Filipa Łupkowskiego
20 minucie i Michała Krzesińskiego w 62 minucie.
Sezon UKS-u Chrobry Drzonowo
Młodzi adepci sztuki piłkarskiej zakończyli rozgrywki na podium. Klub rozwija się i ma coraz
liczniejszą grupę zawodników. Sezon 2018/2019
dla zespołów piłkarskich UKS Chrobry Drzonowo
zakończył się miejscami na podium. Juniorzy
młodsi rocznik 2002–2005 zajęli 3 miejsce, podobnie Orlik rocznik 2008–2010. Młodzik rocznik 2006–2009 II liga okręgowa zajęli 2 miejsce.
Zespoły do tych sukcesów poprowadził trener
Tadeusz Sowiński. Klub od nowego roku zatrudnił
drugiego trenera Daniela Kowalewskiego, który
rozpoczął współpracę z rocznikiem 2010–12.
Jeżeli finanse pozwolą roczniki te przystąpią
do rozgrywek z nowym sezonem.
Piłka Ręczna
W Dźwirzynie odbyły się Mistrzostwa Polski
Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt
i chłopców. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna
z Zabrza, drugie z Bydgoszczy, a trzecie z Przemyśla.
Kądzielno rajem dla dogtrekkingu
Pasjonaci psiego sportu i współpracy czworonogów z człowiekiem taki właśnie jest dogtrekking.
Zawody odbyły się na dwóch dystansach 12 i 18 km.
Na krótszym usytuowano 10 punktów kontrolnych,
a na dłuższym 15. Uczestnicy pokonywali trasę
marszem wyposażeni w mapę, która pozwalała
na odnalezienie ukrytych w lesie punktów. Na starcie stanęło 120 osób oraz 70 psów.
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Absolwenci 2018/2019
Najlepsi absolwenci Gminy Kołobrzeg klas ósmych szkół podstawowych oraz ostatniego rocznika gimnazjum.
Wysokie średnie w swoich szkołach osiągnęło 52 uczniów.
Grupa 1
Piotr Dusza (Gimnazujm im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie), Kornelia Żmuda
i Maciej Wojciechowski (SP im. Mieszka I w Drzonowie), Mirjam Dejneko,
Eryk Maćkula, Patryk Podbrzeski (SP im. Jana Pawła II w Dźwirzynie)
Kamila Maciejewska, Kamil Maj, Zuzanna Nikel, Szymon Pawlicki, Natalia Przewratil,
Mateusz Jasiński, brak na zdjęciu – Michalina Kusiakiewicz i Olga Baś
(wszyscy Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie)

Grupa 2
Filip Kawiński, Miłosz Rogala, Marta Szuraj, Jagoda Szymkowiak, Julia Fajczak,
Krzysztof Kabaciński, Julia Ostrówka, Julia Wojtowicz, Łukasz Żuchniewicz,
brak na zdjęciu – Julia Dorywalska, Wiktora Ziegler, Magda Szwarc, Wiktora Olech
(wszyscy SP nr 1 im. Bolesława Chrobrego)

Grupa 3

EDUKACJA

Hanna Bielak, brak na zdjęciu – Dominik Hołup, Mikołaj Kużownik,
Krzysztof Bondalski, Julita Gobosz (wszyscy Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy)
Małgorzata Mielcarek, Magdalena Łysiak, brak na zdjęciu – Wiktor Łangowski,
Wiktor Pasternak, Kinga Wesołek, Olaf Olejniczak (SP nr 7 im. Zjednoczonej Europy),
Joanna Salwiczek, brak na zdjęciu – Paweł Jardzioch (oboje SP nr 3 im. Marynarzy
Polskich)

Grupa 4
Weronika Licznar (SP nr 4 im. Bohaterów I Armii WP),
Patryk Lamprycht (SP nr 5 im. Jana Pawła II), Natalia Hoc, Oskar Krupitowicz,
Jakub Pobutkiewicz, Lukrecja Skicińska, Piotr Ziomek, Zuzanna Zadka, Piotr Marciniak,
Iga Zatylna (wszyscy SP nr 6 im. Janusza Korczaka),
Monika Bartos (ZS nr 2 im. Józefa Wybickiego),
Natalia Trojanowska (Społeczne Gimnazujm nr 1 im. Z. Herberta)

Kronika kryminalna

Haniebny czyn w Karcinie
W marcu z terenu stadionu w Karcinie pod osłoną
nocy skradziona została tablica upamiętniająca
zmarłego w 2017 roku prezesa śp. Stanisława
Łebedyka. Jest nam niezwykle przykro, że miejsce
pamięci człowieka tak zasłużonego dla naszego
klubu i dla Karcina padło łupem złodzieja – czytamy na facebookowym profilu klubu Reska
Karcino. Choć wyznaczona została nagroda
za wskazanie złodzieja, tablicy do dziś nie odzyskano. Tablicę ufundowała Gmina Kołobrzeg
i zrobi to ponownie być może w innej formie.
Obywatelskie zatrzymanie
w Grzybowie
W Grzybowie doszło do nocnego obywatelskiego
zatrzymania pojazdu. Kierowca, który widział
nieprawidłowo poruszający się pojazd, zajechał mu
drogę, a o sytuacji powiadomił Policję. Okazało
się, że autem podróżowali nietrzeźwi Ukraińcy.
Kierowca wydmuchał 1,5 promila. Gdy kierowca
wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.
Nic mu się nie stało
Służby ratunkowe zostały powiadomione o tonącym kitesurfingowcu w Grzybowie. Mężczyzna
stracił latawiec, który porwał wiatr. Wpadł do wody,
a zaniepokojeni plażowicze powiadomili ratowników. Na miejscu pojawili się strażacy, ratownicy
z Brzegowej Stacji Ratownictwa na statku Szkwał
oraz ratownicy Pogotowia Ratunkowego. Gdy
przybyli, okazało się, że mężczyźnie nic się nie
stało. Wyszedł z wody o własnych siłach.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy doszło do kilku niebezpiecznych
czy kryminalnych wydarzeń na terenie Gminy Kołobrzeg

Ukradł psa w Brzegu. Odnalazł się
w Dźwirzynie
Kołobrzeska policja zatrzymała 43-letniego
mieszkańca Karlina za kradzież. Ten miał dopuścić się przywłaszczenia sobie 5-tygodniowego
pieska. Szczeniak został skradziony z hodowli
w Brzegu. Jego wartość wyceniono na 6 tysięcy
złotych. Mężczyzna, który był poszukiwany, miał
przebywać w Dźwirzynie. Właściciel psa poszukiwał go również dając ogłoszenia w internecie.
Ostatecznie 43-latka udało się namierzyć kołobrzeskim policjantom. Mężczyzna został zatrzymany
i zostanie mu postawiony zarzut kradzieży.
Czujny po służbie
Na początku maja w miejscowości Budzistowo,
policjant będący po służbie zauważył dziwnie
zachowującego się kierowcę. Dokonał zatrzymania i wezwał umundurowanych policjantów.
Mężczyzna wydmuchał niemal 3 promile. Stracił
prawo jazdy i trafił przed sąd.
Pogryzł policjantów, szarpał się
z taksówkarzem
Policjanci z Kołobrzegu zostali wezwani do awanturującego się klienta taksówki w Grzybowie.
Interweniujący stróże prawa ustalili, że 35-latek, pokłócił się z taksówkarzem szarpiąc go
i wyzywając. W trakcie interwencji mężczyzna
był agresywny, nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Obiecał policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie
od wykonywanych czynności, potem rzucił
w nich banknotami. Mężczyzna był pobudzony
i konieczne było wezwanie wsparcia. W trakcie
zatrzymania, 35-latek wyzywał funkcjonariuszy,
kopał ich, opluwał, a nawet gryzł. W związku
z popełnionym przestępstwem mężczyzna został
zatrzymany do wyjaśnienia i wytrzeźwienia.
Zatrzymany mieszkaniec Wrocławia usłyszał
zarzuty znieważenia funkcjonariuszy oraz próby
przekupstwa. Za powyższe czyny mężczyźnie
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Decyzją kołobrzeskiej prokuratury wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy
w postaci dozoru Policji.

Przewrócił się na skuterze
Na przejeździe przez budowę drogi S6 w miejscowości Rościęcino, doszło do zdarzenia drogowego. Jadący skuterem 63-letni mężczyzna
przewrócił się wraz z kierowanym skuterem.
Wywrotka była na tyle nieszczęśliwa, że starszy
pan złamał sobie kość udową. Pomocy udzielili
mu ratownicy medyczni.
Pijany, skosił znak na wysepce
Policjanci z komórki patrolowej zatrzymali
nietrzeźwego kierującego 45-latka z Karścina,
który najechał na wysepkę, przy przejściu dla
pieszych w Zieleniewie, uszkadzając oznakowanie. Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Wytrzeźwiał w policyjnym areszcie
i usłyszał zarzuty.
Motocyklista uderzył w samochód
W okresie wielkanocnym do kolizji doszło na ulicy
Nadmorskiej w Grzybowie. Jadący tą drogą
motocyklista uderzył w zaparkowany samochód.
Na miejscu pojawili się ratownicy Pogotowia Ratunkowego, którzy zabrali mężczyznę na badania.
Zderzenie 3 samochodów w Grzybowie
Na ulicy Kołobrzeskiej przy skrzyżowaniu z Zachodnią doszło do groźnie wyglądającej kolizji.
Kierująca pojazdem marki Peugeot nie upewniła
się czy ma odpowiednie warunki do wykonania
manewru wyprzedzania, w wyniku czego dopro‑
wadziła do mocnego uderzenia w pojazd marki
Nissan, czym spowodowała zagrożenie bezpie‑
czeństwa ruchu drogowego. Kierująca peugeotem
została lekko rana. Pomocy udziela jej załoga
Pogotowia Ratunkowego.
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ekstrawagancja czy czysta przyjemność

TURYSTYKA

O ciekawej formie rekreacji pisze Adam Stacewicz
Niewielka ilość wody zgromadzona w małym
jeziorku położonym w środku lasu Pomorza
Środkowego. Doskonałe miejsce do ucieczki
od miejskiego szumu, ludzkiego gwaru i natłoku
myśli. Zbyt mały akwen by pływać po nim żaglówką, rowerem wodnym, a nawet kajakiem.
Przejrzysta, pachnąca czystością woda i niczym
nie zakłócona cisza. Cisza, która w pierwszych
chwilach spotkania kłuje w uszy wwierca się
w wyobraźnię wywołuje dręczący natarczywością
niepokój, by nagle spłynąć na zdziwioną ofiarę
klarowną refleksją, że harmonia z przyrodą do której cisza prowadzi to najprzyjemniejszy rodzaj
wypoczynku jaki sami możemy sobie zafundować.
I gdy już opanujemy pierwsze wrażenie osobliwego kontaktu z ciszą, przyrodą i własnym
odprężeniem pojawia się myśl: a może spróbować
w ciszy niepostrzeżenie i suchą stopą przemierzyć
akwen jeziorka? Przypuszczam, że takie refleksje
towarzyszyły autorowi wynalazku deski z wiosłem.
A jak SUP czyli stand-up paddle pojawił się
wśród rodziny sportów wodnych? I kto pierwszy
ten sposób przemieszczania się po wodzie suchą
stopą wdrożył w życie? Zrobiło to dwóch serfingowców Dave Kalama i Laird Hamilton. Obaj
panowie brali udział w zawodach surfingowych.
Poza sportową rywalizacją uczestniczyli w organizowaniu show dla publiczności. Ponieważ
morze w dniu w którym narodził się pomysł
deski z wiosłem było leniwe i skąpiło niezbędnych
do surfingu fal zawodnicy nie mogli wykazać się
swoimi umiejętnościami. Siedząc bezczynnie
na dryfujących leniwie longboardach intensywnie myśleli jak zabawić znudzoną publiczność?
I nastąpiło olśnienie, ciszą, kontaktem z naturą
i kreatywnością inspirowane. Chwycili za wiosło

i kręcić zaczęli się na swoich deskach na spokojnej
wodzie tuż przy brzegu na oczach wkręcającej się
w coraz większy entuzjazm publiczności. Rozbawieni surferzy zupełnie nie mieli świadomości
że stają się twórcami nowej dyscypliny sportów
wodnych. Wszystko to działo się na początku
90 lat XX wieku.
SUP czyli deska z wiosłem to jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się sportów
wodnych na świecie. Dlaczego tak jest? Ponieważ
ten sport jest dla każdego, niezależnie od wieku
i kondycji fizycznej. Główną zaletą SUP’a jest
całkowity brak uzależnienia od warunków atmosferycznych takich jak wiatr czy fale. Łatwy,
intuicyjny i relaksujący. Deska z wiosłem to wolność, przygoda i szerokie możliwości.
Ale to także niezwykle interesująca forma turystycznej wędrówki małymi akwenami naszego
regionu, kraju czy kontynentu.
Małe jeziorko Pomorza Zachodniego, na którym spotkałem deskarza z wiosłem i mnie natchnęło klarowną myślą, że to łatwy w transporcie,
atrakcyjny i tani statek pływający. Dzięki możliwościom jakie zapewnia właścicielowi pozwala
dotrzeć do miejsc na wodzie do których innymi
pływadłami dotrzeć nie sposób. To pozwala
spotkać szczególną ciszę o walorach której już
napisałem. Polecam wszystkim, którzy nie znoszą
bezczynnego wystawiania ciała do słońca nad
brzegiem wody.
Dla leniwych wymyślono wariant deski dmuchanej, która w wersji transportowej da się upchnąć
do 25 litrowego plecaka. Do transportu takiego
SUP’a wystarczy zaledwie rower.

Cmentarz
w Głowaczewie
pod opieką
uczniów
Od 2009 roku, zatem już od 10 lat, uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, pod opieką nauczyciela
Tomasza Mroza, sprawują pieczę nad historycznym cmentarzem poewangelickim z lat 1914–1918
usytuowanym w Głowaczowie na terenie Gminy
Kołobrzeg. Kuratela ta polega na systematycznym, dwukrotnym w roku (wiosną i jesienią)
wykonywaniu czynności porządkowych. Zaangażowani w przedsięwzięcie uczniowie sprzątają niemieckie i polskie mogiły, grabią liście,
zbierają gałęzie, zamiatają, odnawiają napisy
na zapomnianych, opuszczonych grobach. Często, przy okazji prowadzonych prac, odkrywają
zasypane ziemią stare płyty kamienie nagrobne,
które po wyczyszczeniu i odmalowania napisów układają na terenie cmentarza. Aktywna
postawa opiekuna prowadzonej od lat w szkole
akcji oraz czynny udział młodzieży celująco
wpisuje się w pracę edukacyjno-wychowawczą
szkoły. Uczniowie z niezwykłym oddaniem
wykonują prace na cmentarzu, okazując tym
samym – w sposób najbardziej prostolinijny
i spontaniczny – szacunek dla przeszłych pokoleń.
Poprzez dbałość o miejsce pamięci – cmentarz
szczerze kultywują upamiętnianie lokalnej historii
budząc jednocześnie dużą sympatię i wsparcie
w działaniu u mieszkańców miejscowości. Wójt
Włodzimierz Popiołek podziękował ośmiu tegorocznym absolwentom szkoły za wykonywane
prace, przekazując listy gratulacyjne oraz drobne
upominki.

To już
212 lat
O historii Stramnicy pisze
Robert Dziemba z Muzeum
Oręża Polskiego

2 VII 1807 r. w Twierdzy Kołobrzeg doszło do zawieszenia broni w oblężeniu miasta w wojnie
francusko-pruskiej. W historii walk zapisały się
również miejscowości gminy Kołobrzeg, w tym
Stramnica, gdzie znajdowała się kwatera główna,
a gdzie później pochowano generała Pietro Teulié,
włoskiego dowódcę pierwszego etapu oblężenia.
W ubiegłym roku, w Stramnicy odsłonięto obelisk
upamiętniający tego oficera.
16 II 1807 r. marszałek Alexander Berthier, tak
pisze ze Szczecina do generała Teulié: Dobrze
wykonaliście wielkie manewry, które wam przy‑
kazałem, dzięki specjalnej uwadze dołączyliście
się do trudności, które miały wam zaoferować
manewry. Teulié z datą 16 II pisze do dowództwa
Wielkiej Armii o wydaniu rozkazów pod Colbergiem. Wojska włoskie docierają tu do końca
lutego, po drodze ponosząc straty, jak chociażby
pod Nowogardem. Początkowo, kwatera główna
znajdowała się w Gościnie, a poszczególne oddziały stacjonowały w podkołobrzeskich wsiach.
Wojska oblężnicze liczyły 5300 żołnierzy, 500
koni i 12 lekkich dział polowych 3-funtowych.
To niewiele w stosunku do 176 armat, bo na tyle
Włosi szacowali artylerię twierdzy… Wojska
oblężnicze od początku marca zaczęły otaczać
Kołobrzeg. Poruszały się z obu stron Parsęty.
10 marca zdobyto wieś Czernin, a już 11 marca
walki odbywały się na linii Mirocice, Stramnica,
Niekanin, Budzistowo. Szczególnie ciężkie walki
stoczono o Mirocice. 14 marca w rękach Włoskich był już Hohe Berg (Wysoka Góra – szaniec
na wysokości dawnej pętli autobusu nr 7 przy
ogrodach działkowych „Kolejarz”). W połowie
marca, Teulié osiągnął linię Lasu Kołobrzeskiego
i Zieleniewa, o które trzeba było walczyć. Prusacy
stracili tam 3 armaty i 50 jeńców. Tak Teulié pisze
o wydarzeniach z 19 III: Ten dzień kosztuje wroga
155 zabitych i rannych we wsi i 80 jeńców, jak rów‑
nież 5 armat. Straciliśmy 32 zabitych i 45 rannych.

Pietro Teulié urodził się 3 II 1769 r. w Mediolanie.
Był synem Francuza – Filipa Teulié i Włoszki – Teresy Crippa. Według rejestrów chrzcielnych bazyliki
św. Eufemii, tego dnia na świat przyszedł Pietro
Giuseppe Baldassarre Biagio Teulié, syn legalnych
małżonków. Ojciec był urzędnikiem państwowym.
Pietro Teulié ukończył prawo na Uniwersytecie
w Pawii i został adwokatem w Mediolanie. Gdy
Napoleon wszedł do Milanu w 1796 r., zgłosił
się na ochotnika do Gwardii Narodowej. Już
w październiku tego roku zaciągnął się do Legii
Lombardii w Republice Cisalpińskiej. W 1797 r.
walczył z wojskiem Państwa Kościelnego. Brał
udział w wielu bitwach i potyczkach. W czerwcu
1800 r. Napoleon awansował go na stopień generała
brygady, jako wdzięczność za niewzruszoną odwagę
w bitwie pod Marengo (14 VI 1800). 22 IV 1801 r.
został mianowany ministrem wojny Królestwa
Włoch, ale zrezygnował z tego stanowiska już
w lipcu. W wyniku intrygi, został aresztowany
w 1804 r., ale na wolność wyszedł już rok później.
W 1806 r. zastąpił generała Pino na stanowisku
dowódcy 1 Dywizji Włoskiej, która otrzymała
rozkaz udania się pod Twierdzę Kołobrzeg.
Oblężeniem dowodził do marca 1807 r. Został
go pozbawiony ze względu na brak postępów
w oblężeniu. Później Napoleon go zrehabilitował.
12 VI, podczas walk o Fort Wilczy, 24-funtowa
kula armatnia zmiażdżyła udo generałowi Teulié.
Przetransportowano go do szpitala polowego
w Stramnicy, gdzie amputowano mu nogę. Zmarł
po kilku dniach na gangrenę, prawdopodobnie
18 czerwca. Pochowano go w Stramnicy, a jego
zabalsamowane serce wysłano dla żony do Paryża.
Nad jego grobem wzniesiono pomnik w kształcie
wysokiego stożka, zwieńczony kulą. Na swoim
drzeworycie utrwalił go Daniel Berger. Gdy żołnierze 1 Dywizji Włoskiej powrócili do Mediolanu,
fakt pozostawienia w obcej ziemi szczątków
bohatera, za jakiego uznano generała Teulié,
wywoływał spore emocje, najczęściej negatywne.
Krewni generała dokonali jego ekshumacji w 1836
roku i przewieźli do Mediolanu, gdzie go pochowano. Jego ciało spoczęło w potrójnej trumnie
w piwnicach obecnej Szkoły Wojskowej (Scuola
Militare Teulié), powstałej na bazie sierocińca
założonego z jego fundacji. Obelisk w Stramnicy
został usunięty.

W drugiej połowie czerwca pod Kołobrzeg zaczęły docierać posiłki. Korpus oblężniczy osiągnął
stan 13 tysięcy żołnierzy, a także, w zależności
od źródeł, od 55 do 67 dział różnego rodzaju
i wagomiaru. 28 VI doszło do przegrupowania
i podziału korpusu na sześć brygad. Korpus
oblężniczy miał wreszcie liczebną przewagę nad
załogą twierdzy, której jednak ustępował artylerią. Napoleon postawił mu pierwsze zadanie,
zdobycia portu. Ta część oblężenia rozpoczęła
się 1 lipca artyleryjską kanonadą. Po zbombardowaniu miasta, do walki ruszyli Francuzi, którzy dość łatwo poradzili sobie z zajęciem portu,
a tym samym odcięli twierdzę od zaopatrzenia
i przekreślili jej znaczenie na teatrze tej wojny.
Dodajmy, że w tym czasie na całym Pomorzu
nikt nie walczył, trwały rokowania pokojowe
w Tylży. Walczono tylko w Kołobrzegu! Francuzi
byli silnie ostrzeliwani artylerią z Reduty Morast,
Fortu Ujście i szwedzkiej fregaty, ale się utrzymali.
Włosi wyszli z Zieleniewa i zaatakowali od strony
przedmieścia Stubbenhagen tężnie przy obecnej
ulicy Solnej. Żołnierze generała Rubry’ego wyruszyli z Fortu Loisona i zaatakowali Szaniec Ceglany
(obecnie „Medyk”). 1 VII o godz. 10.00 przerwano
walkę celem rozmów o poddaniu twierdzy. Major
Gneisenau nie zgodził się na takie rozwiązanie,
wobec powyższego, Loison stwierdził: Za trzy dni
będzie tu tylko kupa popiołu. Od godziny 19 dnia 1
VII, rozpoczęło się bombardowanie miasta. 2 VII
przygotowano się do decydującego szturmu.
Włosi atakowali na liniach z dnia 1 lipca. Jak pisze
jednak Rossi, o godzinie 12 na Forcie Loisona
pojawiła się biała flaga (Kroczyński twierdzi,
że do zawieszenia broni doszło o godzinie 15).
W ten sposób, Twierdza Kołobrzeg nie została
zdobyta, choć prawdopodobnie 2 lub 3 VII musiałaby kapitulować.
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Budowa nowej marki
W Hotelu Havet w Dźwirzynie w połowie marca
dyskutowano o sezonie letnim. Przedsiębiorcom branży turystycznej, głównie z Dźwirzyna
i Grzybowa, przedstawiono kalendarz letnich
imprez, który znajdą państwo na końcu naszego
czasopisma. Wśród nich znalazły się Regaty
Admirals Cup, Żeglarskie otwarcie Lata, po raz
pierwszy trzydniowy Festiwal Zupy Grzybowej,
Wielkie Wesele w Grzybowie, Festiwal Smaczna
Ryba w Dźwirzynie i wiele innych. Na scenach
zagoszczą między innymi Jula, Mateusz Gessler czy Kombii. Wszystko pod patronatem
projektu Eska Summer City. Nie zabraknie też
wydarzeń sportowych oraz tradycyjnego Biegu
Ku Słońcu. Przedsiębiorcy mieli również szereg
pomysłów na promocję gminy, ze szczególnym
wykorzystaniem nowoczesnych i powszechnych
narzędzi takich jak Facebook czy dedykowane
strony internetowe. Mamy nadzieję, że wszystkie
cenne pomysły będzie można wcielić w życie.
Dziękujemy za wszystkie i zapraszamy do dalszej
współpracy. Być może nowa marka zadebiutuje
jeszcze w tym sezonie.
Klimatyczni znów zyskali – Katalog
Gminy Kołobrzeg
Rodzina klimatycznych czyli ośrodków posiadających rekomendacje Gminy Kołobrzeg Obiekt
z Klimatem liczy 81 członków z Grzybowa
i Dźwirzyna. Przedsiębiorcy, którzy przystąpili

do programu uzyskali kolejne bonusy. Po lepszej
promocji w bazie noclegowej dostępnej na gminnej stronie, parawanach promocyjnych tym
razem przyszedł czas na reklamę. W ten sposób
powstał Katalog Gminy Kołobrzeg – Obiekt
z Klimatem gdzie bezpłatnie zamieszczono zdjęcie, opis i dane kontaktowe obiektów objętych
programem. Katalog wydano w nakładzie 8 tys.
sztuk, a druk częściowo sfinansowano z płatnej
ograniczonej powierzchni reklamowej dla pozostałych zainteresowanych. Co ważne powstała
także elektroniczna wersja katalogu dostępna
na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl/katalog
w formie e-publikacji. Katalog jest promowany
w mediach społecznościowych docierając w ten
sposób do ponad 6 tys. odbiorców i liczba ta stale
rośnie. Katalog w formie drukowanej został
także rozesłany do kilku punktów informacji
turystycznych w kraju. Kilkadziesiąt egzemplarzy
trafiło także na targi turystyczne w Szczecinie,
Opolu czy Poznaniu. Nowe wydawnictwo promocyjne idealnie sprawdziło się podczas akcji
promocyjnej Gminy Kołobrzeg w Bydgoszczy.
Odwiedzający stoisko przyznawali, że nie wybrali jeszcze kierunku wakacyjnego wyjazdu,
a katalog będzie pomocny w podjęciu decyzji.
Weekendowa promocja w Bydgoszczy
Wizyta w Bydgoszczy nie była przypadkowa,
25 maja odbyło się święto jednej z największych
dzielnic Bydgoszczy czyli V Święto Starego

Fordonu przyciągające tłumy mieszkańców.
Imprezą towarzyszącą temu wydarzeniu był Starofordoński Jarmark. Wzdłuż ulicy prezentowało
się blisko 100 wystawców. Wśród nich Gmina
Kołobrzeg wraz z przygotowaną atrakcją. Było nią
wczesnośredniowieczne stanowisko nawiązujące
do historycznego Budzistowa, gdzie częstowano
podpłomykami i gotowanym kompotem. Zainteresowanie nim było tak duże, że odwiedziło
je bydgoskie radio PIK (Polskie Radio Pomorza
i Kujaw).
26 maja promocja odbyła się na popularnym
w mieście, cotygodniowym Frymarku, w samym
centrum miasta na placu Bydgoskiego Centrum Finansowego. Frymark to miejsce gdzie mieszkańcy
Bydgoszczy zaopatrują się w zdrową ekologiczną
żywność oraz rękodzieło. Tutaj Gmina Kołobrzeg
uatrakcyjniła swoje stoisko kulinarnym show
w wykonaniu Roberta Bochenko. Za pomocą
przygotowanej zupy grzybowej promowano
IX Festiwal Zupy Grzybowej (9–11 sierpnia)
z koncertami Kombii, Cleo oraz w piosenkach
Joe Cockera – Jacek Kawalec. Serwowane porcje
dań rybnych, zachęcały do przyjazdu na Festiwal
kulinarny Smaczna Ryba (3 sierpnia) w Dźwirzynie
gdzie kulinarną gwiazdą będzie Mateusz Gessler.
Jako, że gmina chciała przyciągać różnorodnością smaku, na stoisku można było skosztować
czekolady z kwiatem soli morskiej, co dla wielu
było zaskakującym połączeniem.
Mieszkańcy Bydgoszczy ciepło przyjęli nasze
stoisko. Jak się okazało wielu je odwiedzających
było w Grzybowie lub Dźwirzynie, ale było to 15
czy 20 lat temu. Nie zostało nic innego jak zaprosić do ponownych odwiedzin, odświeżenia
wspomnień i zobaczenia jak rozwinęły się od tego
czasu nasze nadmorskie miejscowości. Wielu
przyznawało, że odwiedziło je i zna, ale bazą
noclegową był Kołobrzeg lub sąsiednie gminy.
Tutaj zachęcaliśmy do zmiany i postawienia
na Grzybowo lub Dźwirzyno.
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Dla poszukiwaczy nadmorskich
skarbów
Przeszukiwanie plaży wykrywaczem metali nie
wymaga zgody Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku, przy zachowaniu pewnych zasad:
Obszar przeszukiwań to wyłącznie plaża (nie
wolno tego robić na wydmach, klifach, w lasach, w obszarach portów i przystani rybackich,
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych
w Ustce). Przeszukiwania można wykonywać
tylko w sposób niestwarzający uciążliwości dla
plażowiczów, najlepiej w godzinach porannych
i wieczornych. Należy zasypywać wykonane przez
siebie wykopy. Sposób postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje Ustawa z dnia
20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 397) oraz ustawa z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2018 poz.2067), która reguluje również
zasady prowadzenia poszukiwań zabytków.
Bursztyn już bez pozwolenia
Mało kto wie, że do tej pory podczas spontanicznego zbierania bursztynów na plaży można było

otrzymać mandat, bo wymagane było pozwolenie
od Urzędu Morskiego w Słupsku. Od 1 stycznia
taki dokument nie jest już potrzebny. Nie będzie
wymagane uzyskiwanie pisemnego zezwolenia
na takie zbieranie, przy zachowaniu następujących
zasad: Obszar poszukiwań bursztynu to wyłącznie
plaża i płytkie podbrzeże (nie wolno tego robić
na wydmach, klifach, w lasach oraz na terenie
Słowińskiego Parku Narodowego). Zbieranie
bursztynu może być wykonywane tylko w sposób ręczny – nieprzemysłowy (niedopuszczalne
jest stosowanie narzędzi typu sita, motopompy,
płuczki itp., czy sprzęt i maszyny do prac ziemnych). Zbieranie bursztynu można wykonywać
tylko w sposób nieuciążliwy dla plażowiczów.
Ognisko na plaży
Chcesz zrobić ognisko na plaży? Zgodnie z nowym
prawem jest taka możliwość. Jednak aby je rozpalić
potrzebna jest zgoda właściwego terytorialnie
dyrektora urzędu morskiego uzyskana poprzez
złożenie wniosku. Urząd Morski wyda decyzję
administracyjną, a procedura ta może potrwać
od 2 do 4 tygodni. Rozpalenie bez wymaganej
zgody może zakończyć się mandatem karnym
w wysokości 500 zł, a spowodowanie w związku

z tym większego zagrożenia może skończyć się
nawet wnioskiem do sądu i grzywną w wysokości 5000 zł.
Pies i wypoczynek
Jako takiego zakazu wejścia na plaże z psem nie ma.
Jednakże regulamin kąpieliska Dźwirzyno i Grzybowo zakazuje przebywania psów. Podsumowując
w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia jest zakaz
przebywania psów na plaży. Jeżeli jednak udajemy
się na plaże z naszym czworonożnym przyjacielem
to powinniśmy pamiętać o smyczy, pilnowaniu naszego pupila oraz zachowaniu porządku.
Ogólnie temat zachowania czystości po psach
ułatwi nowa inwestycja przeprowadzona przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. W ośmiu
punktach, po cztery w Grzybowie i Dźwirzynie
zamontowano kosze na psie odchody tzw. psie
pakiety. W Grzybowie urządzenia stanęły m.in.
przy przystanku autobusowym przy ul. Szkolnej
czy na ulicy Bałtyckiej prowadzącej do plaży.
W Dźwirzynie przy skwerze obok posterunku
policji czy ścieżce zdrowia.

Imprezowe
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UWAGA !!! Terminy imprez mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych
od organizatora. Informacji udziela Referat Promocji i Kultury
Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a tel. 094 35 30 452 w 12.
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Kabaret
Młodych Panów

Kabaret Skeczów
Męczących
amfiteatr Dźwirzyno

amfiteatr Dźwirzyno

spektakl biletowany
godz. 20.00

spektakl biletowany
godz. 20.00

5
Kabaret pod
Wyrwigroszem
amfiteatr Dźwirzyno
spektakl biletowany
godz. 20.00
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Moralnego
Niepokoju

amfiteatr Dźwirzyno
spektakl biletowany
godz. 20.00

Nowaki

IMPREZY SOŁECKIE

07.07 Święto Matki Boskiej Licheńskiej

24.08 Bieg na 5 w Grzybowie

14.07 Święto Mleka w Bogusławcu

31.08 Dziki Dzień w Kądzielnie

18.08 Dzień Radości w Błotnicy

14.09 Dzień Sąsiada w Bogucinie

24.08 Zielona Noc w Zieleniewie

VADEMECUM TURYS T Y I MIESZK AŃCA
Posterunek Policji w Dźwirzynie w sezonie
letnim działa doraźnie.
W godzinach popołudniowych, dyżury będą
pełnić dzielnicowi w zależności od godzin
planowanej służby.
Kierownikiem posterunku w Dźwirzynie jest
asp. Bartosz Filipowicz
Numery telefonów
Kierownik PP Dźwirzyno 94 353 36 67
Dzielnicowi 94 353 36 66
W godz. zamknięcia posterunku nr
do dyżurnego kpp Kołobrzeg – 94 353 35 11
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń
pod nr 997 lub 112
Rejon I asp. szt. Piotr Małetko
tel. kom. 571 323 838
Miejscowości
Dźwirzyno, Grzybowo, Korzystno,
Korzyścienko, Stary Borek, Nowy Borek
Rejon II mł. asp. Eugeniusz Filipiak
tel. kom. 571 323 839
Miejscowości
Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec, Drzonowo,
Głąb, Karcino, Przećmino, Samowo, Sarbia,
Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko
Rejon III st. sierż. Bartosz Ignaczak
tel. kom. 571 323 840
Miejscowości
Budzistowo, Niekanin, Obroty, Bogucino,
Stramnica, Kądzielno, Zieleniewo

Informacja Turystyczna

Dźwirzyno

Tu dowiecie się wszystkiego o naszym
regionie oraz zaopatrzycie się w przewodniki,
mapy oraz kalendarze imprez.

EURONET	Wyzwolenia 6
Pensjonat Pensjonat Olecki
EURONET	Wyzwolenia 8
Supermarket Biedronka
EURONET Wyzwolenia 16
Poczta Polska
EURONET Wyzwolenia 29
Hotel Havet
EURONET Wyzwolenia 46a
Supermarket POLOmarket

Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 28,
tel. +48 94 352 60 08, 352 60 09
Punkt Informacyjny – Biuro meldunkowe
Grzybowo, ul. Szkolna 1
Apteki
Grzybowo, Apteka Evita ul. Szkolna 2A,
8.00–22.00, tel. 506 350 847
Dźwirzyno, Apteka Centrum,
ul. Wyzwolenia 9, 9.00–20.00
Poczta
Grzybowo, ul. Kołobrzeska 5, tel. 94 358 14 97
pn.–czw. 9.00–17.30, piątek 11.00–20.00
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 16, tel. 94 358 54 20
pn.–czw. 9.00–17.00, piątek 11.00–20.00
Najbliższa Pomoc Medyczna
Kołobrzeg, Szpital Regionalny, ul. Ppor.
Edmunda Łopuskiego 31–33, tel. 94 353 02 00
Gabinet Stomatologiczny
Grzybowo, ul. Wąska 5, tel. 94 358 12 25
Bankomaty
Grzybowo
EURONET	Nadmorska 35
przy Pensjonacie Szafir,
Nadmorska 69
Supermarket Roma,
Nadmorska 72
Delikatesy Motylek

Msze św. w sezonie letnim
Grzybowo, Ośrodek Duszpasterski
Księży Marianów, ul. Kościelna 7
7.30, 19.00 – dni powszednie, 7.30, 9.30,
10.30, 19.00, 20.30 – niedziela
Dźwirzyno parafia pw. Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych, ul. Wyzwolenia 14A
19.00 – dni powszednie, 8.00, 9.30, 11.00,
19.00, 20.30 – niedziela i święta
Korzystno parafia pw. Chrystusa Króla
17.00 – środa, piątek, 8.45, 12.00 – niedziela
Sarbia parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
18.00 – dni powszednie,
9.00, 13.00 – niedziela
Karcino kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
11.30 – niedziela
REDAKCJA
Urząd Gminy Kołobrzeg,
ul. Trzebiatowska 48 A pok. 44–45,
78-100 Kołobrzeg, tel. 94 353 04 52
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

