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Czas zapisany złotymi literami
i Bursztynowym Piórem
O wiedzy, która jest darem pokoleń dla pokoleń pisze wójt Włodzimierz Popiołek
Dobrze pamiętam moja szkołę, pierwszych nauczycieli, kolegów i emocje związane z tamtym
czasem. Pierwsze radości, pierwsze stresy i fascynację każdą nową informacją o tym, jak
zbudowany jest i funkcjonuje świat. Często wspominam swoich nauczycieli, a byli
to ludzie mocno „pokaleczeni” wojną. Czasami opowiadali nam prawdziwe historie,
których my słuchaliśmy jak baśni. Może
to za sprawą młodego i chłonnego umysłu, a może po prostu to był najważniejszy z punktu widzenia kształtowania naszego człowieczeństwa okres. Czasami są
to trudne lata, zmagania się ze skomplikowanymi wzorami czy niesfornymi rówieśnikami lub brakiem zrozumienia.
Mijają jednak szybko i w dorosłym życiu
nie zastanawiamy się już nad rolą szkoły
podstawowej w naszym życiu. Wracamy
w jej mury dopiero jako rodzice, później
dziadkowie. Patrzymy na nie wówczas zupełnie inaczej – przez pryzmat doświadczeń i innej świadomości otaczającego nas
świata. Świata, w którym niemal 80 milionów
dzieci wciąż nie uczęszcza do szkoły podstawowej. Powody są różne i jest ich wiele. Na żaden

z nich nie mają wpływu dzieci. Czy są pokrzywdzone przez fakt urodzenia w określonym regionie świata czy ustrój, lub stopień jego rozwinięcia? A może nie są pokrzywdzone, tylko
po prostu żyją inaczej, w świecie innych
realiów i potrzeb. Z naszego punktu widzenia wiedza jest kluczem do potęgi.
Jest motorem rozwoju świata, cywilizacji, medycyny i społeczeństw. Dostęp
do niej jest niby oczywisty. Otacza nas
wiele szkół, a w nich dzieci, które powinny mieć równe szanse na start w życie. Myślę, że zbyt rzadko doceniamy
ten fakt, zbyt łatwo dorastając zapominamy. Dlatego każdy powrót w szkolne
mury, niezależnie od okazji niech będzie
chwilą refleksji i radości – z tego, że mamy
wspaniałych nauczycieli, oddanych pracowników i wiele zdolnych dzieci, przed
którymi świat stoi otworem. Jako wójt
mam wyjątkowy przywilej – raz w roku
wyróżniam w swoim imieniu jedną osobę
lub instytucję, która w szczególny sposób zapisała się w historii Gminy Kołobrzeg. W tym
roku, będącym jubileuszem Szkoły Podstawowej w Drzonowie, to właśnie ją uhonorowałem

Bursztynowym Piórem. Wyróżnienie to niech
będzie symbolem wdzięczności nie tylko dla
jej społeczności, ale symbolem naszej pamięci
o pięknych i ważnych latach spędzonych w naszych szkołach, które były nam dane.
Radość wyróżnianym przynosi przede
wszystkim wyróżnianie innych – tak o Jubileuszu Szkoły w Drzonowie pisze Dyrektor
Irena Pietrzykowska
Jubileusz 30-lecia, któremu towarzyszyła duma,
radość, wzruszenie, to wielkie święto naszej
szkoły. Aby je godnie uczcić, przygotowywaliśmy
się do niego długo i starannie. Cieszymy się, że
w tym dniu było z nami tak wielu znamienitych
gości, że otrzymaliśmy piękne życzenia i gratulacje. Ogromną niespodzianką było przyznanie
szkole Bursztynowego Pióra, z jakże wymowną
dedykacją „za zapisanie się w historii Gminy
Kołobrzeg”. Poczytujemy to sobie za wielki zaszczyt
i mobilizację do dalszej pracy, w myśl powiedzenia, że „nagrody zobowiązują”. My również
zastanawialiśmy się, jak uświetnić uroczystość
i wyróżnić osoby, dzięki którym nasza szkoła
zmieniała swoje oblicze oraz stała się częścią
lokalnej rzeczywistości. Tak zrodził się pomysł
ustanowienia przez dyrektora nagrody – statuetki
„Drzonowski Laur Oświaty”. Miałam zaszczyt
wręczyć ją w dniu jubileuszu czterem znaczącym
osobom: byłym dyrektorom szkoły- Andrzejowi
Gołdeckiemu i Pelagii Staniul, byłemu wójtowi
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Sołectwa

S O Ł E C T WA

Wiosna dla kilku sołectw naszej Gminy okazała się
czasem wyborów i zmian. Czas pokaże w jakim kierunku. Funkcję sołtysów objęły dwie młode panie
Justyna Kuduk i Dorota Królikowska. Zmiana szykuje się także w sołectwie Błotnica – o niej przeczytają
Państwo wkrótce na stronie www.gmina, kolobrzeg.pl
Przy tej okazji przypominamy wszystkim mieszkańcom, że już wkrótce rozpocznie się czas zebrań
wiejskich i wspólnego planowania zadań i wydarzeń na przyszły rok. Gorąco zachęcamy do kontaktu z sołtysami w tej sprawie i zaangażowania w rozwój swoich miejscowości.

www.soltysi.gmina.kolobrzeg.pl
kontakt@soltysi.gmina.kolobrzeg.pl

Nowy obrót spraw w Obrotach
O pierwszych krokach w nowej roli pisze Justyna Kuduk – nowa sołtys sołectwa Obroty
Stanowisko Sołtysa jest dla mnie czymś nowym
i stanowi osobiste wyzwanie. Mam wiele planów

gminy Tadeuszowi Kowalskiemu oraz obecnemu
włodarzowi Włodzimierzowi Popiołkowi. Naszemu świętu towarzyszyły także liczne konkursy.
Chciałabym wśród nich wymienić konkurs na logo,
które stanie się znakiem rozpoznawczym naszej
placówki oraz na hymn szkoły, który zostanie
włączony do ceremoniału szkoły. W konkursie
na logo wygrał projekt ucznia klasy I gimnazjum
Kacpra Karczewskiego. Zaś słowa pieśni hymnu
ułożył nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pan
Zbigniew Mucha. Wszyscy obecni na uroczystości
mieli możliwość pierwszego wysłuchania utworu.
Chciałabym podkreślić, że na dorobek naszej
szkoły, na jej wizerunek złożyła się praca wielu
zaangażowanych, kreatywnych, wrażliwych osób,
które oddały jej swoje umiejętności, entuzjazm
i serce. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli
swoją „cegiełkę”, aby nasza uroczystość miała
godną oprawę.

Swoim męstwem i orężem
Strzegli polskich granic bram.
2. Swą mądrością wojów tarczą
Ochraniali każdy gród
By w przyszłości swą wolnością
Cieszył się piastowski lud.
Ref. Dzisiaj wiedza jest orężem
Wiwat nasz uczniowski stan/bis
Tarczą szkolną każdy uczeń
Będzie bronić szkolnych bram.
satyra

„Hymn szkoły”
1. Tak jak Mieszko oraz Chrobry
Jak historia mówi nam
i zapału. Niemniej zdaję sobie sprawę z ograniczeń, zarówno finansowych jak i prawnych oraz
trudności jakie mogą wystąpić w kontaktach
międzyludzkich.
Jednym z moich celów jest, „wyciągnięcie
ludzi z domów”, by sąsiad znał sąsiada, nie tylko
z nazwiska, byśmy razem próbowali coś zmieniać, razem dbali o wspólną przestrzeń. Zależy
mi również na rozbudowaniu strefy dziecięcej
jak np. plac zabaw. W dobie Internetu, tabletów
oraz telefonów dzieci przestają się razem bawić,
nie znają swoich rówieśników. Dlatego też
wpadłam na pomysł by 5.07.2016 zorganizować
dzieciom dzień pod nazwą „Lego Kreatywni”,
gdzie będą mogły rozbudzić swoją kreatywność,
poznać siebie nawzajem,
a wszystko to podczas
wspólnej zabawy.
Jednak samo organizowanie, robienie czegoś
tylko po to aby zrobić
nie jest satysfakcjonujące,
zależy mi by mieszkańcy

w tym uczestniczyli, by z tego korzystali. Nie
chodzi o samo wydanie pieniędzy z funduszu
sołeckiego, a o ich mądre rozplanowanie w taki
sposób by każdy na tym skorzystał.
Nie to samo Samowo
O dylematach i wyzwaniach małej społeczności
Samowa pisze nowa sołtys – Dorota Królikowska
Jestem nowym, a zarazem młodym sołtysem
Samowa. Planów mam wiele ale czy zostaną wykonane czas pokaże. Dopiero się uczę i wszystko
jest możliwe bądźmy pełni entuzjazmu i nadziei.
Bez wspólnego zaangażowania nie sposób poradzić sobie samemu z wyzwaniami codzienności
i problemami mieszkańców oraz wsi. Dlatego
czeka mnie wiele trudu
i pracy aby Sołectwo Samowo zaistniało w Gminie Kołobrzeg oraz zaczęło od nowa tętnić
w nim życie.
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szkolne sukcesy
O osiągnięciach szkoły pisze dyrektor Elżbieta Korżel
elakor@wp.pl | tel. 94 358 55 48
również sprawdzić umiejętność posługiwania
się językiem angielskim. Podczas zajęć starsi
uczniowie grali w koszykówkę a młodsi bawili
się na torze przeszkód.
ZAKRĘĆ SIĘ DLA HOSPICJUM!
Uczniowie naszych dźwirzyńskich szkół wzięli
udział w akcji takiej właśnie zbiórki dla darłowskiego hospicjum. Mieliśmy konkretny cel – nakrętka do nakrętki i udało się zebrać 74,9 kg.

Nasza szkoła wyśpiewała szanty
W VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Marynistycznej, który odbył się w Regionalnym
Centrum Kultury w Kołobrzegu, zaznaczyliśmy
obecność z sukcesami! Julia Bejnarowicz (kl.
I Gim.) wyśpiewała w tym konkursie I miejsce,
a Natalia Mikołuć (kl.VI SP) wyśpiewała III miejsce.

XII Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego ENGLISH RACE
Szymon Pawlicki zajął trzecie miejsce w XII
Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
ENGLISH RACE, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu.

Międzynarodowa integracja
Uczniowie naszych szkół spotkali się na zajęciach
sportowych z uczniami BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL z Wrocławia. Naszymi gośćmi
były dzieci z różnych kierunków świata (Azji,
Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Australii, itd.). Rozgrywki sportowe były
dla naszych uczniów świetną okazją do wspólnej
zabawy. Oprócz sprawności sportowych mogli

Sukcesy naszych uczniów
w Małej Herbertiadzie
Uczniowie obu szkół brali udział w VIII Konkursie
Recytatorskim Mała Herbertiada zorganizowanym przez Zespół Szkół Społecznych nr 1 im.
Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Wyróżnienia
i nagrody otrzymało troje naszych uczniów: Maja
Skubisz – kl. IV (SP), Klaudia Kirkis – kl. II GIM
oraz Ernest Otocki – kl. II GIM.
DNI KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO
Klasa III gimnazjum kolejny raz odwiedziła
I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu.
Tym razem uczniowie mięli okazję posłuchać
wykładów prowadzonych przez profesorów
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, na temat Kultury Języka Polskiego. Swój wykład poprowadził
również nasz absolwent Sebastian Baranowski.
Jednak punktem kulminacyjnym spotkania było
wręczenie nagród uczniom szkół gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych za konkurs „Meandry

polszczyzny”, w którym drugie miejsce zajął
Dominik Palkij.
XXXIX Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W Zespole Szkół w Dygowie odbył się etap
powiatowy XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Miło nam
poinformować, że nasz reprezentant Dariusz
Kobylański (III kl. Gim) uplasował się indywidualnie na trzecim miejscu. Nagrodą był rower.
Nasi uczniowie najlepsi w Poliglocie
Uczniowie klasy III odebrali nagrody za konkurs
językowy Poliglota w I LO im. M. Kopernika.
W tym roku zwyciężył język niemiecki:
I miejsce – Debora Tomza
II miejsce – Dominik Palkij
Wyróżnienie: Kamil Koziura i Krysia Ciołek.
Gimnazjada lekkoatletyczna
Na stadionie lekkoatletycznym w Białogardzie
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Lekkoatletyce. Wśród medalistów
znaleźli się: Kinga Waleriańczyk – I miejsce
w biegu na 1000 m, Małgorzata Grzywińska – III
miejsce w biegu na 100 m oraz II miejsce w biegu
na 300 m i Leszek Korda – III miejsce w rzucie
oszczepem.
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Sprawdzian szóstoklasisty
Uczniowie klasy szóstej uzyskali bardzo wysokie
wyniki sprawdzianu:
cz. 1 – j. polski i matematyka – 68,28%
(wynik w kraju – 63%, województwa – 59,59%,
miasta Kołobrzeg – 60,95%, gminy – 62,74%)
cz. 2 – j. angielski – 85,22%
(wynik w kraju -71%, województwa – 69,39%,
miasta Kołobrzeg – 76,39%, gminy – 67,44%).

Wycieczka do fokarium na Helu
Klasy I–III oraz dzieci ze szkolnego oddziału 0
wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami,
odwiedziły Fokarium na Helu.

Z wizytą w Szczecinie
Uczniowie naszych szkół wybrali się na koncert
do Filharmonii w Szczecinie pt. „Przed orkiestrę – Smyki”. Po koncercie nasi uczniowie odwiedzili schrony przeciwlotnicze, które znajdują
się pod dworcem głównym w Szczecinie.
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Inwestycje pełną parą
Wieści z placu budowy realizowanych i przyszłych inwestycji budująco zebrał
Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Rozwoju, a sprawy prowadzi główny
specjalista ds. inwestycji Zbigniew Pilipow
z.pilipow@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 29

Gmina Kołobrzeg wykonuje szereg zadań inwestycyjnych, jak infrastruktura drogowa,
chodniki, parkingi, oświetlenia dróg. Część
inwestycji związana jest z pozyskaniem środków zewnętrznych. Trwają prace projektowe i koncepcyjne pod przyszłe inwestycje. Więcej o tym, co dzieje się w Twojej miejscowości
na www.gmina.kolobrzeg.pl/inwestycje-realizacja

ulicy powinny zostać zrealizowane do 16 września 2016 roku. Wykonawcą w obu przypadkach
będzie firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

INWESTYCJE

STRAMNICA Zakończono II etap budowy chodnika w Stramnicy, ponad 200-metrowy odcinek
do przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej 163. W pierwszym etapie powstał odcinek od świetlicy do skrzyżowania. Całość inwestycji zapewnia bezpieczne przejście do przystanku
autobusowego.

LAMPY SOLARNE Alternatywne rozwiązanie
klasycznego oświetlenia drogowego zastosowano w kilki miejscach odległych od infrastruktury,
dla których nieopłacalne jest dostarczenie energii elektrycznej. Do 5 takich lamp w Gminie Kołobrzeg dołączyły nowe w: Dźwirzynie, Nowym
Borku, Obrotach, Bogucinie oraz dwie w Drzonowie. Łącznie w gminie jest już 11 takich lamp.

GRZYBOWO Trwa budowa parkingu w Grzybowie
przy ulicy Bałtyckiej. Jest to miejsce organizacji
wielu imprez, w sezonie oblegane przez turystów. Parking dla 100 samochodów osobowych
o nawierzchni z kostki brukowej – betonowej

na stabilizowanej podbudowie wraz z budową
dojścia do parkingu od strony plaży i kładką
nad rowem oraz budową kanalizacji deszczowej.

NIEKANIN ULICA PROMYKOWA Ulica o długości
170 metrów. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej wraz z podjazdami na posesje i z odwodnieniem – kanalizacją deszczową.

W karcinie – na budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym. Wykonawcą obiektu będzie firma ZHU MAKRES Piotr Makuch
z Gryfic. Wartość przedsięwzięcia wynosi 767
tys. zł. Budynek będzie pełnił funkcję świetlicy oraz zaplecza sportowego m.in. dla drużyny
Reska Karcino. Powstaną szatnie, podjazd dla
niepełnosprawnych, chodniki i parkingi. Termin realizacji określono na 18 listopada 2016 r.
Sprawdź na jakim etapie są inwestycje
w Twojej miejscowości:
www.gmina.kolobrzeg.pl/inwestycje-realizacja
Grzybowo zakończono budowę dróg z płyt, ulica Cicha
i ulica Żeglarska
Trwa przetarg na budowę drogi z płyt w Korzystnie ul.
Bluszczowa
Zakończono budowę chodnika z płyt w Przećminie

PODPISANO UMOWY W Zieleniewie – na przebudowę ulicy Konwaliowej o długości ponad
250 m. Określony termin zakończenia prac to 10
października 2016 r. oraz na przebudowę ulicy
Malinowej o długości około 155 m, z wykonaniem m.in. jednostronnego chodnika. Prace na tej

Trwa realizacja budowy drogi z płyt w Błotnicy
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
ulicy Pałacowej w Budzistowie
Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół
w Drzonowie

Sprawy NATURALNIE najważniejsze
O wypoczynku w zgodzie z naturą pisze kier. referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Aleksandra Szczygielska | a.szczygielska@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 30
Okres letni to czas wyjątkowy do szczególnego
kontaktu z naturą. Kontakt z przyrodą zapewnia nam siły witalne i energię a także wzmacnia naszą odporność, poprawia samopoczucie
i sprawia że jesteśmy szczęśliwsi. W tym wypadku nieoceniony staje się nasz zielony krajobraz za oknem i w naszym ogrodzie. Wielu z nas
marzy o pięknym i zadbanym ogrodzie, a trzeba
pamiętać, że nie wystarczy go założyć, ale trzeba
też właściwie pielęgnować w granicach istniejącego prawa i poświęcać mu czas. To, co widoczne
jest na naszych posesjach to z jednej strony moda
na piękne zadbane ogrody w różnych konkretnych stylach, a z drugiej strony działki gruntu
niepielęgnowane, niekoszone, na których króluje
sukcesja wtórna z całą paletą doboru gatunków
charakterystycznych dla naszego rejonu. Druga
sytuacja jest szczególnie denerwująca w sąsiedztwie terenów zabudowanych i zagospodarowanych, gdzie zwyczajowo nazywane chwastami
rośliny rozprzestrzeniają się i sieją nieograniczenie. W takim wypadku następuje degradacja

Gmina w sieci

Krzemowa strona życia gminy,
to specjalność Artura Antolaka
a.antolak@gmina.kolobrzeg.pl

W ostatnich dniach otrzymaliśmy od dwóch
operatorów internetowych działających na terenie
Gminy Kołobrzeg informację o możliwościach
technicznych podłączenia do internetu, którymi
chcielibyśmy się z Państwem podzielić. I tak:
Firma Espol, dostarcza usługę dostępu do Internetu do wszystkich miejscowości w naszej
gminie. Usługa świadczona jest w bezprzewodowej
technologii WiMAX lub LTE w prędkościach
od 5 Mb/s do nawet 20 Mb/s!
Jednorazowa opłata instalacyjna dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg wynosi 50 zł. Miesięczne
kwoty abonamentu rozpoczynają się od 39 zł

gleby, pomniejsza się jej wartość użytkowa, a sąsiednie zadbane trawniki szybko tracą swój urok.
W polskim prawie nie przewidziano możliwości określania obowiązków dotyczących
utrzymania posesji niezabudowanych wolnych
od zachwaszczenia. Samorząd nie posiada możliwości prawnych, aby przymusić w jakikolwiek
sposób właściciela nieruchomości do poczynienia
prac związanych z zielenią na jego posesji. Jedni
twierdzą że brak stosownych przepisów jest
uciążliwy w zapanowaniu nad ładem i porządkiem na posesjach, inni że przepisy ingerowałyby
bardzo istotnie w prawo własności. Inaczej jest
w przypadku pielęgnacji zieleni trwałej, bowiem
prace w obrębie korony drzewa można prowadzić,
ale nie mogą one prowadzić do usunięcia gałęzi
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która
rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
chyba że maja na celu usunięcie gałęzi obumarłych
lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego
kształtu korony drzewa czy wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki
brutto. Szczegóły oferty dostępne są na stronie
internetowej operatora: www.lte-espol.pl, a także
pod numerem Infolinii: 91 333 1 333
Operator internetowy Gawex na dzień dzisiejszy
ma możliwości techniczne aby zapewnić radiowy
internet w miejscowościach: Błotnica, Budzistowo,
Drzonowo, Dźwirzyno, Kądzielno, Korzystno,
Niekanin, Przećmino, Rościęcino, Stary Borek,
Stramnica oraz Zieleniewo.
W części miejscowości Grzybowo i Zieleniewo
istnieje także możliwość podłączenia interentu
światłowodowego do prędkości 160 Mb/s.
Cennik jest dość płynny, w zależności od możliwości i prędkości operatora w poszczególnych
miejscowościach. Po szczegóły firma Gawex zaprasza na swoją stronę internetową www.gawex.pl
oraz na infolinie 94 712 77 77
Jeśli otrzymamy informację od innych operatorów działających na terenie naszej gminy
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drzewa. W przepisach precyzuje się dokładnie,
że usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym
30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi jego uszkodzenie
a usunięcie 50% korony stanowi jego zniszczenie.
Jeśli udało Ci się przeczytać z uwagą ten tekst
to już posiadasz podstawową wiedzę na temat
przepisów dotyczących zieleni. Wiedz, że tematy
gospodarowania zielenią są szerokie i ważne a ich
nieprzestrzeganie może nieść za sobą przykre
konsekwencje. Niemniej jednak cieszmy się
pięknem naszej przyrody i zielenią krajobrazu
za oknem, doceniając jej obecność w zrównoważonym aspekcie.

postaramy się przekazać Państwu w kolejnych
numerach naszego czasopisma.
Przypominamy jednocześnie naszym mieszkańcom, że we wszystkich naszych świetlicach
na terenie gminy oraz bibliotekach są dostępne
bezpłatne punkty dostępu do internetu wraz
ze sprzętem komputerowym, który zainstalowany
został w ramach programu UE – Wykluczenie
Cyfrowe, gdzie można skorzystać z dostępu do sieci.

statystyki
Ludzka strodonkoańca maja w Gminie
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Lokalne grupy działania, czyli szansa
na dotacje na realizację własnych inicjatyw

UE

Do pozyskiwania funduszy unijnych zachęca Elżbieta Stefaniak
e.stefaniak@gmina.kolobrzeg.pl
W maju (16.05 i 18.05) br. zostały podpisane
umowy na realizację lokalnych strategii rozwoju pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a lokalnymi grupami działania.
Gmina Kołobrzeg należy do dwóch LGD – Lokalna Grupa Działania,, Siła w Grupie” oraz
Rybacka Lokalna Grupa Działania,, Morze
i Parsęta”. Środki na projekty i inwestycje będą
pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a także Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014–2020.
Lokalne Grupy Działania (LGD) są rodzajem
partnerstwa terytorialnego zrzeszającego m.in.
przedstawicieli samorządów gmin, firm, spółdzielni, organizacji i stowarzyszeń, a także
mieszkańców danego obszaru. Powoływane są
jako stowarzyszenia i realizują zadania na podstawie wcześniej przygotowywanych Lokalnych
Strategii Rozwoju.
Po akceptacji przez samorząd województwa,
LGD może korzystać ze środków finansowych
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
i wdrażania projektów współpracy.
Budżet w ramach PROW ponad 5 mln zł na:

■■ podejmowanie działalności gospodarczej,
■■ na rozwijanie działalności gospodarczej,
■■ tworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego,

■■ infrastrukturę w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego,
■■ na małą infrastrukturę w zakresie turystyki,
rekreacji i dziedzictwa kulturowego (projekty grantowe),
■■ działania edukacyjne, aktywizujące i integracyjne (projekty grantowe).
Środki przeznaczone na realizację
projektów z obszaru rybactwa w ramach
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
ponad 9 mln zł m.in. na:

■■ rybackie start-upy
■■ zwiększanie kompetencji zawodowych
przedstawicieli grupy de faworyzowanej
■■ rozwój sieci sprzedaży produktów
lokalnych oraz akcje promujące spożycie
ryb
■■ Rozwój prowadzonej działalności
gospodarczej wykorzystującej wodny
potencjał
■■ Współpraca sektora rybackiego
z organizacjami pozarządowymi,
samorządem terytorialnym, instytutami
badawczo-naukowymi w celu skutecznej
artykulacji interesów sektora.

Więcej na stronach internetowych:
www.morzeiparseta.pl
www.silawgrupie.org.pl
Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta
ul. Szyprów 1/40, Kołobrzeg | tel. 517 797 782
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania
Siła w Grupie
ul. IV Dywizji WP 58, Gościno
tel. 94 35 13 371 | gcagoscino@op.pl
Masz pomysł – skonsultuj go!

Podczas imprez organizowanych w sezonie letnim będzie możliwość skonsultowania swoich
pomysłów na projekty w Mobilnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Terminy:
■■ 16 VII – Wielkie Wesele w Grzybowie
■■ 15 VIII – Festiwal Zupy Grzybowej
w Grzybowie
■■ 20 VIII – II Festiwal Kultury
Polsko‑Ukraińskiej w Przećminie
■■ 03 IX – Dożynki Gminne w Zieleniewie
UWAGA!
Terminy mogą ulec
zmianie!

Przewidywane termin naborów najprawdopodobniej będzie to jeszcze w tym roku.

Zdrowe dzieci w zdrowej gminie

To aby dzieci były zdrowe jest priorytetem nie
tylko rodziców, ale i włodarzy. Z inicjatywy
wójta Włodzimierza Popiołka, w szkołach
w Dźwirzynie i Drzonowie w ramach działania
„Zdrowe dzieci w zdrowej gminie” zespół okulistyczny Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
przeprowadził badania uczniów pod kątem
słuchu i wzroku. Wyniki badań potwierdziły,
że obrany kierunek działań był słuszny. Niemal połowa młodszych dzieci wymaga dalszej

diagnostyki. Z wiekiem ilość dzieci wymagających leczenia słuchu i korekcji wzroku znacząco
rośnie. Uczniowie otrzymali stosowne zalecenie zgłoszenia do przyszpitalnej Poradni specjalistycznej. Badania wskazały skalę problemu,
który w inny sposób niezwykle trudno wychwycić. Utwierdziły również w przekonaniu,
że wsparcie opieki zdrowotnej najmłodszych,
choćby w takim stopniu jak uczyniła to Gmina,
jest niezbędne dla ich dobra.
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Nie daj się oszukać w sezonie. Przedsiębiorco – przeczytaj!
Sprawy działalności gospodarczej i przedsiębiorców prowadzi
Marek Dołęgowski | edg@gmina.kolobrzeg.pl
Rozpoczął się sezon letni. To czas wzmożonych
działań oszustów wyłudzających pieniądze m.in.
oferując noclegi w ośrodkach, które nie istnieją
lub podszywają się pod istniejące firmy czy
udają urząd i wysyłają wezwania do zapłaty m.in.
do przedsiębiorców oferujących noclegi. Wiele
takich spraw ujrzało światło dzienne w ogólnokrajowych mediach stając się głośnymi sprawami w programach interwencyjnych. Możemy
wspólnie starać się temu zapobiec.
W dniu 19.05.2016 r. nastąpiły zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jedną z nich jest możliwość
umieszczenia we wpisie do CEIDG dodatkowych
informacji, takich jak numer telefonu przedsiębiorcy oraz numer faksu przedsiębiorcy. Oprócz
tych danych cały czas istnieje możliwość ujawnienia we wpisie adresu poczty elektronicznej
(e-mail) oraz adresu strony internetowej.
Uzupełnienie danych we wpisie do CEIDG
o dodatkowe dane teleinformatyczne ułatwi
Waszym klientom kontakt z Wami. Podanie tych
danych jest dobrowolne, choć jest szczególnie
korzystne w przypadku firm świadczących usługi
noclegowe i hotelarskie na terenie naszej gminy.
Dane kontaktowe wskazane we wpisie do CEIDG
może uzupełnić wyłącznie przedsiębiorca lub
ustanowiony przez niego pełnomocnik. Ogranicza to możliwość podszycia się przez różnych
oszustów pod działającą legalnie i uczciwie firmę,
co niestety zdarza się coraz częściej. Uzupełnienie
danych kontaktowych we wpisie do CEIDG jest
skuteczną metodą uniknięcia takich przykrych
sytuacji. Po uzupełnieniu tych danych kontaktowych, turyści wyszukując oferty noclegowe
w naszej gminie będą mogli łatwo sprawdzić

czy firma działa legalnie i skontaktować się poprzez numer telefonu lub e-mail bezpośrednio
z wybranym przedsiębiorcą.
Zachęcamy gorąco do uzupełnienia tych danych
na wniosku CEIDG-1. Wskazane jest również uzupełnianie własnych stron internetowych o dane
przedsiębiorstwa, takie jak pełna nazwa firmy
wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy
oraz z numerami NIP i REGON.
Wszystkie te formalności można łatwo załatwić m.in. w Urzędzie Gminy Kołobrzeg. Wypełnienie formularza CEIDG-1 nie jest skomplikowane i zajmuje tylko kilka minut. Pracownik
Referatu Gospodarczego służy Państwu pomocą
w tej sprawie. Dodatkowe informacje można
uzyskać kontaktując się z pracownikiem telefonicznie (94 35 30 452 w. 18), drogą elektroniczną: (edg@gmina.kolobrzeg.pl) lub osobiście
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15:30, w pokoju 43 mieszczącym się
w budynku B na I piętrze. Udając się do urzędu
prosimy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty.
Przypominamy jednocześnie, że wszystkie
sprawy związane z wpisem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
związane z rejestracją firmy, zmianą danych
we wpisie, zawieszeniem lub wznowieniem
wykonywania działalności oraz wykreśleniem
wpisu są całkowicie bezpłatne!
Wszelakie pisma przysyłane do Państwa z wezwaniem do zapłaty np. za rejestrację działalności
gospodarczej są ofertami komercyjnymi i mogą
być nawet próbą wyłudzenia. Urząd Gminy Kołobrzeg nie pobiera żadnych opłat w sprawach
związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Policja pod numerem 997 i 112
Telefony kom. w godz. pracy 7.30–15.30
Kierownik Posterunku Policji w Dźwirzynie
st. asp. Maciej Zaremba
tel. 94 353 35 06
DZIELNICOWI: Pokój 204 i 205 w budynku KPP
Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20
Zespół do spraw kryminalnych
tel. 94 353 35 94
Rejon I st. asp. Piotr Małetko
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 838
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo,
Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek,
Nowy Borek
Rejon II sierż. szt. Eugeniusz Filipiak
tel. 94 353 35 06 | tel.kom. 571 323 839
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec,
Drzonowo, Głąb, Karcino, Przećmino, Samowo,
Sarbia, Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko
Rejon III sierż. Bartosz Ignaczak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 840
Miejscowości: Budzistowo, Niekanin, Obroty,
Bogucino, Stramnica, Kądzielno, Zieleniewo.
W jakiej sprawie w Urzędzie do kogo?
Sprawy organizacyjne
centrala UG:
tel. 94 353 04 20; 352 48 48
fax. 94 352 48 49
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Sprawy komunalne i środowiska
drogownictwo
tel. 94 353 04 30

Oświata
tel. 94 353 04 52
Zarządzanie kryzysowe
tel. 94 353 04 45
Podatki
tel. 94 353 04 41
Kultura/Promocja
tel. 94 353 04 52

Sprawy mieszkaniowe
gospodarka odpadami
tel. 94 353 04 42

Inwestycje
tel. 94 353 04 29

Sprawy społeczne
Ewidencja ludności
tel. 94 353 04 46

Planowanie
przestrzenne
tel. 94 353 04 33

Działalność gospodarcza
tel. 94 353 04 52 w. 18

Sport
tel. 94 358 55 48

Redakcja: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 A
pok. 44–45,78-100 Kołobrzeg, tel. 94 353 04 52
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl
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Bezpłatne porady prawne dla
mieszkańców Gminy Kołobrzeg
Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców
i w trosce o interesy Gminy Kołobrzeg, gmina
podjęła współpracę z Kancelarią Prawną, która
objęła opieką Urząd oraz mieszkańców.
Przypominamy wszystkim, że w każdy czwartek,
13.00–15.00 prawnicy Kancelarii Mazurkiewicz
Cieszyński Mazuro są do Państwa dyspozycji
w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, przy ul. Trzebiatowskiej 48a (I p. pok.21). Aby umówić się na
konsultację należy zadzwonić pod nr: 94 35 30 420
i wskazać w jakiej sprawie potrzebują Państwo
porady. Wskazówek udziela mecenas Dariusz
Ciepiela. Ponadto Kancelaria konsultuje sprawy
w wielu specjalistycznych dziedzinach (prawa
rodzinnego, własności, praw autorskich itp.).
Zapraszamy.

Inicjatywa mieszkańców Grzybowa

Niezwykłym zaangażowaniem wykazali się mieszkańcy Grzybowa, budując piękne wejście na plaże
od ulicy Marynarskiej. Powstała konstrukcja, która
ma 1,7 metra szerokości oraz 120 metrów długości, znacznie ułatwia poruszanie się, w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, rowerzystom oraz rodzinom z wózkami dla dzieci.
,,Wszelkie inicjatywy społeczne, które służą poprawie
warunków życia naszych mieszkańców i przebywających turystów są godne wsparcia. Szczególnie, że
w tym przypadku nasi mieszkańcy angażują swój
prywatny czas, pieniądze, a przy okazji integrują
się wokół wspólnego praktycznego celu. Wszystkim należą się wyrazy uznania i podziękowania
za zaangażowanie” – mówi zastępca wójta Maciej
Bejnarowicz. Prace nad ułatwieniem dostępu do

plaży trwały ponad miesiąc. Uczestnicy inicjatywy poświęcili kilka sobót na realizację zadania
jakie sobie wyznaczyli. Efekty można podziwiać
na wejściu na plażę od ulicy Marynarskiej, gdzie
także postawiono ławki, na których turyści i mieszkańcy będą mogli pozbyć się nadmiaru piasku,
ubrać się czy po prostu odpocząć.

Dzień Dziecka w Gminie Kołobrzeg
W naszej gminie święto dzieci trwa cały miesiąc. Sołectwa organizowały z tej okazji pikniki,
festyny, wycieczki, rajdy rowerowe, animacje.
Największym skarbem jest uśmiech na twarzach
naszych milusińskich.

Budzistowo perełką 1050 rocznicy
Chrztu Polski
Wyjątkowa i jakże ważna rocznica w historii
Polski. Na uroczystościach związanych z przyjęciem chrztu nie mogło zabraknąć Gminy Kołobrzeg. Z tej okazji wydaliśmy wyjątkową pamiątkę, związaną z tzw. starym Kołobrzegiem
czyli Budzistowem.
Budzistowo, to w tej miejscowości znajduje
się kościół św. Jana z 1222 r., najstarszy ceglany
zabytek architektury sakralnej na Pomorzu jak
i tu rozgrywały się ważne wydarzenia związane
z utworzeniem biskupstwa w 1000 r. i chrystianizacji. Podczas głównych uroczystości w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kołobrzegu przygotowaliśmy dla pielgrzymów
i mieszkańców regionu niespodziankę – okolicznościową kartkę wraz z wyjątkową monetą
upamiętniającą rocznice chrztu Polski, przedstawiającą rolę Budzistowa w tym wydarzeniu
historycznym. Mincerzem, który podjął się
zadania jej wybicia był Władysław Obuchowski
z Niekanina. Tego dnia ks. Krzysztof Włodarczyk
otrzymał święcenia biskupie z rąk bp Edwarda
Dajczaka, który przewodniczył Mszy św.
Dla pierwszych 5 osób które wymienią 3 charakterystyczne obiekty w Budzistowie przygotowaliśmy
pamiątkowe karty z monetą. Wiadomości prosimy
wysyłać na mail: t.jankowski@gmina.kolobrzeg.pl

Promocja Gminy Kołobrzeg
najlepsza!
Działania promocyjne Gminy Kołobrzeg uznane
zostały za najlepsze podczas 16 Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu „W Stronę Słońca”.
Świadczy o tym piękna statuetka i pamiątkowy
dyplom, jakie na zakończenie tego światowej
skali wydarzenia odebrała z rąk organizatorów
Małgorzata Chir z Referatu Promocji i Rozwoju.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji targów
Gmina Kołobrzeg zdobyła nagrodę za najlepsze
materiały promocyjne.
W Warszawie odbyła się natomiast uroczysta
Gala rozdania nagród w rankingu Perły Samorządu 2016 dla najlepszego samorządu i włodarza
oraz Samorządowa Perła Internetu dla najlepszej
samorządowej strony www. Dla nas szczególnie
ważny był ten drugi ranking, gdyż w kategorii
gmin wiejskich otrzymaliśmy I miejsce. Organizatorem ogólnopolskiego rankingu jest Dziennik
Gazeta Prawna.
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Błękitna flaga
dla kąpieliska
w Grzybowie

Podczas tegorocznych obrad Międzynarodowego Jury w Kopenhadze, Błękitne Flagi zostały
przyznane dla 4271 plaż oraz marin z 49 krajów.
W Polsce Błękitna Flaga została przyznana dla
31 kąpielisk i 6 marin. Wśród nich Błękitna
Flaga została przyznana na rok 2016 dla kąpieliska Grzybowo. To najwyższy certyfikat jakości
i bezpieczeństwa.

się przy akompaniamencie muzyków i w blasku
pochodni nad Parsętę. Tam, jak nakazuje tradycja
wianki zostały rzucone na wodę. O zmierzchu
płomienny i niezwykle widowiskowy pokaz
przedstawił teatr ognia Piromancja. Tuż po nim
na rościęcińskiej łące zapłonęło ogromne ognisko, przy którym pieczono kiełbaski, a w żarze
ziemniaki. Tańce i świętojańska biesiada trwały
do białego rana.

Ale jaja!

Stołek wójta zdobyty!
II Noc Świętojańska w Rościęcinie
Najkrótszą, a za razem pełną czaru, ognia, wiary
i radości noc w roku spędziliśmy w Rościęnie.
Tutejsze łąki nad malowniczą Parsętą wypełniła
muzyka, śpiew, taniec, blask ognia, wianki i słowiańskie legendy. Z bliska można było zobaczyć
starcia wojów Bolesława oraz skoki nad ogniem.
To za sprawą klimatycznej grupy Mohort. Tuż
przed zachodem słońca kolorowy korowód
panienek w białych sukniach i wspaniałych
wyplecionych z traw i kwiatów wiankach udał

satyra

II Turniej Sołectw Gminy Kołobrzeg przeszedł
do historii jako wyjątkowo waleczny i udany!
Drużyny robiły wszystko by Stołek Wójta trafił
na rok w ich ręce. Tradycję wprowadził w ubiegłym roku wójt Włodzimierz Popiołek, w myśl
zasady – do stołka nie należy się przywiązywać
J i każdy może go zdobyć.
Rywalizacja nie była łatwa. 9 ekip musiało
zmierzyć się w wyścigu na szczudłach, na nartach,
we wbijaniu gwoździ czy sztafecie wodnych balonów. Śmiechu było przy tym co nie miara. Stołek
Wójta Gminy Kołobrzeg w 2016 roku zdobyło
sołectwo Głowaczewo, II miejsce wywalczyło
sołectwo Bogusławiec, a III Stołek trafił w ręce
sołectwa Sarbia :) Gratulujemy wszystkim drużynom, które wykazały ogromnego ducha walki
i chęć do wspólnej zabawy!
I miesjce Głowaczewo
II miejsce Bogusłwiec
III miejsce Sarbia
IV miejsce Drzonowo
V miejsce Grzybowo
VI miejsce Obroty
VII miejsce Bogucino
VIII miejsce Samowo i Karcino

Kto ma do siebie na tyle duży dystans by pozwolić
obrzucić się jajami? W dodatku publicznie?!
Otóż wójt Włodzimierz Popiołek, jego zastępca
Maciej Bejnarowicz, sołtys i radna Magdalena
Kusiakiewicz i sołtys oraz radny Tomasz Szafrański. Kto natomiast ma tyle odwagi by jajkiem
we włodarzy rzucić? Chętnych nie brakowało,
zwłaszcza że cel był charytatywny. Tradycyjnie
podczas II Turnieju Sołectw mieszkańcy dali
wyraz swej hojności i upust emocjom.

satyra

satyra
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Zwycięstwo Seniorów
w powiatowej Senioriadzie
O działaniach naszych seniorów pisze dla Was kierownik GOPS Agnieszka
Chojnacka-Sottek
a.chojnacka@gops.kolobrzeg.pl | tel. 94 354 51 86

GOPS

Klub Seniora „Młodzi Duchem” działający przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu pomimo swojej krótkiej działalności może
pochwalić się prężną aktywnością i zakresem prowadzonych działań. Seniorzy chętnie uczestniczą
w proponowanych formach zajęć i warsztatów.
Coraz częściej również sami przejmują inicjatywę
i szukają rozwiązań, które mogłyby udoskonalić
funkcjonowanie klubu. Taka postawa niezwykle
cieszy i stanowi inspirację do dalszej, wytężonej
pracy na rzecz budowania, udoskonalania i integrowania środowiska lokalnego.
Seniorzy mieli do tej pory możliwość uczestniczenia w kilku interesujących wykładach
poświęconych różnej tematyce i zagadnieniom.
Wykład z cyklu „Bezpieczny Senior” dostarczył
informacji jak skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i nie stać
się ofiarą naciągaczy finansowych. Spotkanie
z językoznawcą poszerzyło wiedzę o rodowód
i znaczenie imion polskich. Podczas wykładu
z cyklu „Przyjemne jest życie Seniora” można
było odbyć krótką terapię śmiechem a także
poszukać optymistycznych, konstruktywnych
odpowiedzi na pytanie jak wesołe może być
życie na emeryturze. A może… wystarczy tylko
przestawić się na pozytywne myślenie i małymi
kroczkami realizować stawiane sobie cele i zadania. Dopełnieniem całości jest oczywiście
otwarcie się na innych ludzi i nowe wyzwania.
Recepta prosta i bardzo łatwa do zrealizowania,
oczywiście w Gminnym Klubie Seniora.
O tym, że trzeba dbać nie tylko o sprawny
umysł ale i o sprawne ciało wiedzą chyba wszyscy.
Aby móc cieszyć się z fizycznego dobrostanu
niezbędna jest gimnastyka i ruch bowiem tylko
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. Zajęcia ruchowe
z instruktorką pilates usprawniają każdą partię
ciała i dodają sił i wigoru, a jednocześnie wpływają

pozytywnie na podniesienie hormonów szczęścia.
Taka forma aktywności relaksuje, odpręża i pobudza do działania równie skutecznie jak pyszne,
wartościowe i zdrowe pożywienie. Odpowiedzi
na pytanie co jeść, jak gotować i jak przechowywać
żywność, żeby być zdrowym i sprawnym poszukiwano podczas wspólnych rozmów z dietetyczką.
Natomiast wskazówek praktycznych jak ustrzec
się przed wylewem, udarem i zawałem udzielił
lekarz, wieloletni praktyk i doskonały znawca
ludzkiego organizmu.
O tym jak ważna jest integracja międzypokoleniowa donoszą specjaliści różnych dyscyplin
naukowych. Korzyści z podejmowania wspólnych
przedsięwzięć przez przedstawicieli różnych
pokoleń są obopólne. Dają możliwość lepszego
poznania się, wymiany doświadczeń, wzbogacania i poszerzania komunikacji, uwrażliwiania
na potrzeby innych pokoleń. Wspólne spotkanie
Seniorów z Harcerzami „Rycerze Morza” z Drzonowa pokazało, że takie inicjatywy wspaniale
integrują. Podczas rozgrywek sportowych duch
walki zszedł na dalszy plan a pojawiła się formuła
współpracy i wsparcia. Seniorki z Drzonowa

wzięły dodatkowo udział w integracji międzypokoleniowej z matkami dzieci niepełnosprawnych.
Panie były współuczestniczkami przedsięwzięcia
realizowanego w ramach kolejnej edycji projektu
socjalnego: Ja-Kobieta, Ja-Matka. Piękne pluszowe
zwierzaczki, które wyszły spod igieł naszych Seniorek wymagały wiele trudu i wysiłku, a także
kreatywności i bogatej wyobraźni.
Do wszechstronnego rozwoju osobowości
niezbędne są zajęcia umuzykalniające, gdyż
jak śpiewali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski
„Piosenka jest dobra na wszystko”. Nasi Seniorzy
uwielbiają śpiewać i dają temu wyraz podczas
każdego spotkania. Chór Seniora regularnie
wzbogaca swój repertuar o piosenki autorstwa
Ludwika Pasternaka, który jednocześnie czuwa
nad stroną wokalną naszych Seniorów.
Za nami III powiatowa Senioriada. Tym razem
Gospodarzem spotkania był Klub Seniora „Sercem Młodzi” działający przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Dygowie. Mimo, iż do sportowej rywalizacji stanęło sześć gminnych klubów
seniora z powiatu kołobrzeskiego, Seniorzy „Młodzi Duchem” nie mieli sobie równych. Z ogromną
determinacją i siłą walki pokonali rywali tym
samym stając na podium i odbierając dyplom
za zajęcie I miejsca. Co to były za emocje, co to była
za radość, nie sposób opisać słowami.
Przed nami wakacje. Życzymy, aby były radosne,
wesołe i przede wszystkim bezpieczne. Widzimy się
już we wrześniu z nowymi pomysłami i z nowym
zapałem do wspólnego poszukiwania, odkrywania
i eksperymentowania.
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01	Start projektu „Plaża z klasą”
Plaża w Grzybowie i Dźwirzynie, godz. 10.00

02	Otwarcie Lata w Grzybowie
Orlik w Grzybowie, godz. 16.00

02	Koncertowe Otwarcie Lata w Dźwirzynie
Plaża w Dźwirzynie, godz. 21.00 gwiazda: Norbi

04	Bukowski Show Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00
05	Kabaret Nowaki Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00
06	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

07	Filmowy Czwartek w Grzybowie, Plac przy ul. Bałtyckiej
godz. 22.30 – Lato w Prowansji
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Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

20–21	Festiwal Indii w Dźwirzynie
Plac centralny przy ul. Wyzwolenia, godz.17.00

20	Pazura, Biedrzyńska Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00
21	Filmowy Czwartek w Grzybowie, Plac przy ul. Bałtyckiej
godz. 22.00 – Jeszcze dalej niż północ

22	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie „Cudowna lampa
Aladyna”Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00
	Formacja Chatelet (kabaret) Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

23	Festyn Św. Anny w Rościęcinie
Boisko w Rościęcinie, godz. 14.00
	Siatkówka Plażowa w Grzybowie GOSTiR, godz. 11.00

26	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci

„Zaczarowany młynek” Amfiteatr GOSTiR
w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00

Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

Admirals Cup Plaża/Plac centralny
w Dźwirzynie, godz. 10.00

12	Kabaret Skeczów Męczących
Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

13	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

14	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie, Plac centralny przy
ul. Wyzwolenia, godz. 22.00 – 7 rzeczy których nie wiecie
o facetach

15	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie „Jaś i Małgosia”
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00
	Pazura, Biedrzyńska Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

16	Wielkie Wesele w Grzybowie

l

19	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci

08	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie

08–09 Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie i II Regaty

u

28	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie, Plac centralny
przy ul. Wyzwolenia, godz. 21.30 – Nietykalni

29	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie „Złota rybka”
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00
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10	Bieg Śniadaniowy GOSTiR, godz. 9.00
11	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie, Plac centralny przy
ul. Wyzwolenia, godz. 21.30– Lato w Prowansji

12	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
„Dwie Dorotki”
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00
	Kabaret Paranienormalni Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00
15	Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 16.00

16	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

18	Filmowy Czwartek w Grzybowie, Plac przy ul. Bałtyckiej
godz. 21.00 – Nietykalni

19	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
„Wilk i Zając” Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00

20	II Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej
Przećmino, godz. 12.00
	Siatkówka Plażowa w Grzybowie GOSTiR, godz. 11.00

30	Bieg ku Słońcu GOSTiR, godz. 11.00

25	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie, Plac centralny przy
ul. Wyzwolenia, godz. 21.00 – 7 rzeczy których nie wiecie
o facetach

31	Andrzej Grabowski Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

26	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie

Sierpień
02	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

„Lato u Kubusia Puszatka”
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00

03	Kabaret Młodych Panów Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

27	Bieg na 5 w Grzybowie Plaża w Grzybowie, godz. 18.00
	Sunset w Rościęcinie Boisko w Rościęcinie, godz. 19.00

04	Filmowy Czwartek w Grzybowie. Plac przy ul. Bałtyckiej,

28	Dzień Radości w Błotnicy Błotnica, godz. 16.00

godz. 21.30 – 7 rzeczy których nie wiecie o facetach

05	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie „Śpiąca Królewna”
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 17.00
Orlik w Grzybowie, godz. 19.00

Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 18.00
	Siatkówka Plażowa w Dźwirzynie GOSTiR, godz. 11.00

06	Siatkówka Plażowa w Dźwirzynie GOSTiR, godz. 11.00

17	Kabaret Paranienormalni

08	Kabaret Skeczów Męczących Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00

Amfiteatr GOSTiR, godz. 20.00
	Święto Mleka w Bogusławcu Bogusławiec, godz. 14.00

09	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
Amfiteatr GOSTiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

K U LT U R A L N E L AT O
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Wrzesień
03	Dożynki Gminne w Zieleniewie
Park Rozrywki w Zieleniewie, godz. 13.00

10	Dzień Sąsiada w Bogucinie
Boisko w Bogucinie, godz. 16.00

17	Dziki Dzień w Kądzielnie
Kądzielno, godz. 14.00
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kościół jana chrzciciela w Budzistowie XIII w.

Pałac Myśliwski XIX w. w Budzistowie

jez. Resko w dźwirzynie
Przystań jachtowa, surﬁngowa

Pustynia w dźwirzynie

Ścieżka zdrowia w dźwirzynie

Najpiękniejsze plaże na Bałtyku
w dźwirzynie i Grzybowie

Stadniny w Budzistowie, Grzybowie,
korzystnie, Zieleniewie

kościół neogotycki
w karcinie

Plaża z klasą / lipiec–sierpień
w dźwirzynie i Grzybowie

Plaża Naturystów w Grzybowie

Gminne centrum Sportu
i Rekreacji w dźwirzynie

Parsęta Raj dla wędkarzy
Budzistowo, Rościęcino

Port w dźwirzynie
wesołe miasteczko/ryby z kutra
Park Rozrywki
w Zieleniewie

WA RTO O D W I E D Z I Ć

kościół XVI w. w Sarbii
kościół neogotycki
w korzystnie

4

W tym miejscu miały być dowcipy o turystach, ale ponieważ pewnie wszystkie znacie niech Wasz uśmiech wzbudzi żarówkowa seria:

Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 16
tel.: 94 358 54 20
pon.–pt. 10:00–20:00, sob. 12:00–19:00

apTeki
Grzybowo Apteka Evita ul. Szkolna 2A,
8:00 – 22:00 tel. 506 350 847
Dźwirzyno Apteka Centrum
ul. Wyzwolenia 9, pon.–pt. 10.00–18.00
sob. 10.00–15.00

poczTa
Grzybowo ul. Kołobrzeska 5, tel. 94 358 14 97
pon.–czw. 9:00–18:00, piątek 11:00–20:00

punkT inFormacyjny
biuro melDunkowe,
Grzybowo, ul. Szkolna 1, tel. 94 358508

sarbia parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
9:00, 13:00 – niedziela
18:00 – dni powszednie
karcino kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego 11:30 – niedziela

inFormacja TurysTyczna
Tu dowiecie się wszystkiego
o naszym regionie oraz zaopatrzycie
w przewodniki, mapy i kalendarze imprez
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 28,
tel. 94 35 260 08 +48 94 35 260 09

Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba żeby zmienić żarówkę? Żadnego, prawdziwy mężczyzna ciemności
sie nie boi.

Ilu psychiatrów potrzeba, by zmienić żarówkę? Tylko
jednego, ale Żarówka musi chcieć się zmienić.

Ile potrzeba kobiet żeby zmienić żarówkę? Zmienić na co?

Ilu potrzeba wędkarzy żeby zmienić żarówkę? Pięciu,
ale żebyś widział jaka to byla żarówka! Taaaaaka! Nas
pięciu ledwo ja uniosło!

Ilu potrzeba pesymistów żeby zmienić żarówkę? Żadnego.
To strata czasu. Nowa i tak na pewno nie będzie działać.

Ile potrzeba goryli żeby zmienić żarówkę? Jednego.
I mnóstwo żarówek.

VADEMECUM TURYSTY

msze św. w sezonie leTnim
grzybowo Ośrodek Duszpasterski Księzy
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 14A
19:00 – dni powszednie
8:00, 9:30, 11:00, 19:00, 20:30 – niedziela
korzysTno parafia pw. Chrystusa Króla
17:00 – środa i piątek, 8:45, 12:00 niedziela

kĄPIelIskA W GMInIe
koŁoBRzeG

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy w terminie  czerwca do .. roku zaczynają
funkcjonować kąpieliska na terenie naszych
miejscowości przyległych do linii brzegowej
w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo.
Gminy Kołobrzeg administruje plażami
przebiegającymi od miejscowości Dźwirzyno
do miejscowości Grzybowo, o łącznej długości

policja
Posterunek w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 34
najbliższa pomoc meDyczna
Kołobrzeg, Szpital Regionalny
ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31–33
tel. 94 353 02 00
najbliższa pomoc weTerynaryjna
Kołobrzeg ul. Słoneczna 8, tel. 94 351 05 00
Kołobrzeg ul. Szelburg-Zarembiny 20,
tel. 94 351 78 72
sTomaTolog
Grzybowo, Gabinet Stomatologiczny
ul. Wąska 5, tel. 94 358 12 25

 metrów. Na tym terenie zlokalizowane
są dwa kąpieliska, po jednym w każdej z miejscowości, na których są wydzielone obszary
strzeżone przez ratowników w ilości  stanowisk
oraz dwóch punktów medycznych, którzy będą
dbali o bezpieczeństw turystów i mieszkańców
w sezonie letnim w godzinach .–. przez
siedem dni w tygodniu.
Ogółem nad bezpieczeństwem turystów będzie czuwało  ratowników, na stanowiskach
ratowniczych oraz w punktach medycznych

linie auTobusowe
kursujące w sezonie do miejscowości
Grzybowo, Dźwirzyno – linia: 5, 6, D
rozkład jazdy dostępny na:
www.km.kolobrzeg.pl
Dworce
PKP Kołobrzeg, ul. Kolejowa
informacja 19 757, +48 22 194 36
PKS Kołobrzeg, ul. Kolejowa
dyżurny ruchu +48 94 352 39 59
gminna biblioTeka publiczna
Zieleniewo, ul. Szczecińska 12
tel. +48 94 352 74 37
kina
Dźwirzyno, Hotel Senator
ul. Wyzwolenia 36, tel. +48 94 354 95 00
Kołobrzeg, Kino Wybrzeże
ul. Łopuskiego 24, tel. +48 94 352 36 32

www.gmina.kolobrzeg.pl

facebook.com/gminakolobrzeg

można uzyskać informację o aktualnym stanie
pogody, temperaturze wody i powietrza oraz
w razie potrzeby zostanie udzielona pomoc
przedmedyczna.
Pamiętajmy o zachowaniu rozsądku przez
osoby korzystające z kąpieli i stosujmy się do poleceń wydawanych przez Ratowników.
Przypominamy, Biała flaga znajdująca się
na wieży ratowniczej oznacza kąpiel dozwoloną
zaś czerwona zabronioną, na teren kąpieliska
zabronione jest wprowadzanie zwierząt.
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Nordic walking
 Mała Pętla Grzybowska
 Duża Pętla Grzybowska
 Grzybowo–Dźwirzyno
–Grzybowo
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Bogusławiec

pełniającym morskie powietrze. Nordic walking

oznakowana strzałkami i tablicami informacyjnymi.

Szczególnie cenne jest oddychanie jodem prze-

brzeg wytyczono specjalne trasy. Każda z nich jest

żenia, ogólnej kondycji i dobrego samopoczucia.

którzy chcą uprawiać tę dyscyplinę, w gminie Koło-

i ceni sobie jej pozytywny wpływ na poprawę krą-

na aktywne spędzanie wolnego czasu. Dla wszystkich,

Wiele osób przekonało się już do tej dyscypliny

Spacer z kijkami staje się modny. To świetny pomysł

www.gmina.kolobrzeg.pl

zaleca się osobom z nadwagą i otyłością, jak rówNordic walking można uprawiać w każdym wieku,

S ZlAKI TURYS T YCZ N E

nież ludziom starszym, a także po różnego rodzaju



Kołobrzeg
jest szczególnym
miejscem
marszuW Sarbiityckie
do Kołobrzegu
(12 km). Stamtąd
trasą do
na Podczele,
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