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Pomysł
na biznes
Pomysłów na biznes
w Gminie Kołobrzeg są tysiące.
Jaki pomysł na współpracę
z biznes klasą ma Gmina? – pisze wójt
Włodzimierz Popiołek
Na wstępie chciałbym skierować gorące słowa
podziękowania i szacunku do wszystkich przedsiębiorczych mieszkańców Gminy Kołobrzeg.
Rosnąca z roku na rok liczba prowadzonych
działalności gospodarczych potwierdza, że Gmina
jest przestrzenią sprzyjającą ich rozwojowi. Turystyka i rozkwit przedsiębiorczości z nią związany
są główną siłą napędową i potencjałem miejsca,
w którym żyjemy i pracujemy. Walory naturalne
to nie wszystko, bogactwem Gminy Kołobrzeg jest
również oferta bazy noclegowej, gastronomicznej,
usługowej oraz kulturalna. To właśnie dzięki
licznym obiektom hotelowym, pensjonatom,
domkom czy kwaterom Dźwirzyno i Grzybowo
stały się atrakcyjnym celem letnich podróży
milionów Polaków oraz gości zza granicy. Fakt iż
rok rocznie ich liczba rośnie świadczy o wysokim
standardzie oferowanych usług.
Gmina Kołobrzeg pragnie wyjść naprzeciw
i wspierać rozwój branży turystycznej. W najbliższym czasie, obok realizacji największych

prorozwojowych inwestycji (budowy Centrum
Sportów Wodnych i Rekreacji w Dźwirzynie
i ścieżki edukacyjno-historycznej w Budzistowie),
będziemy pracowali nad strategią rozwoju i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędem
Gminy Kołobrzeg. Jedną z propozycji będzie
stworzenie rady przedsiębiorców, która byłaby
ciałem doradczym i opiniodawczym. Będziemy
poszerzali wachlarz rekomendacji i kampanii
wspierających przedsiębiorców oraz realizowali
inwestycje podnoszące standard i ubogacające
ofertę dla klientów naszych przedsiębiorców.
Aby inwestować potrzebne są jednak środki
finansowe. Obok wpływów z podatków i opłat
Gmina Kołobrzeg inwestuje również w rozwój
infrastruktury turystycznej środki unijne (międzynarodowa ścieżka rowerowa R10, budowa
Centrum Sportów Wodnych i Rekreacji w Dźwirzynie, budowa ścieżki historyczno-edukacyjnej w Budzistowie, liczne imprezy kulturalne).
Sami przedsiębiorcy mogą wspierać te działania,

chociażby poprzez pobieranie od swoich klientów
opłaty miejscowej. Jej wpływ do Gminy to zastrzyk
finansowy w rozwój turystyki, a co za tym idzie
również prowadzonych działalności. Na początek
uznaliśmy, że należy wyróżnić przedsiębiorców
i usługodawców bazy noclegowej, pobierających
i odprowadzających opłatę miejscową, specjalną
Rekomendacją Gminy Kołobrzeg. Każdy obiekt,
w którym właściciel prowadzi usługi noclegowe
i taką opłatę pobiera, otrzyma tablicę, którą będzie
mógł umieścić na swoim pensjonacie, hotelu czy
kwaterze. Będzie ona znakiem dla turystów, że
obiekt wspiera opłatą rozwój oferty skierowanej
właśnie do nich, spełnia wszelkie wymogi prowadzenia działalności gospodarczej, jest wpisany
do Ewidencji Obiektów Świadczących Usługi
Noclegowe w Gminie Kołobrzeg i cieszy się naszą
rekomendacją. Ponadto ośrodek taki zyska pakiet
Premium, czyli poszerzoną i pozycjonowaną ofertę
w bazie na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg.
Wśród wielu podobnych ośrodków, te wyróżnione rekomendacją „Obiekt z klimatem” będą
z pewnością chętnie wybierane przez turystów
i polecane przez nas podczas targów turystycznych
czy w publikacjach branżowych. Szczegółowe
informacje zamieszczone są na stronie Gminy
Kołobrzeg w zakładce „OzK” w lewym menu.
Kampania ta jest pierwszym, ale tylko jednym
z kroków ku lepszej współpracy. Specjalny dział
„Inwestor” na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl
poświęcony jest aktualnościom, programom
i ofertom dla przedsiębiorców. Zachęcam do jego
śledzenia, współtworzenia i współpracy.
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Nowe usługi dla przedsiębiorców w Urzędzie Gminy
Zmiany w ZUS i nie tylko, śledzi dla przedsiębiorców Marek Dołęgowski
z Ewidencji Działalności Gospodarczych UG

przedsiębio r c zoś ć

Kolejny sezon letni zbliża się wielkimi krokami.
Dla wielu obecnych i przyszłych przedsiębiorców
to czas ciężkiej pracy związanej z przygotowaniem
do działalności zarobkowej. Jak zwykle z rozpoczęciem działalności gospodarczej wiążą się także
niezbędne czynności administracyjne. Obecnie
wiele tych spraw można załatwić w Urzędzie
Gminy Kołobrzeg.
Nowością dla przedsiębiorców jest możliwość
załatwienia w Urzędzie Gminy Kołobrzeg niektórych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,
które dotychczas należało załatwić w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych. W związku ze zmianą
przepisów*, od dnia 19 maja 2017 r. osoby rozpoczynające, wznawiające (tylko druk ZCNA) lub
kończące działalność będą mogły złożyć w urzędzie gminy stosowne deklaracje ubezpieczeniowe.
Są to formularze:
• ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia
i zgłoszenia zmian danych osoby
ubezpieczonej (dane ewidencyjne: adres
zamieszkania);

*

Podstawa prawna: art. 25 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. 2016. poz. 1829)

• ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia

zdrowotnego i zgłoszenie zmiany danych;

• ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach

rodziny dla celów ubezpieczenia
zdrowotnego;
• ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych
identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;
• ZUS ZWUA – zgłoszenie wyrejestrowania
z ubezpieczeń społecznych (dane
identyfikacyjne: adres i dokumenty
tożsamości).
Wprowadzone zmiany wiążą się z rozszerzeniem działalności tzw. jednego okienka, co jest
korzystne dla mieszkańców, gdyż w niektórych
przypadkach obowiązkowa dotychczas wizyta
w ZUS nie będzie potrzebna. Należy podkreślić,
że obywatel sam będzie decydował, gdzie woli
załatwić swoją sprawę: w Urzędzie Gminy Kołobrzeg czy Inspektoracie ZUS w Kołobrzegu.
Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
www.zus.pl lub uzyskać w Centrum Obsługi
Telefonicznej: tel. 22 560 16 00.
Przypominamy także, że osoby rejestrujące
nową działalność gospodarczą opodatkowaną

według Karty podatkowej mogą, wraz z formularzem CEIDG-1, złożyć formularz PIT-16. Dotyczy
to w szczególności sezonowego wynajmu miejsc
noclegowych dla turystów.
Jak zwykle pracownik Referatu ds. działalności gospodarczej, handlu i usług służy Państwu
pomocą przy załatwianiu spraw. (tel. 94 35 30 453
wew. 18, edg@gmina.kolobrzeg.pl).

Przedsiębiorco – uważaj na oszustów!
W numerze 2 gminnego czasopisma „Afisz”, na stronie 7 przestrzegaliśmy przedsiębiorców przed
oszustami podszywającymi się pod publiczny
rejestr przedsiębiorców: Centralną Ewidencję
i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzoną przez Ministerstwo Rozwoju. Rzecz
się tyczyła bezprawnych wezwań do uiszczenia
opłaty za rejestrację działalności gospodarczej.
Wyłudzeń tych dokonywały firmy podszywające
się pod CEIDG. Przypominamy, że za złożenie
druku CEIDG-1 o rejestrację, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie i likwidację firmy, zgodnie

z prawem Gmina Kołobrzeg nie pobiera żadnych
opłat. Pomimo ostrzeżeń, oszukanych osób nie
brakuje. Dlatego też, ku przestrodze przedstawiamy wzory bezpodstawnych wezwań do zapłaty
za to, co jest bezpłatne. Wzory wezwań dostarczyli do Urzędu Gminy Kołobrzeg zaniepokojeni
przedsiębiorcy – pisma z ofertą pseudo-rejestrów
można obejrzeć na stronie Gminy Kołobrzeg:
www.gmina.kolobrzeg.pl. W przypadku wątpliwości
po otrzymaniu takiego pisma, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Kołobrzeg:
94 35 30 452 wew. 18, edg@gmina.kolobrzeg.pl
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Obiekt z klimatem – czyli rekomendacja Gminy
Rusza nowa kampania rekomendacyjna skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w Gminie Kołobrzeg. Każdy kto
świadczy usługi noclegowe w swoim obiekcie będzie mógł go oznakować tablicą Obiekt z klimatem, którą otrzyma od Gminy.
Pisze Małgorzata Chir, kierownik PR
Jeśli spełniasz powyższe warunki to:
• Wejdź na stronę www.gmina.kolobrzeg.pl

•
•

•

•
•
•

w zakładkę OzK (w lewym menu na stronie
głównej)
Zapoznaj się z Regulaminem
Pobierz i wypełnij wniosek (formularze
dostępne również w Urzędzie Gminy
Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48, bud. B, I p.)
Złóż wniosek w biurze podawczym Urzędu
Gminy Kołobrzeg (ul. Trzebiatowska 48a,
78‒100 Kołobrzeg) lub prześlij pocztą.
Po weryfikacji wniosku poinformujemy Cię
o terminie odbioru tablicy.
Umieść tablicę na swoim obiekcie.
Dołącz do grona obiektów z klimatem i ciesz
się uznaniem turystów

Formalności związanych z umową dotyczącą
odprowadzania opłaty miejscowej dopełnisz
w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie, przy ul. Wyzwolenia 28,
tel: 94 352 60 08 lub 94 352 60 09
Informacji na temat kampanii Obiekt z klimatem
udziela Referat Promocji i Kultury Urzędu Gminy
Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48b, tel: 94 353 04 52,
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl
Srebrna turystyka
Z dala od zgiełku miejskiego, wśród pięknych
krajobrazów przyrodniczych, na ziemi o bogatej
historii, w bardzo zdrowym klimacie, są doskonałe
warunki do rozwoju turystyki age friendly – przyjaznej starzeniu się. Polscy seniorzy są dzisiaj już
inni niż dawniej. Mają rozbudzone aspiracje
konsumpcyjne, posiadają swoje pasje i potrzeby
intelektualne, są coraz bardziej otwarci na nowe
media i technologie, dbają o zdrowie i kondycję
fizyczną, chcą być jak najdłużej aktywni. Mają
czas wolny i często żyją własnym tempem. Seniorzy przyczyniają się do niwelowania zjawiska

t u rys t yk a

W jakim celu? Przede wszystkim aby wyróżnić się
od innych, pokazać klientom, że ośrodek cieszy
się rekomendacją Gminy, a jego właściciel wspiera
działania służące rozwojowi turystyki w regionie.
Trzeba jednak spełnić kilka standardowych
warunków. Jakich?
• Posiadasz aktualną umowę z GOSTiR
w Dźwirzynie na pobór i odprowadzanie
opłaty miejscowej
• Opłatę miejscową odprowadzałeś co
najmniej przez 3 kolejne miesiące.
• Twój obiekt posiada aktualny wpis do
Ewidencji prowadzonej przez wójta
Gminy Kołobrzeg i spełnia wszystkie
prawne i podatkowe wymogi prowadzenia
działalności gospodarczej.

sezonowości. Wyjeżdżając na wypoczynek poza
szczytem sezonu. Między innymi dlatego turystyka
senioralna tzw. Srebrna Turystyka to spora szansa
oraz wyzwanie w przygotowaniu propozycji oferty
wspólnie z gestorami branży dla osób w wieku
emerytalnym.
Na seniorów należy spojrzeć w kategoriach
atrakcyjnego coraz bardziej długowiecznego
wartościowego kulturowo klienta, z transferem
wiedzy, mądrości i potrzeb. Potrzeby te można
zagospodarować w wielu zakresach: infrastruktura, informacja, transport, edukacja, opieka,
rekreacja itp. To jeden z filarów rozwoju Gminy
i nasza przyszłość.

e ko g m i n a przedsiębiorczość
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III filary przedsiębiorczej Gminy
O tym, że wraz z rozwojem muszą postępować zmiany pisze zastępca wójta
Maciej Bejnarowicz | m.bejnarowicz@gmina.kolobrzeg.pl

Zmiany które następują w gminie począwszy
od roku 2015 są obliczone na dynamiczny rozwój
lokalnej gospodarki o konkretnej charakterystyce.
Wzrost aktywności społecznej, przyspieszenie
inwestycyjne i włączenie przedsiębiorców w procesy zarządzania rozwojem są warunkiem tego
rozwoju. Oczywiście wymaga to organizacyjnego
dostosowania się Urzędu – (pełnomocnika – komórki współpracy z przedsiębiorcami). Dlatego
opracowujemy plan, oparty na konkretnych
filarach.
1. Rada Przedsiębiorców (Forum Przedsiębiorców Gminy Kołobrzeg) Zwykło się uważać, że przedsiębiorcy to taka Grupa, która zawsze sobie poradzi niezależnie od czynników
zewnętrznych. Dostosuje się i tyle. To tylko
pół prawdy. Przedsiębiorca potrzebuje bieżącej informacji dotyczącej kierunków rozwoju Gminy, planów prowadzonych inwestycji, ważnych wydarzeń tak aby spożytkować
je dla własnych planów rozwoju swojej firmy
i całej Gminy. Nade wszystko niezbędne jest
ciało opiniodawcze, doradcze składające się

z przedsiębiorców gminnych dla konsultowania pewnych planów, zamysłów i projektów.
Być może jeszcze ważniejsza jest platforma komunikacyjna umożliwiająca wymianę pomysłów doświadczeń, przedstawianie problemów
do rozwiązania, usprawniania pracy urzędu.

inwestorów. Strategia formułuje cele i ukierunkowuje aktywności przedsiębiorców budując
rynek edukacji oraz pracy. Strategia określa
cele długoterminowe i powoduje, że samorząd
z otoczeniem biznesowym ma wspólne zrozumiałe, akceptowane cele i poszukuje możliwości jak najefektywniejszych form ich realizacji.

2. Sieć rekomendacji (ewidencje, oznakowania, oferty w Internecie, reklama, wzajemne
wsparcie) Efekt synergii, który możemy uzyskać dzięki wzajemnej współpracy jest oczywisty i wpływa na wzajemne poczucie odpowiedzialności za rozwój, przedsiębiorca działający
na wolnym rynku dysponuje paletą możliwości, która w połączeniu z działaniami promocyjnymi Urzędu przyniesie obópulne korzyści
mierzone w liczbie klientów korzystających
z usług na terenie Gminy. Rozpoczynamy
od pakietu korzyści i formułę będziemy rozwijać poprzez ustalenia z Radą Przedsiębiorców.
3. Strategia współpracy Kolejny istotny wymiar służący opracowaniu kierunków rozwoju
przedsiębiorczości a co za tym idzie oferty dla

Wycinka do podpisu
Aspekty prawne dotyczące wycinki drzew wyjaśnia kierownik Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Aleksandra Szczygielska
a.szczygielska@gmina.kolobrzeg.pl
Wygląda na to, że wkrótce nastąpi kolejna zmiana
w przepisach dotyczących wycinki drzew w Polsce.
Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy
o ochronie przyrody i nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Po zmianie przepisów właściciel
nieruchomości chcąc wyciąć drzewo lub krzew
będzie musiał dokonać zgłoszenia w gminie.
W ciągu 21 dni urzędnik gminny może dokonać oględzin i w ciągu 14 kolejnych dni może
zostać wyrażona tzw. milcząca zgoda organu
na wycięcie lub złożenie sprzeciwu. Poprawka

zmienia również obwody drzew które można
usunąć bez zezwolenia oraz zakłada, że jeśli
przed upływem 5 lat od dokonania oględzin
przez gminę właściciel wystąpi o pozwolenie
na budowę związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie ona realizowana na części
nieruchomości gdzie rosły usunięte drzewa będzie musiał uiścić opłatę za ich wycinkę. Gmina
będzie mogła również zakazać wycięcia drzewa
jeśli będzie ono cenne przyrodniczo.
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Obejmujemy opieką
Jeśli potrzebujesz pomocy lub opieki – pamiętaj, Gmina Kołobrzeg realizuje szereg
programów, które pomagają w codziennych zmaganiach osób niesamodzielnych – pisze zastępca wójta Maciej Bejnarowicz | m.bejnarowicz@gmina.kolobrzeg.pl

Po sukcesie związanym z uruchomieniem i dynamicznym rozwojem gminnego Klubu Seniora,
czas na kolejny etap rozwoju usług – działania
na rzecz osób niesamodzielnych. Osoby do tej
pory wykluczone uzyskają dostęp do nowoczesnej
usługi – teleopieka. Pozwoli to włączyć te osoby
do życia naszej społeczności, wesprzeć rodziny
w procesie opieki nad nimi. Możliwość kontaktu

dla osób niesamodzielnych ma niezwykle ważne
znaczenie i buduje poczucie bezpieczeństwa,
więzi i integruje z lokalną społecznością. Są
wśród nas osoby dla których rozmach inwestycyjny nie ma już żadnego znaczenia. Ważne jest
zdrowie i elementarne ludzkie zainteresowanie.
Nie zapominamy o nich. To jest także inwestycja – w naszą przyszłość.

TELEOPIEKA – innowacyjny przycisk życia

Współczesny świat to świat ogromnych zmian,
przeobrażeń społecznych i demograficznych.
Proces ewaluacji przeplata się z procesem degradacji. Przemianom ulega struktura rodziny, rodzaj,
charakter relacji międzyludzkich a nawet więzi
społecznych. Model rodziny wielopokoleniowej,
wielodzietnej zastąpiony został modelem rodziny
małej, która nie zawsze jest w stanie samodzielnie
zaspokajać potrzeby wszystkich jej członków.
Z pomocą przychodzą różne instytucje i służby.
Również polityka społeczna poszukuje praktycznych rozwiązań mających na celu usprawnienie
i polepszenie życia we wszystkich aspektach
funkcjonowania człowieka. Szuka się rozwiązań,
które umożliwią zaprowadzenie ładu społecznego
dającego możliwość tworzenia równych szans
rozwoju nowych, młodych pokoleń. Jednakże
bez zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego
szczególnie na wypadek choroby, inwalidztwa
czy starości nie możemy mówić o optymalnym
zaspokajaniu indywidualnych czy społecznych
potrzeb. Szczególnie istotne jest to w czasach
ogólnoświatowego starzenia się społeczeństw.
Prognozuje się, że w 2030 roku seniorzy będą
stanowili już ok. 30% ogółu ludności ziemi

zachodniopomorskiej. Ponadto, z danych demograficznych wynika, iż wzrasta liczba osób
powyżej 95 roku życia. Osoby te, w najbliższej
perspektywie będą wymagały pomocy i wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy troska o los
starszych, niepełnosprawnych i schorowanych
mieszkańców. Organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, jak również kierowanie
do Domu Pomocy Społecznej to wymóg obligatoryjny ustawy.
Model pomocy instytucjonalnej opartej na realizacji świadczeń pieniężnych uzupełniany jest
szeroko rozumianą pracą socjalną. Poszukuje się
rozwiązań optymalnych zarówno dla jednostki
jak i samorządu. Działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kołobrzegu koncentrują się
na podnoszeniu standardów potrzeby bezpieczeństwa. W 2015 roku gmina Kołobrzeg przyłączyła
się do ogólnopolskiej akcji Koperta życia, która
usprawniała przeprowadzenie akcji ratunkowej
przez służby medyczne w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia ludzkiego. Teleopieka to kolejne
innowacyjne rozwiązanie służące podniesieniu

pomoc społeczna

Akcję opisuje Agnieszka Chojnacka-Sottek, kierownik GOPS w Gminie
Kołobrzeg tel. 94 35 451 86 | a.chojnacka@gops.kolobrzeg.pl
jakości i komfortu życia osób tego potrzebujących. Teleopieka nie zastąpi opieki fizycznej
świadczonej w środowisku przez opiekunów, lecz
będzie stanowiła jej kompleksowe uzupełnienie.
Dzięki opasce umieszczonej na dłoni, osoba
objęta usługą elektronicznej opieki będzie mogła
w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
wezwać pomoc. Wywiad medyczny zamieszczony
w karcie informacyjnej to punkt wyjścia przy
organizacji pomocy. Każde połączenie z bazą
zostanie rejestrowane w systemie a operator
będzie wiedział kto i skąd dzwoni, jaki jest jego
stan zdrowia i jakie mogą być związane z tym
zagrożenia. Teleopiekun, zależnie od powodu
zgłoszenia, powiadomi osoby najbliższe lub służby
ratunkowe jednocześnie monitorując połączenie
do czasu, aż uzyska pewność, że osoba otrzymała
odpowiednią pomoc lub wsparcie.
Teleopieka w krajach zachodnich funkcjonuje
od wielu lat, w Polsce wciąż jest w fazie początkowej. W powiecie kołobrzeskim Gmina Kołobrzeg
jest prekursorem w rozwijaniu elektronicznego
systemu opieki i wsparcia dla osób starszych,
schorowanych, niepełnosprawnych.
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Dlaczego warto wysłać dziecko do szkoły w Dźwirzynie?
Jeśli ktoś z rodziców zastanawia się do jakiej szkoły wysłać swoje dziecko, to poniżej znajdzie odpowiedź. O zaletach edukacji
w dźwirzyńskiej szkole pisze Dyrektor Elżbieta Korżel | szkola@dzwirzyno.pl | tel. 94 358 55 48
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Choć nasza szkoła jest nieduża, znaleźć nas nietrudno – jesteśmy znani już nie tylko mieszkańcom Dźwirzyna i Grzybowa, ale i Kołobrzegu.
Zapraszamy do naszej szkoły, ponieważ ciągle
rozwijamy się i poszerzamy ofertę edukacyjną.
Nasza szkoła oferuje:
• nowoczesne metody nauczania (realizacja programów innowacyjnych z zastosowaniem technik rozwijających zdolności poznawcze i kinezjologii edukacyjnej),
• wysoki poziom nauczania,
• skuteczne nauczanie języków obcych: – język angielski i język niemiecki już od I klasy,
• trzy pracownie komputerowe (pracownia stacjonarna oraz dwie mobilne w postaci laptopów oraz iPad’ów – bierzemy udział
w programie Cyfrowa Szkoła),
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• jednozmianowość (ostatnie zajęcia – koła
zainteresowań – kończą się o godzinie 15.20),
• zorganizowany dowóz dzieci do szkoły,
• szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in.
gimnastykę korekcyjną, koła zainteresowań:
plastyczne, muzyczne, historyczne, przyrodnicze, komputerowe, językowe i sportowe,

• terapię pedagogiczną, zajęcia z logopedą

i zespoły wyrównawcze,
• realizację programu z zakresu profilaktyki
uzależnień,
• ciekawą ofertę imprez artystyczno‑kulturalnych, wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych, koncertów umuzykalniających,
• wyjazdy do teatru i kina,
• bogaty księgozbiór biblioteczny,
• stały nadzór frekwencji i postępów wyników dziecka poprzez dziennik internetowy
Librus,
• opieka świetlicowa,
• obiady w formie cateringu.
W naszej szkole, oprócz zajęć dydaktycznych,
są realizowane różnorodne programy i kampanie
prozdrowotne, m.in.:
• Program ekologiczny Sprzątanie Świata
• Program społeczny Góra Grosza
• Program ekologiczny Zbieramy zużyte baterie
• Mleko w szkole
• Owoce i warzywa w szkole
• Zachowaj trzeźwy umysł
• Klub Bezpiecznego Puchatka
• Trzymaj formę

Ratujemy i uczymy ratować
Nie pal przy mnie proszę
Bezpieczna szkoła
Szkoła kontynuuje segregację odpadów.
4 razy w roku organizujemy zbiórkę makulatury nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale
także dla okolicznych mieszkańców. Przez
cały rok zbieramy nakrętki.
• Proces edukacyjny wspierają specjaliści: pedagog szkolny i psycholog oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kołobrzegu.
• Posiadamy wspaniałe warunki do uprawiania
sportu – zajęcia wychowania fizycznego odbywają sie na hali i boiskach Gminnego Centrum
Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie (obok naszej
szkoły). Hala sportowa jest bogato wyposażona, ale największym atutem, który wyróżnia nas wśród innych szkół w okolicy, to komfort zajęć, w których uczestniczą dzieci. U nas
uczniowie aktywnie ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności sportowe.
• Poprzez współpracę z klubem Żeglarskim UKS
Błękitni, planujemy czynny udział w wychowaniu morskim.
•
•
•
•
•

• Bardzo ważna jest dla nas edukacja prozdrowot-

na, dlatego też braliśmy udział w ogólnopolskich
akcjach promujących zdrowy styl życia, m.in.,
Śniadanie daje moc. Wszyscy uczniowie klas
I–VI zostali przeszkoleni w udzielaniu pomocy przedmedycznej.
• Nasi uczniowie systematycznie uczestniczą
w konkursach międzyszkolnych na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim.
• Uczeń klasy VI – Krzysztof Kabaciński został laureatem konkursu matematycznego
organizowanego przez Kuratorium Oświaty
w Szczecinie.
Miriam Dejneko – uczennica klasy VI, została
finalistką konkursu języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Praca plastyczna Ani Szalczyk, uczennicy klasy
I, została wyróżniona w konkursie na maskotkę
Pomerania Fun Park. Dzięki Ani cała I klasa będzie
bawiła się w Pomerania Fun Park za darmo!!!
Uczniowie klas I–VI, brali udział w warsztatach
edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
w Lipiu.
W Społecznym Gimnazjum w Dźwirzynie
uczniowie również biorą udział w akcjach profilaktycznych i prozdrowotnych. Szkoła bez
Przemocy, Bezpieczna szkoła, Trzymaj formę,
Zachowaj trzeźwy umysł, Dbam o swój zasięg itp.
Mamy sukcesy w różnych konkursach, min.
konkurs językowy Poliglota, organizowany przez
I LO im. M. Kopernika w Kołobrzegu – 3 uczniów

zdobyło wyróżnienie w języku niemieckim
i 1 uczennica, zdobyła wyróżnienie w języku
angielskim.
Nasze uczennice zajęły I miejsce w piłce ręcznej w powiecie kołobrzeskim oraz III miejsce
w Mistrzostwach Regionu B w piłce ręcznej. Był
to kolejny etap rozgrywek międzyszkolnych. Nasze dziewczęta, nie będąc faworytkami, podczas
rozgrywek dzielnie rywalizowały z zawodniczkami
ze Szczecina. Nieznacznie uległy uczennicom
z Nowogardu, a w walce o trzecie miejsce pokonały uczennice z Golczewa. Uczennica klasy
trzeciej naszego gimnazjum Daria Przepiórska
otrzymała wyróżnienie w Regionalnym Konkursie
Plastycznym dla uczniów klas trzecich gimnazjum
pt. Gdzieś na strychu. Konkurs odbywał sie w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora
w Koszalinie. Wyróżnienie w konkursie zwalnia
uczestników konkursu z praktycznych egzaminów
wstępnych do ZSP w Koszalinie.
Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt
edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad
20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich,
szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad
funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji
parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja
młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego roku, w ramach nowej
edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ogłaszany jest
konkurs dla uczniów, w którym nagrodą jest
udział w posiedzeniu Sejmu odbywającym się
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tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym
Dniu Dziecka. W tym roku naszymi kandydatkami do Sejmu są uczennice klasy II – Julka
Bejnarowicz i Nela Marszałek. Trzymamy kciuki
za dziewczyny. W przeszłości, w posiedzeniach
sejmu Dzieci i Młodzieży już dwukrotnie uczestniczyli nasi uczniowie.
Nasza uczennica klasy I, Michalina Kusiakiewicz,
zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie
recytatorskim Mała Herbertiada.
W naszych szkołach organizowane są mikołajki,
andrzejki, zabawy choinkowe, Dzień Dziecka,
itp. Co roku organizujemy karnawałowy bal
charytatywny na rzecz rozwoju szkół. W tym
roku odbył się już XX bal.
Pierwszego dnia wiosny Rodzice przygotowują dzieciom świeże soki warzywno‑owocowe.
Wspólnie z Rodzicami organizujemy festyny,
takie jak: Dzień pieczonego ziemniaka, Dzień
Rodziny – imprezy odbywają się w soboty, żeby
każdy Rodzic, mógł wziąć w nich udział. Obie
szkoły współpracują z wieloma partnerami, dzięki
czemu uczniowie nabywają nowe kompetencje
i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem
lokalnym. Obie szkoły są otwarte na inicjatywy
uczniów, rodziców i nauczycieli. Chcemy być
szkołami nowoczesnymi, zapewniając wysokiej
jakości kształcenie oraz dbać o bezpieczeństwo
naszych uczniów.
Każdy uczeń jest tu ważny, wartościowy
i potrzebny.
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Wschód, zachód, Gmina Kołobrzeg, południe
O innowacyjnych projektach i nowych kierunkach rozwoju pisze kierownik
Referatu Promocji i Kultury Małgorzata Chir | m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

WSPÓŁPRACA zagraniczna

Niepełnosprawni rozwiną żagle
w Gminie Kołobrzeg
Dobiegł końca realizowany przez Gminę Kołobrzeg projekt seed money dofinansowany w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Naszymi partnerami był litewska Gmina
Silute oraz niemieckie miasto Barth, włączając
kluby żeglarskie i surfingowe wszystkich państw.
Międzynarodowe warsztaty, które odbyły się
w każdym z tych miejsc, posłużyły opracowaniu
treści właściwego projektu, który będzie przedmiotem starań o środki unijne. Będzie to nowy
produkt Turystyczny i rozwojowy, obejmujący
stworzenie ustandaryzowanego i certyfikowanego systemu szkolenia trenerów oraz osób niepełnosprawnych w dziedzinach sportów wodnych,
dostosowanie baz pod względem sprzętowym
i infrastrukturalnym, a także międzynarodowego szlaku żeglarskiego (również dla osób niepełnosprawnych) w rejonie Południowego Bałtyku. Ogromną rolę odegrał i z pewnością odegra

w projekcie Grzegorz Prokopowicz, trener kadry paraolimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego. Szczegółowo omówił regulacje prawne
dotyczące uprawiania żeglarstwa oraz ich słabe
strony. Jedną z nich jest system szkolenia trenerów i instruktorów żeglarstwa niepełnosprawnego.
W ostatnim czasie, obok żeglarstwa jachtowego,
niezwykle wzrosło zapotrzebowanie na szkolenie osób niepełnosprawnych w dziedzinach
wodnych sportów ekstremalnych. Dostosowania
wymaga przede wszystkim infrastruktura istniejących u naszych wschodnich oraz zachodnich
partnerów baz żeglarskich. W Gminie Kołobrzeg
projekt wpisze się pod tym względem w budowę
Centrum Sportów Wodnych i Rekreacji w Dźwirzynie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem
to w najbliższych latach będziemy realizatorem
niezwykle innowacyjnego projektu, ważnego
społecznie, pod względem rozwoju turystyki
i liderem budowy szlaku żeglarskiego dla niepełnosprawnych w rejonie Południowego Bałtyku.

Po co nam partnerstwo?
W przypadku zawieranych przez samorządy
partnerstw międzynarodowych pytanie powinno
brzmieć raczej: dlaczego? Często widzi się przed
urzędami flagi zagranicznych miast, ich herby
można dostrzec na witaczach czy tablicach pamiątkowych. Co jednak oznaczają one w praktyce? Droga do zawarcia takiego partnerstwa
bywa różna, podobnie jak jego losy. Niektóre
zawierane są na potrzeby konkretnego projektu,
np. dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Często jednak są wynikiem bliźniaczych
potrzeb i planów, które charakteryzują czasami
bardzo odległe od siebie regiony. Tak stało się
w przypadku Gminy Kołobrzeg i litewskiego Regionu Silute. Liczy on ok. 47 tysięcy mieszkańców. Położony jest na północ od rzeki Niemen
i w dolinie rzeki Sysa. Spora część terenu okresowo stanowi rozlewiska rzek i jezior. Stąd też
motto Regionu, które brzmi Silute, region w którym woda kształtuje życie. Właściwie wszystkie
aspekty życia codziennego, jak i rozwoju podporządkowane są wszechobecnej wodzie. Jak
mówią tutejsi mieszkańcy – nauczyli się żyć
z nią w zgodzie, nie walczyć i czerpać z jej dobrodziejstw pomimo licznych trudności, choćby
komunikacyjnych.
Charakter Silute zbliżony jest nieco do Dźwirzyna, które z 3 stron świata również otoczone
jest wodą. Podobne doświadczenia pozwoliły
nawiązać szczególną nić porozumienia, przyjaźni
i współpracy pomiędzy naszymi narodowościami,
szczególnie pomiędzy środowiskami żeglarskimi,
ale także samorządowymi. Owocem tej współpracy będzie podpisanie umowy partnerskiej.
Tę decyzję radni Gminy Kołobrzeg podejmą
w ostatnich dniach maja. Jeśli będą na tak, jeszcze przed końcem lata do obecnego partnera
Zachodniego – Gminy Ferdinandschof, dołączy
litewski Silute.

Na daleką Ukrainę
W sierpniu br. odbędzie się kolejna, trzecia już
edycja Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej

w Przećminie, który zrodził się ze wspólnej inicjatywy mieszkańców reprezentujących mniejszość
narodową oraz wójta. Współpraca przy organizacji
święta zaowocowała dalej idącymi planami rozwoju międzynarodowego partnerstwa pomiędzy
Gminą Kołobrzeg, a Ukrainą. W marcu 2016 r.
Gmina przystąpiła do Konwentu Współpracy
Samorządowej Polska-Ukraina, a niespełna rok
później udaliśmy się z delegacją do Ambasadora Ukrainy w Polsce Adndrija Deszczycji. Jak
deklarują przedstawiciele ambasady – Festiwal
nadal będzie cieszył się patronatem Ambasadora,
a w tym roku może nawet jego obecnością. Plany
Gminy w zakresie działań na rzecz mieszkańców
mniejszości narodowej wykraczają jednak dużo
dalej poza Warszawę, a konkretnie do ukraińskiego Truskawca. Tam w ostatnich dniach maja
odbędą się rozmowy na temat zakresu współpracy
i ewentualnego partnerstwa pomiędzy naszymi
samorządami, które mają służyć budowaniu
więzi i wspólnych wartości. Będziemy mieli też
okazję uczestniczyć w Tygodniu Kultury Polskiej
na Ukrainie. Reportaż obejrzą Państwo na stronie
www.gmina.kolobrzeg.pl

Jak podróż…
to w kierunku Gminy Kołobrzeg
Co polecamy do czytania podróżnym podczas
godzin spędzonych w pociągach i liniach autobusowych w całym kraju? Otóż magazyn „W podróży” i „Magazyn Świat – Podróże, Kultura”
to doskonałe pozycje. Przez maj i czerwiec trafią do rąk setek tysięcy turystów i mieszkańców,
szczególnie regionów Polski, które dotychczas
wybierały inne kierunki letnich podróży (np. woj.
Kujawsko-Pomorskie). Oferta publikowana jest
także na stronach internetowych wydawnictw.
Oferta eterycznego Dźwirzyna i klimatycznego
Grzybowa znalazła się również w wydawnictwie Polska Press „Wakacje 2017”, a tym samym
trafiła do 60000 prenumerujących ten katalog
czytelników. Ponadto dotarła do wszystkich
odwiedzających targi Lato 2017 w Warszawie.
To za pośrednictwem katalogu turystycznego
„Targowe ABC”. Życzymy przyjemnej lektury
i udanych podróży do Gminy Kołobrzeg.

Inwestycje
Informacje z placu budowy
zebrał dla państwa budująco
podinspektor Tomasz Jankowski

Droga z dofinansowaniem
Wójt Włodzimierz Popiołek podpisał umowę
z wykonawcą na budowę ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie, inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Urzędu
Wojewódzkiego – Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016–2019 w kwocie blisko miliona złotych. Koszt
całej budowy to 1 mln 853 tys. zł. Prace wykona
grzybowska firma – Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Prin Jacek Zadka. Termin zakończenia budowy wyznaczono na 9 września 2017 r.
Wykonana zostanie nowa jezdnia, ciąg pieszo
rowerowy, skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej oraz odwodnienie kanalizacją
deszczową wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. W ten sposób powstanie blisko 950
metrów nowej drogi. Ułatwi ona komunikację
pomiędzy Korzystnem a Zieleniewem, wpisując
się tym samym w strategię rozwoju Gminy Kołobrzeg (łączenie północnej części z południową).
Będzie to także ważna droga dla turystów, którzy
z Grzybowa przez Korzystno łatwo dojadą na Park
Rozrywki w Zieleniewie.
Ścieżka rowerowa
Korzystno–Przećmino
Trwają prace projektowe ścieżki rowerowej, która
powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Ostatnio w Przećminie odbyło

się spotkanie mieszkańców z projektantem.
Nowa droga dla rowerzystów zostanie wybudowana od skrzyżowania drogi powiatowej
Kołobrzeg–Karcino, (ul. Szeroka w Korzystnie)
do skrzyżowania z drogą wojewódzką 102
(w miejscowości Błotnica).

Fiołkowa i Wiśniowa w Zieleniewie
Trwają budowy dwóch ulic w Zieleniewie:
Fiołkowej (160 m na fot.) i Wiśniowej (190 m).
Za realizację obu przedsięwzięć odpowiedzialna
jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Prin Jacek Zadka z Grzybowa. Koszt budowy
pierwszej to 324 tys. zł, drugiej 308 tys. zł.
Zostaną wykonane nowe nawierzchnie i zjazdy
do przyległych działek z kostki betonowej oraz
wykonane zostanie odwodnienie.
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Świetlica w Nowogardku
W miejscowości stanęła kontenerowa świetlica,
wokół niej wybrukowano plac oraz wykonano
drogę dojazdową z betonowych płyt.
poziom zaawansowania

• Budowa odcinka ul. Pałacowej w Budzistowie
inwestycja realizowana
• Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie
przygotowanie dokumentacji projektowej
• Budowa dróg na osiedlu w Budzistowie
przygotowanie dokumentacji projektowej
• Budowa drogi nr 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie
inwestycja zrealizowana
• Budowa nadmorskiej trasy rowerowej w Dźwirzynie
kończą się procedury przetargowe, wybór wykonawcy
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Gmina Kołobrzeg zaraża sportem
Grzegorz Krychowiak Gwiazda światowej piłki
nożnej i niezwykle ważny gracz w kadrze Adama
Nawałki. Na koncie ma 44 występy w reprezentacji Polski w piłce nożnej, w tym 5 spotkań na
Mistrzostwach Europy 2016 we Francji.
Karierę juniorską zapoczątkował w Orle Mrzeżyno
(następnie Żaki 94 Kołobrzeg, Stal Szczecin, Arka
Gdynia) aż trafił do szkółki w Girondins Bordeaux.
W tym klubie rozpoczął karierę seniorską, grając
na wypożyczeniu dla takich klubów jak francuski
Stade Reims, czy FC Nantes. Pozyskanie Krychowiaka kosztowało Stade Reims milion Euro, pod
dwóch sezonach, za kwotę 5 milionów Euro zrobiła

publicystyka

Kilka słów o sporcie
i rodzinie, gościnnie
Tomasz Krychowiak
6–7 lat temu nawet nie przypuszczaliśmy, że nasze życie będzie kręciło się wokół sportu. Nasza
rodzina od zawsze związana była z Mrzeżynem.
Mój starszy brat Krzysztof aktualnie podbija
stolicę, pokonuje dystanse biegiem lub rowerem. Młodszy – Grzegorz, gra w piłkę nożną
w europejskich klubach. Ja, po zakończeniu
nauki w Szczecinie, wraz z żoną i dwójką synów
osiedliśmy w Grzybowie. Zawodowo jestem
przedstawicielem handlowym, prywatnie pasjonatem sportu. Szczególnie sportów wodnych.
Muszę przyznać, że Grzybowo i jego okolica
zaskakują mnie nieustannie, podobnie jak ludzie których spotykam. Szybko przekonałem
się, że tutaj nawet jeśli ktoś nie chce, to prędzej
czy później musi dać się wciągnąć lub zostać
zarażony sportem. Tak się stało ze mną i moją
rodziną. Naszą największą radość sprawia nam
kitesurfing. Kiedy warunki na to pozwalają
ślizgamy się po morzu, kiedy wieje za bardzo
na Resku. To świetne miejsce dla najmłodszych.
Tu mogą uczyć się bez obaw, jest bezpiecznie.
Bezpiecznie na wodzie, ale też w okolicy. Młodzi
ludzie, którzy chcą wybudować dom, założyć

to hiszpańska Sevilla . W jej drużynie zdobył dwa
puchary Ligi Europejskiej. W finale tych rozgrywek,
w roku 2015 na Stadionie Narodowym w Warszawie
zdobył bramkę. Po zakończeniu mistrzostw Europy,
za 30 milionów euro wrócił do Francji do klubu
Paris Saint‑Germain (PSG). Piłkarz wspiera akcje
społeczne, inicjatywy sportowe, zarówno w kraju
jak i zagranicą.
Grzegorz jest jednym z trzech braci. Wszyscy są
ogromnymi pasjonatami sportu, nierozerwalnie
związanymi z Gminą Kołobrzeg, a konkretnie
Grzybowem, w którym mieszka Tomasz Krychowiak z rodziną.
rodzinę przyjeżdżają tutaj, wyprowadzają się
z miast. Dlaczego? Ponieważ to właśnie cisza,
spokój, poczucie bezpieczeństwa i perspektywa
kreatywnego rozwoju są dla nas najważniejsze.
Myślę, że mam porównanie. I po pierwsze śmiało
mogę powiedzieć, że tu jest najlepiej, a po drugie są możliwości. Jest przestrzeń i doskonałe
warunki do zrealizowania wielu ciekawych
pomysłów. Rozmawiam o nich często z ludźmi,
których spotykam. Ze znajomymi ze wspólnych
szlaków, którymi biegamy, spacerujemy, jeździmy
na rowerach. Sport jest dla nas płaszczyzną komunikacji. Dzisiaj ludzie poświęcają mnóstwo
czasu na pracę, obowiązki, planowanie i debaty.
Tymczasem najciekawsze koncepcje nie muszą
powstawać w biurach. One wynikają z naszych
doznań i rozmów gdy wspólnie uprawiamy sport.
Aktywność idzie tu krok w krok z kreatywnością.
I to uzależnia. W bardzo dobrym znaczeniu.
Przechodzi też z pokolenia na pokolenie. Mój
4-letni synek stawia pierwsze kroki na kajcie
i gra w akademii piłkarskiej. Na razie w mieście, ale mam nadzieję, że wkrótce w gminnej.
Z entuzjazmem wybieramy się w odwiedziny
do Paryża, gdzie aktualnie gra Grzegorz. Przed
ostatnim wyjazdem, świątecznym, dzieci TPD
w Grzybowie, gdzie oczywiście chodzi synek,
przygotowały dla Grześka wspaniałą piłkarską
laurkę. Cieszył się z niej ogromnie, podpisał
i ma nadzieję, że wśród jej autorów jest wiele

przyszłych sportowych talentów. Ja myślę, że
to nieuniknione. Jestem pod wrażeniem tego,
z jakim zaangażowaniem Gmina podchodzi
do codziennych potrzeb. Od funkcjonowania
punktów przedszkolnych, poprzez budowę szlaków sportowych do realizowanych i przyszłych
inwestycji. Kapitał zainwestowany w ludzi będzie
procentował, a właściwie dzieje się to już dziś.
Mówi się, że nigdzie nie jest idealnie, że lepiej
jest tam gdzie akurat nas nie ma. W Grzybowie
natomiast ludzie rozmawiają o tym, że dobrze móc
tu mieszkać i być częścią wspaniałej społeczności
i aktywnego rozwoju tego miejsca.

Harcerze
Morza

od 30 lat kierują się słowami Roberta Baden
Powell’a: Starajcie się zostawić ten świat
lepszym, niż go zastaliście

O sensie słów sentencji dla harcerzy z Gminy Kołobrzeg pisze Liliana Łosiak
członek zespołu ds. promocji i wizerunku Szkoły w Drzonowie

Pośpiech, powierzchowność i brak czasu zdominowały XXI wiek. Prawdziwe wartości zastępują
puste słowa i tani lans. Na szczęście jest Harcerstwo! Naszą drużynę, w październiku 1987
roku, założyli: dh Zbigniew Nogaj, dh Tomasz
Kowalski i dh Sławomir Góral, a jej pełna nazwa
brzmi: 141 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej
RYCERZE MORZA.
W ramach pracy drużyny staram się wśród
harcerzy kształtować właściwą postawę społeczną
i patriotyczną – szacunek dla symboli i wartości
narodowych oraz harcerskich. Poprzez system
stopni i sprawności harcerskich, rozwijamy chęci
samodoskonalenia. Odkrywamy i rozwijamy talenty – gry na gitarze, kierowania grupą – prowadzenie zastępów lub pełnienie funkcji przybocznego,
organizowanie czasu wolnego innym – mówi

druhna Angelika Telej (funkcję tę pełni od września 2011 roku).
Działania drużyny obejmują niezliczone akcje
charytatywne, integracyjne, ekologiczne. Harcerze
współpracują, m.in. z Gminą Kołobrzeg, szkolnym
kołem Caritas, lokalnym środowiskiem harcerskim Bałtyckiego Hufca Morskiego Kołobrzeg.
To właśnie w naszej szkole już od wielu lat
odbywa się Dzień Myśli Braterskiej – ogromnie
ważne święto, obchodzone co roku przez harcerzy
i skautów na całym świecie. Przyjaźń, braterstwo,
współpraca i dobra zabawa to kluczowe hasła
zlotów. Spotkania, których gospodarzami są
nasi harcerze, należą do szczególnie udanych.
To z pewnością wynik ich świetnej organizacji,
samodyscypliny, ale też empatii i otwarcia na drugiego człowieka.

Zaangażowanie harcerzy sprawia, że to,
co trudne i niekoniecznie lubiane, staje się
przyjemne i atrakcyjne. Tak było na przykład
z matematyką. Podczas imprezy Tabliczka
mnożenia na leśnych dróżkach, trzecioklasiści
wraz z rodzinami maszerowali ścieżkami lasu
w Drzonowie, pokonując wiele przeszkód
i rozwiązując zadania. Co najważniejsze, wszyscy wrócili na metę z podniesionymi czołami
i ukończyli grę z sukcesem! Zwycięzcy, a byli
nimi wszyscy uczestnicy zabawy, zjedli zasłużone
pieczone kiełbaski i wesoło pląsali z harcerzami.
Akcje charytatywne inicjowane przez naszych
harcerzy dowodzą, że wartościami można żyć,
a nie tylko o nich mówić. Od 2011 roku w Drzonowie startuje Nakrętkowa rakieta po zdrowie,
na rzecz Kasi Kusiakiewicz (2011–2015) i Hospicjum w Darłowie (od 2015 roku). Już najmłodsi
uczniowie gromadzą plastikowe nakrętki i przekazują je na szczytny cel, bo dzięki harcerzom
wiedzą, że każdy może pomagać.
Tuż przed Wielkanocą zakończyła się akcja charytatywna Jajko z Niespodzianką, do której włączyła się społeczność szkolna i lokalna. Harcerze
przygotowali paczki, które dostarczyli adresatom
akcji – starszym osobom z naszego sąsiedztwa.
W każdym podarku obok produktów żywnościowych znalazły się, wykonane przez dzieci, kartki
świąteczne z życzeniami. Wzruszające spotkania z przemiłymi seniorami utwierdziły harcerzy w przekonaniu, że niesienie pomocy potrzebującym buduje nasze człowieczeństwo.
W tym roku będziemy świętować 30 lat istnienia 141 Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej
RYCERZE MORZA. Już dziś serdecznie zapraszamy
na tę wyjątkową uroczystość.

i n i c j at y w y
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Gminne aktualności
Złota u nas dostatek

aktualności

Wyjątkowy rok pod względem ilości złotych
godów w naszej gminie. Coraz więcej par może
pochwalić się 50 letnim stażem małżeńskim
i z tej okazji wójt Włodzimierz Popiołek wręcza
w imieniu prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W kwietniu odbyły się
3 takie uroczystości: państwa Andrzeja i Zofii
Krzyczkowskich długoletnich mieszkańców Zieleniewa, Ireny i Andrzeja Krużel ze Stramnicy oraz
Zbigniewa i Eugenii Konopka z Grzybowa. Już
3 czerwca w USC w Kołobrzegu swoich wspólnych
50 lat, wspominać będą Danuta i Piotr Nowak
z Grzybowa. W kolejce czekają już następne
małżeństwa. Gratulujemy i życzymy wszystkim
parom szczęścia.

Na powitania i czułe pożegnania
Przy wjazdach do Dźwirzyna stanęły witacze
w kształcie żaglówki, promujące kurort i Gminę
Kołobrzeg. Jeden cieszy oko zbliżających się kierowców przy zatoczce autobusowej na wysokości
hotelu Senator. Drugi stanął przy wjeździe do portu.

Powrót 6, kursuje 9

W ramach porozumienia podpisanego przez wójta Włodzimierza Popiołka pomiędzy Gminą Kołobrzeg a Komunikacją Miejską Kołobrzeg na trasę powrócił autobus linii numer 6 do Grzybowa.
Kursy z dworca 6:30, 7:45, 9:40, 12:50, 13:50, 14:50,

15:50, z Grzybowa 7:15, 8:15, 10:05, 13:20, 14:20,
15:20, 16:20. Uruchomiona została linia numer
9 do Bogucina przez Obroty i Niekanin. Kursy
z dworca 6:30, 10:30, 13:40, 15:45, 20:45, z Bogucina 7:10, 11:00, 14:20, 16:15, 21:15.
Od świąt do świąt
Ostatnio modną miarą czasu jest okres przejścia
z jednych świąt do drugich. Wspomnieniami
chcemy wrócić jeszcze do kiermaszu wielkanocnego Świat pisanek kolorowych w Dźwirzynie.
Gospodarze imprezy ponownie przygotowali
najpiękniejsze sołeckie stoisko, drugie miejsce
zdobyło Zieleniewo, a podium zamknęła Błotnica. W indywidualnych zmaganiach na potrawę,
najlepsza okazała się pani Władysława Romaniszyn z Przećmina, która przygotowała sałatkę
szparagową z pieczonym kurczakiem i kiełkami
z dodatkiem chrzanu. Drugie miejsce zajęła pani
Lucyna Kałdus z Głowaczewa, trzecie pan Marian
Kruszewski ze Stramnicy. Najpiękniejszą palmę
wykonała pani Marzena Przyżycka z Drzonowa.
Uwaga! Nagrodą był rower. Drugie miejsce według
jury należało się pani Zofii Duńczak z Przećmina,
trzecie uzyskała palma wielkanocna pani Elżbiety
Wiśniewskiej z Niekanina.
Partnerstwo wschodnie
Delegacja Gminy Kołobrzeg pod koniec lutego,
gościła w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.
Przyjął ją radca Ambasadora Andrija Deszczyci‑Mykola Yarmoluk. Na jego ręce zostało
złożone zaproszenie na III Festiwal Kultury
Polsko‑Ukraińskiej w Przećminie (26 sierpnia
2017). Przypomnijmy, że ambasador objął patronat
honorowy nad imprezą także w tym roku. Delegaci
otrzymali deklarację, że ktoś z ambasady na pewno
wybierze się do Przećmina. Rozmowy dotyczyły
właśnie festiwalu i współpracy mieszkańców wsi
nad jego organizacją. Jednak to nie jedyne działania na tak wysokim szczeblu dyplomatycznym.
W dniach 19–21 maja pracownicy referatu Promocji i Kultury uczestniczyli w Festiwalu Kultury
Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. Truskawiec

to turystyczna, uzdrowiskowa miejscowość położona w południowo‑zachodniej Ukrainie. Wyjazd
został zorganizowany przez Samorządowy Konwent Współpracy Polska–Ukraina ze Szczecina,
którego gmina jest członkiem. Truskawiec może
stać się miastem partnerskim Gminy Kołobrzeg
na wschodzie. Więcej o wyprawie na Ukrainę
w następnym numerze.
PITer przypominał
Jak zwykle wiele osób z rozliczeniem podatkowym
czekało do ostatniej chwili, tym razem PIT-37
mogli składać do 2 maja. Czuwał także PITer,
który w tym roku ponownie przeprowadził kampanię społeczną uświadamiającą ile robione jest
z państwa podatków i jak ważne jest rozliczenie
się w Gminie Kołobrzeg. PITer ma za sobą filmowy debiut, a film promocyjny można obejrzeć
na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl w zakładce
Mieszkaniec – Kampania PITer – PITer i kosmos.
Miłego oglądania.
Aktywne Rościęcino
Dużo pozytywnych akcji dzieje się w Rościęcinie.
Oczkiem w głowie pani sołtys i mieszkańców
jest kapliczka. W marcu odbyło się jej malowanie, wcześniej ułożono polbruk, zrobiono
drzwi i wiatrołap. Dużo udaje się zrobić dzięki
środkom uzyskanym ze stoisk rozstawianych
podczas gminnych imprez ze słynnymi już
w gminie pierogami. Staramy się tak rozdzielać
środki aby starczyło na świetlicę, boisko i kapliczkę,
czy świąteczne paczki dla dzieci. Zawsze jest coś
do zrobienia, w tym roku zaplanowaliśmy budowę
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garażu jako zaplecze techniczne przy świetlicy, przy
pomocy urzędu i GOSTiR w Dźwirzynie udało
się. – podkreśla sołtys Grażyna Staszewska. Nie
brakuje też prac porządkowych w miejscowości
jak sprzątanie świata, grabienie liści na boisku,
drobne naprawy. Uczestnicy akcji mogą liczyć
na ognisko z kiełbaską. W świetlicy ruszył projekt
finansowany przez Gminę Kołobrzeg skierowany
do młodzieży – Warsztaty Młodych Talentów.
W poniedziałki odbywają się warsztaty z gry
na bębnach afrykańskich. Zajęcia prowadzi Leszek Trzmielewski, efekty pracy bębniarzy będzie
można zobaczyć podczas III Nocy Świętojańskiej
w Rościęcinie 24 czerwca, kiedy to wystąpią przed
publicznością. Jeżeli jesteśmy już przy imprezach
to warto wspomnieć, że od 3 lat w Rościęcinie
odbywa się Tłusty Czwartek, a od co najmniej
7 lat organizowany jest Festyn św. Anny z którego dochód przeznaczony jest na kapliczkę.
W miejscowości są też aktywni członkowie
Gminnego Klubu Seniora Młodzi Duchem. Pani
sołtys zapytana o największe marzenie powiedziała, że chodnik i droga, ale takie największe
to kurtyna wodna dla ochłody i zabawy dzieci
w letnie dni. Gratulujemy mieszkańcom postawy
i chęci do działania.
Miejsca pamięci
Cztery cmentarze ewangelickie z poł. XIX wieku
w Gminie Kołobrzeg w sołectwach: Stramnica,
Przećmino, Stary Borek i Bogucino doczekały się
godnego podkreślenia w postaci upamiętniających

tablic. To część historii naszego regionu. Za ich
treść odpowiedzialny jest wybitny kołobrzeski
historyk dr hab. Hieronim Kroczyński, autor
wielu książek i prac z zakresu historii Kołobrzegu
i jego okolic.
Ognisko na plaży
Chcesz zrobić ognisko na plaży w Grzybowie
lub Dźwirzynie? Zgodnie z nowym prawem
będzie taka możliwość. Jednak aby je rozpalić
potrzebna jest zgoda właściwego terytorialnie
dyrektora urzędu morskiego, uzyskana poprzez
złożenie wniosku. Na decyzję trzeba będzie czekać
od 2 do 4 tygodni. Rozpalenie bez wymaganej
zgody może zakończyć się mandatem karnym
w wysokości 500 zł, a spowodowanie zagrożenia
może skończyć się nawet wnioskiem do sądu
i grzywną do 5000 zł.
Majówka
Majowy odpoczynek w naszej gminie to zarówno
małe jak i większe imprezy. Jedną z nich zorganizował Caritas i sołectwo Dźwirzyno, na terenie
amfiteatru. Przygotowano ponad 500 nagród
w loterii fantowej. Szkoła taekwondo Hwa Rang
Drzonowo zaprezentowała specjalny pokaz. Goście
mogli posmakować słodkich ciast, kiełbasek z grilla,
grochówki, bigosu czy pajdę chleba. Na dzieci
czekały szaleństwa w dmuchanych zjeżdżalniach,
a o dobrą muzykę zadbał dj. Równolegle odbył
się także Rowerowy Familijny Rajd Rodzinny,
którego uczestnicy przejechali ponad 20 km.

Policja pod numerem 997 i 112
Telefony kom. w godz. pracy 7.30–15.30
Kierownik Posterunku Policji w Dźwirzynie
MŁ. ASP. Krzysztof Grajewski
tel. 94 353 35 06
DZIELNICOWI: Pokój 204 i 205 w budynku KPP
Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20
Zespół do spraw kryminalnych
Pokój 205 w budynku KPP | tel. 94 353 35 94
Rejon I st. asp. Piotr Małetko
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 838
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo,
Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek,
Nowy Borek
Rejon II MŁ. ASP. Eugeniusz Filipiak
tel. 94 353 35 06 | tel.kom. 571 323 839
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec,
Drzonowo, Głąb, Karcino, Przećmino, Samowo,
Sarbia, Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko
Rejon III sierż. Bartosz Ignaczak
tel. 94 353 35 06 | tel. kom. 571 323 840
Miejscowości: Budzistowo, Niekanin, Obroty,
Bogucino, Stramnica, Kądzielno, Zieleniewo.
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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1. Zupy Grzybowej w Grzybowie lub Kultury
Polsko‑Ukraińskiej w Przećminie
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2. Kursuje do Grzybowa

4
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3. Powstanie Sportów Wodnych w Dźwirzynie
i handlowe w Budzistowie

5

4. Gminna miejscowość z ośrodkiem
jeździeckim

6

5. Pilnuje kalendarza wójta.
6. Rowerowy… Bocianich Gniazd lub Ku Słońcu

7

7. Urzędowa na dokumentach
8

8. Mogą być papierowe, drewniane, srebrne,
złote

Ludzk a strona statystyki

…a na początek
przyjmijcie ten kosz
niemieckich
słodyczy.
Dziękuję! Słodyczy
ci u nas dostatek,
ale i te przyjmiemy
jako wróżbę udanej
współpracy.

W porównaniu z liczbą stałych mieszkańców
(stan na 31.12.2015) w podobnym okresie 2016 r.
zwiększyła się populacja następujących sołectw:
Zieleniewa (64), Grzybowa (27), Korzystna
(13), Niekanina (12), Budzistowa (10). Zmalała

natomiast w sołectwie Drzonowo (15) i Obroty
(14). Ogólnie Gminie Kołobrzeg przybyło 60 stałych mieszkańców. Czasowych mieszkańców jest
najwięcej w Grzybowie 68, a ogólnie takich osób
w naszej gminie jest ponad 230.

C z y wi e s z , ż e … ?

…a na początek
przyjmijcie ten kosz
litewskich słodyczy.

Dziękuję! Już się
bałem, że jak za
poprzedniej Unii to
będzie księżniczka.

Rowerem można jechać tylko po drodze dla rowerów lub wyznaczonym pasie ruchu. Jeśli takich
nie ma, rowerzysta powinien jechać poboczem
drogi. Jeżeli przy drodze brak jest pobocza lub
jest ono w złym stanie, należy jechać jezdnią.
Oczywiście z wyjątkiem dróg ekspresowych
i autostrad. Tu ruch rowerowy jest zabroniony.
Rowerzyście wolno jechać chodnikiem dla pieszych tylko wówczas gdy opiekuje się dzieckiem
w wieku do 10 lat, chodnik ma co najmniej 2 m
szerokości lub warunki na drodze zagrażają
bezpieczeństwu (śnieg, mgła, ulewa). Na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl znajdą Państwo
trasy rowerowe na terenie Gminy Kołobrzeg.

p

W ostatnim czasie Urząd Województwa Zachodniopomorskiego opracował i udostępnił mapę
tras rowerowych w całym regionie. Zapraszamy
na www.rowery.rbgp.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie opracowały
w ostatnim czasie szereg publikacji, programów
i multimedialnych form prewencji największych
zagrożeń ostatnich czasów. Poruszonych zagadnień
jest kilka. W kontekście zbliżającego się sezonu
turystycznego szczególnie istotne są kwestie
bezpieczeństwa na drodze i nad wodą. W każdej
sytuacji natomiast przyda się aplikacja mobilna Moja
komenda. Oto kilka słów o niej. Aplikacje uruchomiło
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki niej odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja

Moja Komenda umożliwia wyszukanie każdego
dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy
wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja
odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon
zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on
pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także
po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się
z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie.
Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline.
Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu,
aby odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja Moja
komenda zawiera także bazę teleadresową wszystkich
komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej
dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych

oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona
w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu
usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie
najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb
online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę
do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie
sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami
z wybranej jednostki. Dodatkowo Moja komenda
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy
lub kodzie pocztowym. Moja Komenda już dziś
dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS.
Usługa jest bezpłatna.

Od dłubanki do wekeboardu
O naturalnej tęsknocie, wietrze we włosach i niezmiennej ludzkiej naturze pisze publicysta Adam Stacewicz.
Historia żeglugi jest równie stara, jak historia ludzkości. Już człowiek pierwotny pływał po rzekach
i jeziorach na pniach drzew. Najpierw były one nieobrobione, później zaczęto je wydrążać i zaokrąglać
na końcach, bądź też wiązać po kilka razem. Z wydrążonego pnia narodziła się łódź (takie łodzie-dłubanki spotyka się jeszcze do dzisiaj w wielu częściach
świata), zaś ze związanych pni – tratwa. Pierwsze łodzie i tratwy poruszano odpychając się najpierw pałką,
później wiosłem, jeszcze później – rozpinając nad
nim płachtę żagla. Wiosła i żagiel stały się na całe
tysiąclecia jedynym napędem coraz większych łodzi i statków, już nie tylko na rzekach i jeziorach, ale
i na morzach. Dopiero wynalazek silnika parowego
a później spalinowego przyniósł zmierzch fascynującego świata żaglowców.
Z całą pewnością możemy jednak powiedzieć,
że nasi pra, pra przodkowie, choć o tym jeszcze nie
wiedzieli, poruszając się po wodzie z wykorzystaniem dłubanki napędzanej siłą mięśni, czy najbardziej ekologicznym z ekologicznych silników – żaglem mozolnie pracowali na ponadczasową maksymę
znaną każdemu człowiekowi na Kuli Ziemskiej, który

pokochał wodę, a sformułowaną przez Pompejusza
Wielkiego – rzymskiego polityka i dowódcę z czasów
jeszcze przed Chrystusem, która brzmi tak: żeglowanie jest rzeczą konieczną, życie nią nie jest.
Uściślając wiedzę historyczną należy dodać, że
dla potomnych aforyzm ten utrwalił w piśmie jeden
z największych pisarzy starożytnej Grecji historyk, filozof, moralista oraz orator Plutarch z Aten.
My miłośnicy podróżowania po wodzie z XXI wiecznym bagażem doświadczeń technologicznych ludzkości podświadomie zapewne wiedzeni przesłaniem
Pompejusza Wielkiego – choć trudno by nam było
zacytować maksymę w oryginale – wymyślamy coraz to nowe sposoby przemieszczania się po wodzie
suchą stopą i to nie koniecznie zawsze dla korzyści
materialnych jak to czynili Fenicjanie, Żydzi, Grecy,
Wikingowie, Hiszpanie i kto tam jeszcze, trudno aż
wszystkich wymienić jednym tchem, a wyłącznie dla
uciechy serca i ekstazy przeżywania nowych niedostępnych innym wrażeń. Po fascynacji windsurfingiem, kitesurfingiem nadszedł czas popularności.
wakesurfingu. Pomysł na ślizganie się po wodzie
na kawałku deski za motorówką – wersja droższa,

lub za liną rozciągniętą między dwoma pylonami
stojącymi na brzegu – wersja tańsza zrodził się z tęsknoty za niedościgłą dla nas, mieszkańców pomorza Środkowego radością serfowania na wielkich pacyficznych falach. I nagle okazało się, że podobnie
jak przed wiekami dłubanka – rewelacyjny wynalazek
jak na ówczesne czasy – obecnie wakeboard zmieniły jakość kontaktu człowieka z wodą.
Niewielkie, w porównaniu do infrastruktury związanej z budową mariny koszty postawienia wyciągu
nad dowolnym akwenem niska cena sprzętu do uprawiania serfowania na desce i minimalna ilość wody
potrzebna pod deską do dynamicznych ślizgów czynią
z weakbordingu bezpieczną, atrakcyjną i dostępną
dla każdego miłośnika sportów ekstremalnych dyscyplinę. Ilość pięknie usytuowanych polodowcowych
jezior w naszym regionie wymusza wręcz stawianie
wyciągów do wakeboardingu. Wśród wielu powodów
dla których należy to czynić ten historyczny wydaje
się być nie bez znaczenia.
Otóż:

bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo mieszkańców i gości w Gminie Kołobrzeg dba wraz z funkcjonariuszami kierownik posterunku w Dźwirzynie MŁ. ASP. Krzysztof Grajewski.

publicystyka

Aplikacja MOJA KOMENDA – kontakt z Policją i dzielnicowymi od ręki

żeglowanie jest rzeczą konieczną,
życie nią nie jest…

GPS – Gminny Przegląd Sportowy

Dopóki piłka w grze
Resko Karcino walczyło o awans do klasy okręgowej. W rundzie wiosennej wypunktowali zespoły z Bierzwnicy, Gorawina i Rąbina oraz
doznali dwóch porażek z Wichrem Mierzym
1:2 i liderem Syrenę Grot Rymań 2:0. Na trzy
kolejki przed końcem rozgrywek szanse są tylko
matematyczne. Resko czekają spotkania: 28.05
z Derby Karścino, 04.06 z Płomieniem Pobłocie Wlk. oraz na zakończenie rozgrywek 11.06
z Jantarem Siemyśl. Wszystkie mecze o godz.
13.30 na boisku w Karcinie. Wyniki można śledzić
na www.gmina.kolobrzeg.pl w aktualnościach
sportowych oraz na stronie
www.reskokarcino.futboland.pl lub
www.facebook.com/ksreskokarcino

Udane połowy

SPORT

Koło PZW Drzonowo w ostatnim czasie aktywnie uczestniczyło w zarybianiu rzek Błotnica
i Dębosznica. Dwóch członków koła Grzegorz
Krężel i Marcin Borkowski wzięli udział w zgrupowaniu wędkarskiej kadry narodowej. Podczas
dwudniowych zawodów spinningowych nad
jeziorem Hajka wyłoniono wiosennego mistrza
drzonowskiego koła w tej kategorii, został nim
Sylwester Kałdus, który złowił 97 cm szczupaka.

Wójt gościł sportowców
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła
się drobna uroczystość uhonorowania sportowych sukcesów zawodników szkoły taekowondo
Hwa Rang Drzonowo, którzy reprezentowali
tym samym Gminę Kołobrzeg. Na zawodach
Czech Open w Nymburgu koło Pragi Marcelina
Skwarek i Kazimierz Ciołek zdobyli brązowe

medale, szkoła z Pucharu Pomorza w Kołobrzegu
przywiozła 7 medali. Wójt Włodzimierz Popiołek
nagrodził również szachową srebrną medalistkę
Mistrzostw Polski do lat 18, klubu Solny Grzybowo
Julię Antolak.

Drzonowo obroniło tytuł
Na orliku w Grzybowie odbył się finałowy turniej
rywalizacji sołectw w piłce nożnej. Do gry przystąpiły zespoły Rościęcina, Grzybowa i Drzonowa.
Ponownie najlepsze okazało się Drzonowo. Mecze
trwały 2×10 minut systemem każdy z każdym.
Drzonowo pokonało 3:2 Rościęcino oraz 2:0
Grzybowo. W trzecim meczu Grzybowo wygrało z Rościęcinem 2:1. Puchar wójta oraz czek
na 2000 zł zwycięzcom wręczył zastępca wójta
Maciej Bejnarowicz.

Szach i mat
GKS Solny Grzybowo wygrał zachodniopomorską ligę juniorów. W głównym starciu podczas
turnieju rozgrywanego na świetlicy w Grzybowie
pokonał Hetmana Politechnikę Koszalińską.
Gorsze od Solnego okazały się ponadto kluby
z Gryfic, Szczecina i Choszczna. Skład Solnego
Grzybowo: Maciej Wącior, Miłosz Rogala, Julia Nowicka, Michał Kuczyński, Julia Antolak
i Krzysztof Kabaciński.

Mini Mundial
ponownie w Dźwirzynie

27 maja do Gminnego Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie zawitała kolejna
edycja Mini Mundialu. Zagrały cztery zespoły
klas III–IV oraz cztery zespoły klas V–VI szkół

podstawowych Drzonowa i Dźwirzyna. Przywdziały one barwy takich państw jak Argentyna,
Czechy, Bośnia i Hercegowina, Anglia, Jamajka,
Szwajcaria, Australia i Kolumbia. Najlepsi zagrają na stadionie Pogoni Szczecin w wielkim
finale 5 czerwca. W ramach akcji Dźwirzyno
odwiedził znany sportowiec, kto nim był i jak
nasze zespoły poradziły sobie w finale, w następnym numerze.

