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Nasza mała duża Gmina
O aktywnej i przyjaznej Gminie mówi wójt Włodzimierz Popiołek
W trakcie różnych spotkań docierały do nas głosy
o potrzebie poprawy komunikacji z mieszkańcami.
Uznaliśmy, że najlepszą formą informującą
o życiu naszej Gminy będzie niniejsze bezpłatne
czasopismo dla mieszkańców. Zatytułowaliśmy
je „Afisz” i chcemy, aby każdy był „na afiszu”
najważniejszych spraw oraz wydarzeń gminnych,
a najlepiej w ich centrum.
Nie przesądzamy ani formy ani treści. Liczymy
na Wasze opinie, uwagi, czy i o czym pisać. Zachęcamy również do aktywnego udziału w jego
tworzeniu. Na ostatniej stronie zapoznają się
Państwo z zespołem redakcyjnym, który czeka
na Państwa sugestie i pytania. Zapraszamy
do współpracy.
Jesteśmy społecznością bardzo zróżnicowaną…
Ale jedno nas – łączy zamieszkujemy wspólny
obszar, który pragniemy rozwijać, a owoce tego
rozwoju powinni odczuć wszyscy mieszkańcy. Tak
więc są to nie tylko twarde i bardzo potrzebne
inwestycje podjęte przez nas w ostatnim czasie,
które prezentujemy na str. 4 (drogi, chodniki,
ścieżki, oświetlenia, place zabaw, boiska) ale
również inwestycje w ludzi. Gmina aktywna
i przyjazna, to Gmina o zrównoważonym

rozwoju, gdzie aktywności tworzą ludzie poprzez
zrzeszenia. Cieszymy się, że powstały i rozwijają
się kluby sportowe, pracownie, stowarzyszenia,
inicjatywy kulturalne. Szczególnie zależy nam

na stworzeniu warunków do wszechstronnego
rozwoju naszych dzieci. To na nich skupiamy
dużą uwagę i pragniemy wspierać ich rozwój
w zdrowiu i aktywności fizycznej. Otwieramy
Klub Seniora, który mam taką nadzieję, będzie
dla wielu przedstawicieli „starszej młodzieży”
miejscem do spotkań, dzielenia się z innymi
swoimi pasjami, zdolnościami oraz zdobywania
wiedzy, na co nigdy nie jest za późno! Twórzmy
przyjazną i aktywną Gminę dla ludzi i dzięki
ludziom.
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Samorząd Równych Szans
duma i radość, odpowiedzialność i zobowiązanie…
O działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
pisze dla Was kierownik GOPS Agnieszka Chojnacka-Sottek
a.chojnacka@gops.kolobrzeg.pl | tel. 94 354 51 86

GOPS

Ośrodki Pomocy Społecznej w swojej historii
przeszły niezwykłe przemiany. Przedefiniowaniu uległa funkcja pełniona przez ośrodki,
jak również nadano nowe znaczenie odbiorcy
pomocy społecznej. Funkcja opiekuńcza względem podopiecznego zastąpiona została funkcją
wspomagającą klienta, który winien aktywnie
uczestniczyć w procesie udzielanej mu pomocy.
Przemiany te stworzyły nową hierarchię celów
i potrzeb, które staramy się zaspokoić.
Współczesna rzeczywistość niesie za sobą
wiele korzyści, ale i trudów. Szybkie tempo życia,
mnogość obowiązków, pośpiech, stres i zmęczenie wpisują się w codzienność niemalże każdej
współczesnej kobiety-matki. Kiedy w rodzinie
pojawia się jakaś dysfunkcja lub na świat przychodzi dziecko z niepełnosprawnością, pojawiają
się dodatkowe negatywne emocje. Walka o życie,
zdrowie, o każdy uśmiech czy spokojnie przespaną
noc wplatają się w rytuał codziennych obowiązków. Oprócz złości, frustracji, rozczarowania,
zaprzepaszczonych planów i marzeń rozsypce
niejednokrotnie ulega życie rodzinne i małżeńskie.
Niepełnosprawność dziecka powoduje chorobę
całej rodziny jako systemu.
Z myślą o tym zorganizowano projekt socjalny
„Ja – Kobieta, Ja – matka”. Do współpracy zaproszono mamy dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Kołobrzeg. Jednym z podjętych działań było
uświadomienie matkom dzieci niepełnosprawnych, że powinny pełnić również rolę kobiety,
która ma prawo do własnych potrzeb, aspiracji,
marzeń czy pragnień. Tygodniowe warsztaty
z pedagogiem i psychologiem miały na celu m.in.
pogłębienie samoświadomości w zakresie własnych potrzeb, wartości, celów i możliwości,
poszukiwanie sposobów samorealizacji w życiu

osobistym i zawodowym, pomoc w budowaniu
satysfakcjonujących relacji interpersonalnych
w rodzinie, budowanie adekwatnej samooceny
i poczucia własnej wartości, poszukiwanie konstruktywnego sposobu radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i stresogennych. Warsztaty zaowocowały
utworzeniem grupy wsparcia dla matek dzieci
niepełnosprawnych.
Kolejnym projektem były warsztaty socjoterapii.
Wspólne działania, wymiana doświadczeń przy
rozwiązywaniu konkretnych zadań realizowanych
w ramach projektu socjalnego pozwoliły na odreagowanie stresu, zmęczenia i nagromadzonych
emocji. Za tak zrealizowany cykl projektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu został jednym z laureatów VII edycji
ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych
Szans 2015” pod przewodnictwem Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Oprócz
statuetki przyznano ośrodkowi dyplom uznania
oraz list gratulacyjny Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Na szczególne wyróżnienie zasłużył projekt socjalny „Ja – kobieta, Ja – Matka”, a także projekt
socjalny „Bożonarodzeniowy Dar” i „Zielone
podwórko”.
Kolejnym ważnym zadaniem GOPS-u jest
integracja i aktywizacja seniorów. Dwa projekty
socjalne zrealizowane w 2015 roku na rzecz integracji społecznej seniorów pokazały, że Gmina
posiada prawdziwe bogactwo wspaniałych osób,
które chętnie podzielą się z młodszym pokoleniem. Z cyklem warsztatów, wykładów, twórczego
i kreatywnego spędzania czasu wolnego ruszamy
już w kwietniu. Będzie można o nas przeczytać
już podczas kolejnego wydania „Afisza”, a także
usłyszeć, bowiem seniorzy mają przeogromną
chęć utworzenia chóru w ramach gminnego
Klubu Seniora.

3 cele, wiele pomysłów
Strategia Rozwoju Gminy to codzienny kodeks pracy zastępcy wójta
Macieja Bejnarowicza, który pisze o celach strategicznych
m.bejnarowicz@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 22

O tym, że Gmina Kołobrzeg potrzebuje nowej
Strategii wiedzieli wszyscy. No i jest. Kilka miesięcy wytężonej pracy, badań, konsultacji i dyskusji udało się zawrzeć w jednym opracowaniu.
Wertujemy je codziennie, analizując kolejne
pomysły do realizacji, programy do wdrożenia, plany inwestycyjne, społeczne i kulturalne,
a także promocyjne czy pomocowe. Wszystkie
sprowadzają się do realizacji 3 głównych celów:
rozwoju turystyczno-rekreacyjnego, nowoczesnego systemu infrastruktury i budowania otwartej,
konkurencyjnej społeczności.
Jednym z głównych nurtów rozwoju jest zatem
Turystyka. Niestety sezonowa. Z oczywistych
względów będziemy dążyli do wydłużenia i zagospodarowania sezonu. Będzie się to wiązało
z tworzeniem nowych produktów turystycznych
i rozwojem marketingu skierowanego do coraz
szerszego grono odbiorców. To z kolei pobudzi
działania inwestycyjne w prywatnym sektorze
turystyki. Wszystkie z tych działań prowadzone

będą w duchu zdrowia fizycznego i ochrony
naszych walorów.
Wzmożony, długi sezon to korzyści, ale także
powód wzmożonych inwestycji w system infrastrukturalny. Musimy poprawić jakość naszych
dróg, szlaków i ścieżek oraz jakość zagospodarowania Gminy. Należy przez to rozumieć
stworzenie korzystnych warunków rozwoju
budownictwa rodzinnego i poprawę komfortu
życia mieszkańców.
Widoczne zmiany w otoczeniu przełożą się
w naturalny sposób na pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, co jest
naszym 3. najważniejszym celem. Chcemy być
społeczeństwem zintegrowanym i kreatywnym.
Zaspokojenie podstawowych potrzeb pozwoli nam
skupić się na dalszych działaniach – krzewieniu
aktywnego i ambitnego sposobu spędzania czasu,
podwyższaniu poziomu i jakości edukacji, opieki
medycznej i profilaktyce zdrowia oraz problemów
społecznych.

Zdrowie
jest Najważniejsze

S T R AT E G I A
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Jednym z najważniejszych celów polityki
społecznej w naszej gminie jest wdrożenie systemowych badań przesiewowych
dla naszych dzieci oraz młodzieży.
Profilaktyczne badania wzroku, słuchu, wad postawy to kluczowe obszary
zdrowia, mające bezpośredni wpływ
na naukę naszych dzieci i ich prawidłowy
harmonijny rozwój. W kolejnym etapie
chcielibyśmy w ramach projektu „Zdrowe
dzieci w zdrowej Gminie” wdrożyć kompleksowo edukację zdrowotną połączoną
z systemem aktywnych przerw oraz
praktyczną naukę zdrowego żywienia. Nawyki ukształtowane w tym wieku, mamy
nadzieję, będą najlepszą inwestycją
w długie, zdrowe i szczęśliwe życie naszych pociech. Szczegóły i harmonogram
badań zamieścimy wkrótce na naszej
stronie www.gmina.kolobrzeg.pl oraz rozpropagujemy za pośrednictwem szkół.
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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

INWESTYCJE

Grzybowo
Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic (całość lub
część): Ogrodowej, Akacjowej, Rubinowej,
Cichej, Jasnej, Myśliwskiej, Jagodowej, Żurawinowej, Konwaliowej.
Zieleniewo Przebudowa
ulicy Wycieczkowej
Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej
na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102 do parkingu przy parku
rozrywki w Zieleniewie o długości około
600 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej, podobnie zjazdy,
a także jednostronny chodnik.

Karcino
Budowa zaplecza socjalno‑sportowego przy boisku w Karcinie – wizualizacja projektu.

Grzybowo Ulica Żurawinowa

Sprawdź na jakim etapie są inwestycje
w Twojej miejscowości:
www.gmina.kolobrzeg.pl/inwestycje-realizacja
Trwają prace projektowe budowy ciągu
pieszo‑rowerowego Korzystno–Kołobrzeg
Powstaje koncepcja modernizacji świetlicy w Sarbii

Zieleniewo Budowa
ulicy Konwaliowej

www.gmina.kolobrzeg.pl/inwestycje-realizacja

Grzybowo Ulica Rubinowa

Trwa przetarg na wykonanie wiat rekreacyjnych
w Karcinie, Kądzielnie, Niekaninie i Starym Borku
Trwa opracowywanie projektu kolejnego etapu
budowy nadmorskiej trasy rowerowej R-10
w Dźwirzynie
Zakończono przetarg na budowę drogi z płyt
w Błotnicy

Niekanin Przebudowa
ulicy Promykowej

Trwa realizacja budowy boiska do piłki nożnej
w Starym Borku
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Od wielu lat port w Dźwirzynie i przystanie sportów wodnych popadały w ruinę. Obecne władze
wraz z mieszkańcami postanowili to zmienić.
Wójt Włodzimierz Popiołek zlecił opracowanie kierunkowej koncepcji zagospodarowania obszaru
jeziora Resko. Propozycje taką przygotował znany i doświadczony architekt (były żeglarz kadry
Polski) Michał Szymankiewicz. Koncepcja została
przedstawiona mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Nie jest ona projektem, lecz przedstawieniem
sposobu wykorzystania obszaru, wytycznymi mającymi służyć odpowiedniemu przygotowaniu
planów zagospodarowania, tak aby umożliwić
przeprowadzanie poszczególnych inwestycji,

niezależnie od tego, czy będą one gminne, inwestorskie czy w partnerstwie prywatno-publicznym.
Zawiera pełną paletę możliwości i pozwoli uniknąć
przypadkowych działań w przyszłości oraz niespójnych, wyrywkowych inwestycji. Jak podkreślił autor
Michał Szymankiewicz – teraz Gmina będzie mogła opracowywać projekty, które będą harmonijne
i w przemyślany sposób sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości, oferty turystycznej i przede
wszystkim stworzeniu wspaniałych warunków dla
uprawiania wszelkich sportów wodnych. Kolejnym
krokiem będzie powołanie „zespołu ekspertów”,
którzy z wraz z architektem pochylą się nad szczegółowymi lokalizacjami elementów koncepcji.

Otwieramy drzwi przed Dźwirzynem

EKOGMINA
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Barszcz Sosnowskiego i azbest
ich pozbywamy się z Gminy Kołobrzeg

O środowisko naturalne Gminy oraz edukację ekologiczną dba kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Aleksandra Szczygielska
a.szczygielska@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 30

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to roślina, która stanowi zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt, z uwagi na toksyczne
właściwości może powodować poparzenia oraz
stwarza prawdopodobieństwo przyczyniania się
do powstawania nowotworów skóry. Z uwagi
na powyższe, roślina ta jest jedną z najbardziej
niebezpiecznych w Polsce.
Ponadto barszcz Sosnowskiego powoduje
degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Roślina została ujęta
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia
do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.
Roślina należy do gatunków inwazyjnych o bardzo dużej ekspansywności, liczba jej stanowisk
z roku na rok wzrasta.
W roku 2015 na terenie Gminy Kołobrzeg zaobserwowano nasilenie się zjawiska rozprzestrzeniania barszczu Sosnowskiego oraz stwierdzono
dużą ilość stanowisk tejże rośliny.
Mając na uwadze konieczność podjęcia działań mających na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na podstawie zebranych informacji
oraz pomiarów terenowych sporządzony został
Program usuwania wraz z inwentaryzacja stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy
Kołobrzeg.

Najważniejszym celem ww. programu jest
zminimalizowanie ryzyka narażenia zdrowia
ludzi na skutek kontaktu z tą rośliną. Zadaniem
programu jest określenie sposobów jej sukcesywnego zwalczania. Zwrócono uwagę na konieczność
bieżącego inwentaryzowania skupisk tejże rośliny.
Biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia
mieszkańców i ochrony środowiska związane
z występowaniem barszczu Sosnowskiego, uzasadnionym jest podjęcie przez Gminę Kołobrzeg
działań mających na celu zwalczenie populacji tej
rośliny, w związku z czym tutejszy Urząd ma zamiar ubiegać się o udzielenie dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w formie dotacji, na zadanie z zakresu usuwania
barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Kołobrzeg.
Mamy nadzieję, iż takie działania przyczynią
się do zminimalizowania zjawiska występowania
rośliny i niedopuszczenia do jej całkowitego rozprzestrzenienia się na terytorium naszej gminy.
To, że azbest jest przyczyną licznych chorób płuc
i nowotworów wszyscy wiedzą. Analizując jego
szkodliwość i wpływ na ludzki organizm należy
pamiętać, że azbest jest niezniszczalny, a jego
drobne włókna szkodzą znajdując się we wdychanym powietrzu. Wiele osób bagatelizuje problem
i nie wierzy w szkodliwość azbestu, a to błąd,
bo wyroby azbestowe to bomba z opóźnionym
zapłonem. Efekty jego oddziaływania są widoczne

po wielu latach i mogą dotyczyć nawet naszych
wnuków. Dlatego tak ważnym jest eliminacja tej
negatywnie wpływającej na nasze życie substancji
z otoczenia.
Szybko, bo już w latach 60. zorientowano się
o szkodliwości wyrobów azbestowych, jednak
regulacje prawne w Polsce pojawiły się dopiero
w latach późniejszych. W 1999 roku w Polsce
zakazano obrotu płytami azbestowymi. Co ważne
zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza
się warunkowo stosowanie wyrobów do 31 grudnia 2032 roku w ściśle określony sposób i należy
dołożyć starań, aby obiekty zawierające azbest
były właściwie zabezpieczone i nie stwarzały
zagrożenia. Aby ułatwić właściwe gospodarowanie odpadami i aby przyspieszyć eliminację
azbestu z terenu naszego kraju Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie umożliwia pozyskanie 100% dotacji
na przedsięwzięcia związane z jego z demontażem,
transportem i utylizacją. Dzięki temu programowi
Gmina Kołobrzeg przeprowadziła czterokrotnie
akcję usuwania azbestu, w wyniku czego udało się
usunąć 287 t odpadów, na co pozyskano środki
w łącznie w kwocie ponad 186 tysięcy złotych.
Wszystkie odpady azbestowo‑cementowe zostały
przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych celem ich właściwego zabezpieczenia.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestniczącym w akcji i zachęcamy do udziału w kolejnej
tegorocznej edycji. Wnioski dotyczące udziału
w projekcie przyjmowane są w Urzędzie Gminy
w sposób ciągły, jednak jak najwcześniejsze złożenie deklaracji udziału spowoduje skuteczne
przeprowadzenie tegorocznej edycji jeszcze
w okresie letnim – sprzyjającym, a nie w okresie
jesiennym.
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Polska–Litwa–Ukraina–Niemcy–Szwecja–Polska
czyli wszystkie drogi prowadzą do Gminy Kołobrzeg

Choć to nie artykuł podróżniczy, nasuwa się pytanie: czy to świat się zmniejsza czy Gmina poszerza?
Na pewno poszerzają się nasze horyzonty, sposób
myślenia, wpływy, plany i ambicje. A powód jest
właściwie wokół nas. Bardzo szybko zdaliśmy
sobie sprawę, że nawet chcąc działać lokalnie,
jesteśmy tak różnorodni, że warto, a wręcz trzeba
zaprosić do współpracy wszystkich, z którymi
mamy wspólne cele i potencjały rozwoju.
W ostatnim czasie, na zaproszenie wójta Gminy
Kołobrzeg Włodzimierza Popiołka, w gminie
gościła delegacja litweskiego regionu Silute, określanego jako region, w którym woda kreuje i tworzy
życie. W naturalny sposób tematyka morska, ale
i zagospodarowania wód śródlądowych połączyły
nasze samorządy.
Zrodziła się wspólna koncepcja stworzenia
i realizacji międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyć będzie ponadto Miasto Pruszcz
Gdański oraz regiony w Szwecji i niemieckie
Barth. Projekt powstaje w ramach unijnego programu Interreg Południowy Bałtyk. Opiewał
będzie okres lat 2017–2019 i obejmował szereg

międzynarodowych działań szkoleniowych, żeglarskich, imprez kulturalnych o charakterze
żeglarskim, marynistycznym, regat, inicjatyw
młodzieżowych oraz wyposażenia zaplecza technicznego niezbędnego przy realizacji projektu.
Wizytę zdominowała praca nad merytorycznym zakresem projektu każdej ze stron oraz
przedsięwzięć wspólnych. Delegaci odwiedzili
również dźwirzyński port, bazę Klubu Żeglarskiego oraz przystanie przy jeziorze Resko. Jak
przyznali – przed Gminą Kołobrzeg stoi ogromne
wyzwanie pod względem zagospodarowania
i rozwoju tych terenów. Podkreślili jednocześnie,
że najważniejsza jest determinacja i zapał ludzi,
a te dostrzegają i upatrują w nich pole przyszłej
współpracy. Jest to również zaczątkiem budowania stałego partnerstwa międzynarodowego
pomiędzy gminami zagranicznymi.
Kolejnym naturalnym partnerem naszych
działań będzie Ukraina. Ludność pochodzenia
ukraińskiego w regionie zamieszkuje w takich
miejscowościach jak Przećmino, Charzyno, Karcino, Stary Borek, Korzystno, Rościęcino, Stare

Miasto, Siekanin, Obroty, w niektórych z nich
stanowi nawet ok. 50–60% mieszkańców – tak jak
w przypadku Przećmina czy Charzyna. W marcu
br. Gmina Kołobrzeg dołączyła do ponad 20 samorządów skupionych w Konwencie Współpracy
Samorządowej Polska-Ukraina, którego głównymi
celami są: propagowanie współpracy pomiędzy
samorządami Polski i Ukrainy, wzajemna wymiana
doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć
w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej
i edukacyjnej oraz tworzenie warunków dla
generowania środków finansowych, służących
tej współpracy.
Konwent powstał w 2010 r. z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego. Jego kanwą była
współpraca polskich samorządów w realizacji
projektów. Od tego czasu międzynarodowe
i międzykulturowe przedsięwzięcia realizowane
są w samorządach we wzajemnej współpracy,
natomiast biuro Konwentu pomaga w aplikowaniu o środki unijne i dba o międzynarodowe
partnerstwo. Dla Gminy Kołobrzeg oznacza ono
chociażby zwiększenie zakresu i rangi Festiwalu
Kultury Polsko-Ukraińskiej, którego II edycja
odbędzie się 20 sierpnia br. w Przećminie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmie
konsul Henryk Kołodziej.

ROZWÓJ

O współpracy międzynarodowej – czyli tym, jak daleko sięgamy z naszymi
działaniami, pisze dla Was kierownik referatu PR Małgorzata Chir
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 52
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fundusze dla każdego

W tym dziale będę się starała informować Państwa o możliwościach
pozyskiwania funduszy. Czasem podpowiadać czym jest w ogóle
projekt i jak go dobrze napisać. Swoje rady głównie adresuję
do sołtysów – liderów inicjujących działania oddolne, organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, chcących zmieniać na lepsze
swoje najbliższe otoczenia. Daję Państwu wędkę, nie rybę ;)
Elżbieta Stefaniak | e.stefaniak@gmina.kolobrzeg.pl

UE

Jeśli masz pomysł i chcesz skorzystać z funduszy, dobrym źródłem
informacji jest strona internetowa www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
na której znajdują się m.in. porady jak zacząć korzystać z funduszy,
wyszukiwarka z podziałem na kategorie ze względu na grupy beneficjentów (przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne),
a także informacje o aktualnie prowadzonych naborach (zakładka
„skorzystaj” – „zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”).
Polecam również stronę dedykowaną dla województwa zachodniopomorskiego – www.rpo.wzp.pl. Aktualnie ogłoszony konkurs na działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 1. Małe
projekty B+R (badania+rozwój) Dofinansowanie udzielane jest mikro,
małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.
Informacji o dostępnych funduszach na działania lokalne można
również poszukiwać na stronie www.witrynawiejska.org.pl. Portal adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym. Witryna Wiejska ma być
wspólnym forum dla mieszkańców małych miejscowości, pokazywać
to, co łączy i co dzieli lokalne środowiska. Każdy może w tym wziąć
aktywny udział, zapytać ekspertów w dziedzinie prowadzenia biznesu
czy działań organizacji społecznych.

W przypadku bardziej szczegółowych pytań, pomysłów na projekt,
warto odwiedzić punkt kontaktowy:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Koszalinie | Al. Monte Cassino 2 | 75–412 Koszalin
Godziny pracy
pon. 7.30–17.30 | wt.–pt. 7.30–15.30
Telefony do konsultantów
94 317 74 07 | 94 317 74 05 | 94 317 74 09

Gmina z kulturą
nie „od święta”
Kulturalnie pisze dla Was Marek Łoś
inspektor ds. kultury
m.los@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 52
Można powiedzieć, że w Gminie jestem nowy. W kulturze wręcz
przeciwnie. I nie mówię tu tylko o własnym doświadczeniu zawodowym. Generalnie uważam, że kultura to element, pierwiastek,
który każdy w naturalny sposób ma we krwi. Nawet gdy nie
myślimy o niej, krąży w nas i wypełnia przestrzeń, która pozostaje po pracy, nauce, obowiązkach, teorii życia. Od najstarszych
cywilizacji, ludzie zawsze mieli dwa zajęcia: zaspokajanie potrzeb
egzystencjalnych i kulturę, która wraz z duchowymi aspektami
wypełniała resztę czasu. I trudno o mądrzejszy podział. Myślę, że
tę pradawną prawidłowość odziedziczyliśmy i częściej lub rzadziej
czujemy jej zew i potrzebę. Ludzie tacy jak ja, mają poniekąd
szczęście, ponieważ kultura wypełnia zarówno ich pracę, jak i sferę
osobistą. Konsekwentnie z powyższą tezą można powiedzieć, że
wszyscy jesteśmy ludźmi kultury. Ja mam to szczęście, że przypadło
mi najlepsze, co można w życiu robić – umilanie życia innym.
Kultura, którą będziemy tworzyli w Gminie na pozór jest
dwojaka, ta dedykowana mieszkańcom i ta będąca ofertą dla
turystów. Myślę jednak, że w sumie to tacy sami ludzie jak my.
Kultura będzie zatem jedna. Dobra, ciekawa, wspólna, dla każdego
i na każdy dzień. Nie tylko od święta.
Poniżej przedstawiamy kalendarz wydarzeń na najbliższy czas.
Zachowajcie go i pamiętajcie, że to Wasz rozkład. Przed nami
Majówka. W tym roku spotykamy się w dźwirzyńskim GOSTiRze,
2 maja. Będziemy gospodarzami wspaniałej ogólnopolskiej imprezy – Mini mundial 2016, organizowanej w partnerstwie
z Telewizją Polską. Sportowe talenty naszych najmłodszych
sportowców ujrzy zatem cały kraj i świat. Sport to jednak nie
wszystko. Będzie pysznie i wesoło. Popołudnie zapowiada się
bowiem kabaretowo i muzycznie.

Szczegóły wkrótce
na plakatach, FB
i www.gmina.kolobrzeg.pl
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02	Mini Mundial 2016 w Dźwirzynie
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 10.00
04	Bieg z Wiatrakami w Drzonowie
Rodzinny Rajd Rowerowy
Boisko w Drzonowie, godz. 9.00
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19	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00
20–21	Festiwal Indii w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia, godz.17.00
21	Filmowy Czwartek w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 21.00
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18	Filmowy Czwartek w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 21.00
19	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00
20	II Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej
Przećmino, godz. 12.00

11 I I Turniej Sołectw „O stołek wójta” w Sarbii
Boisko w Sarbii, godz. 16.00

22	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

25	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia godz. 21.00

18	Noc Świętojańska w Rościęcinie
Boisko w Rościęcinie, godz. 16.00

23	Festyn św. Anny w Rościęcinie
Boisko w Rościęcinie, godz. 14.00

26	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

25	Święto Mleka w Bogusławcu
Boisko w Bogusławcu, godz. 16.00

26	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

29–30 Festiwal Indii w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia, godz. 17.00

28	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia, godz. 21.00

lipiec

29	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

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
05	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00
07	Filmowy Czwartek w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 21.00
08	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

sierpień
02	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

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

05	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00
06	Bieg Ku Słońcu GCSiR w Dźwirzynie, godz. 11.00
09	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

12	„Na Dzikim Zachodzie” – program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

11	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia, godz. 21.00

14	Filmowy Czwartek w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia, godz. 21.00

12	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

16	Wielkie Wesele w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 18.00

28	Dzień Radości w Błotnicy – Błotnica, godz. 16.00

04	Filmowy Czwartek w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 21.00

09	Żeglarskie Otwarcie Lata w Dźwirzynie
i II Regaty Admirals Cup Port w Dźwirzynie, godz. 10.00

15	Bajkowy Piątek w Grzybowie i Dźwirzynie
Orlik w Grzybowie, godz. 17.00
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

27	Bieg na 5 w Grzybowie – plaża w Grzybowie
Sunset w Rościęcinie – boisko w Rościęcinie, godz. 19.00

15	Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie
Plac przy ul. Bałtyckiej, godz. 16.00
16	„Na Dzikim Zachodzie”– program dla dzieci
GCSiR w Dźwirzynie, godz. 19.00

Majówka w
Dzwirzynie
KONKURSY
ANIMACJE DLA DZIECI
GRY I ZABAWY
KONCERTY
2.05.2016 GOSTIR
startujemy od godz. 10:00
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PR

czyli Promocja
i Rozwój

Prosto o rzeczach zawiłych i skomplikowanie o prostych pisze dla Was w imieniu
referatu PR kierownik Małgorzata Chir | m.chir@gmina.kolobrzeg.pl | tel. 94 353 04 52

PR

Dopisek pod tytułem jest przewrotny. Pewnie
dlatego, że promocja jest sferą (bardziej niż
dziedziną), w której na co dzień zmagamy się
z dylematem – jak pokazać to, co już istnieje,
w taki sposób, by było jeszcze piękniejsze,
jak zobrazować pojęcia wirtualne, jak zmierzyć to, czego nie da się zmierzyć, co zrobić
by przekonać do rzeczy oczywistych? Brzmi
dość skomplikowanie. Bo i temat jest trudny,
choć bardzo przyjemny. Promocja jest sztuką
komunikacji w bardzo wielu formach – pisanych, drukowanych, mówionych, pokazywanych,
produkowanych i w wielu aspektach naszej
gminnej rzeczywistości. Ważniejsze od formy
są natomiast strony tej komunikacji. I tak
naprawdę chciałabym, aby stroną wysyłającą
w świat promocyjny komunikat o naszej Gminie nie był jedynie referat PR, ale my wszyscy
razem. Żyjemy w pięknym miejscu, którego
rozwój jest w naszych rękach. Codziennie, każdy
z nas powinien czuć dumę i chęć współpracy

w kreowaniu naszego otoczenia, rzeczywistości,
przyszłości.
Nikt z osobna nie ma patentu na wspólny
sukces. Myślę, że jego osiągnięcie gwarantuje
praca zbiorowa, czerpanie pomysłów z różnych
źródeł i stron. Niech projektantami naszych
materiałów promocyjnych będą dzieci, na afiszach królują seniorzy, targi współorganizują
przedsiębiorcy, w mediach piszą mieszkańcy,
na imprezach bawią się sołectwa z turystami.
Wówczas Gmina będzie ferią barw i smaków
w płaskim świecie pustych haseł i nieprawdziwych reklam.
Ważną informacją dla przedsiębiorców i gestorów branży turystycznej są nasze tegoroczne
wyjazdy targowe. Tradycyjnie prosimy o dostarczenie nam własnych materiałów promocyjnych
(katalogów, folderów, ulotek) oraz voucherów
pobytowych lub usługowych na konkurs „Wygraj
wakacje nad morzem”, który będziemy przeprowadzali podczas targów wśród uczestników.
Materiały można dostarczać
w godz. 7.30–15.30
do Urzędu Gminy w Kołobrzegu,
przy ul. Trzebiatowskiej 48,
bud. B, I p., pok. 44–45.
Terminy targów:
23–24.04	kampania Gmina Kołobrzeg warta
Pozania, GH Malta w Poznaniu
14–15.05	Majówka Świdnicka we Wrocławiu
20–22.05	MTT w Stronę Słońca w Opolu

Głosuj na siłownie
w plenerze w akcji Nestle
Gmina Kołobrzeg bierze udział w akcji „Nestle
poRusza Polskę”, której celem jest powstanie siłowni zewnętrznych na terenie całego kraju. Lokalizacją zgłoszoną do konkursu jest Zieleniewo,
a dokładnie plac sportowy przy ulicy Rycerskiej
36–38. W każdym województwie powstanie jedna siłownia, do rywalizacji w zachodniopomorskim stanęło 26 gmin. Głosowanie trwać będzie
do 30 czerwca za pomocą Internetu. Liczymy
na państwa pomoc.
Co wystarczy zrobić: wejdź na stronę
www.nestleporusza.pl i w wyszukiwarkę lokalizacji wpisz Zieleniewo. Jeżeli wyświetli
się Zieleniewo Rycerska 36–38, kliknij ikonę
obok – Głosuj.
Podaj swój e-mail, na który przyjdzie link
z potwierdzeniem oddania głosu, który należy
nacisnąć. Gotowe.

Uwaga! Codziennie, do 6.07, możesz
oddać 1 głos.
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www.soltysi.gmina.kolobrzeg.pl | kontakt@soltysi.gmina.kolobrzeg.pl
i obrona interesów sołtysów Gminy Kołobrzeg
oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności
lokalnych. Po kilkuletniej przerwie w działalności,
Stowarzyszenie ponownie zaczęło funkcjonować
od 29 marca 2012 roku. Inicjatorem reaktywowania

Poczyniliśmy już pierwsze kroki w tym kierunku. W styczniu Stowarzyszenie aplikowało
o środki z Urzędu Marszałkowskiego na organizację „II Festiwalu Kultury Polsko‑Ukraińskiej”.
W trakcie przygotowania jest również wniosek

Sołtys z powołania
Ma serce, siłę, odwagę, emaptię, pierwiastek społeczny we krwi i tendencję
do poświęceń – taki według prezez Stowarzyszenia Sołtysów Magdaleny
Kusiakiewicz musi być prawdziwy sołtys.
kontakt@soltysi.gmina.kolobrzeg.pl | tel. 666 853 093
tej organizacji, a zarazem Prezesem na kolejne
cztery lata został Marek Maj – sołtys Grzybowa.
W styczniu tego roku zostałam wybrana
na Prezesa Stowarzyszenia Społeczno‑Kulturalnego Gminy Kołobrzeg. Uważam, że idąc
z duchem czasu, nasze Stowarzyszenie powinno
zmieniać się dla mieszkańców naszej Gminy.
Powinno być narzędziem Sołtysów i pomagać
przy aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Powinno ożywiać życie kulturalne czy pozyskiwać
fundusze z zewnątrz na inicjatywy potrzebne
w danej miejscowości.

S O Ł E C T WA

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku,
a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną
w świadomości mieszkańców wsi. Oczywiście
bycie sołtysem nie zawsze znaczyło w historii
to samo. W średniowieczu sołtys był przedstawicielem pana feudalnego, dobrze opłacanym
zarządcą dużego gospodarstwa, a jego stanowisko było dziedziczne. Dzisiejszy sołtys ma pod
opieką wieś i wybierany jest przez mieszkańców.
Ma większą swobodę działania, niż chociażby
jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale działalność
współczesnego sołtysa podlega większej krytyce
samych mieszkańców wsi.
Współczesny sołtys powinien słuchać i rozmawiać z ludźmi, motywować ich do działania
społecznego na rzecz swojego miejsca zamieszkania, powinien łączyć ludzi, integrować ich,
budować porozumienie w kwestiach drażliwych
i konfliktowych. Przede wszystkim, sołtys powinien lubić swoją pracę, która jest pracą społeczną,
wymagającą poświęcenia czasu prywatnego,
zaangażowania i serca.
Wiem z doświadczenia, że wszystko to czynione
w pojedynkę jest co najmniej trudne. Dlatego
właśnie w 2001 roku swoją działalność rozpoczęło
Stowarzyszenie Społeczno‑Kulturalne Gminy
Kołobrzeg. Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia był zmarły w 2010 r. sołtys
Budzistowa Włodzimierz Hesse, a głównym
celem Stowarzyszenia było reprezentowanie

o dofinansowanie działań Gminnego Klubu
Seniora z Rządowego Programu Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
Sołtysi powinni być inicjatorami wydarzeń społecznych i kulturalnych w swoich miejscowościach.
Dlatego chciałabym, żeby Stowarzyszenie działało
na przekór wszystkim sceptykom i niedowiarkom,
by było kołem zamachowym wszystkich dobrych
wydarzeń w naszej Gminie. Zróbmy razem coś
dobrego, bo przecież

DOBRO POWRACA.

EDUKACJA
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Zespół Szkół w Drzonowie tworzy Szkoła
Podstawowa im. Mieszka I i Gimnazjum im.
Bolesława Chrobrego.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie:
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych
wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych
wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji,
wolności i sprawiedliwości społecznej.
Nasze wielokierunkowe działania wieńczą
liczne sukcesy. Dzieci z oddziału przedszkolnego zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie
plastycznym Jak dbać o ząbki?, uczniowie klas
0–3 zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu
Wokół symboli narodowych, uczeń klasy VI Jan

oraz szkoleniach, np. Jak z miłością i szacunkiem
wyznaczać dziecku granice?.
W naszej szkole prężnie działają Samorządy
Uczniowskie. Ich akcje bawią, uczą i motywują

Świadomie do celu
Funkcjonowanie i osiągnięcia naszych najważniejszych jednostek – szkół
opisuje Dyrektor Szkół w Drzonowie Irena Pietrzykowska
irenapietrzykowska@wp.pl | tel. 94 358 74 93
Dusza zdobył tytuł finalisty w Konkursie Języka
Polskiego zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Sukcesy odnosimy
również w ogólnopolskim turnieju pożarniczym
Młodzież Zapobiega Pożarom (III i V miejsce
w powiecie). Zajęliśmy III miejsce w Regionie B
dziewcząt w kategorii gimnazjów i IV miejsce
chłopców w kategorii szkół podstawowych
w unihokeju.
Dużą wagę przywiązujemy do profilaktyki.
Cyklicznie uczestniczymy w Dniu Bezpiecznego
Internetu, kampanii Trzymaj formę, 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

do pozytywnych działań i nauki. Świętujemy m.in.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Dzień Praw
Człowieka, organizujemy Noce Czytelniczo‑Filmowe, wybieramy Najsympatyczniejszą Koleżankę i Kolegę, nagradzamy klasę z najwyższą
frekwencją.
Koło Caritas, dzięki licznym zbiórkom, wspiera
Judith Samuelinę z Madagaskaru. Zaangażowanie
naszych wolontariuszy umożliwia dziewczynce
naukę. Wolontariusze włączają się w akcje Góra
grosza, Zapałka nie ogrzeje, Pola nadziei.
W szkole działa koło muzyczne i teatralne,
efekty pracy młodych artystów można podziwiać

podczas szkolnych i gminnych uroczystości. Rozwijamy zainteresowania, organizując Dzień Matematyki, Tydzień Poprawnej Polszczyzny, konkursy
plastyczne, ekologiczne i recytatorskie. Posiadamy
pięknie wyposażoną Salę Bioróżnorodności.
W naszej codziennej pracy towarzyszą nam
rodzice, którzy angażują się w kampanię Śniadanie
daje moc, cykliczną imprezę Ekologicznie o książce,
konkurs plastyczny Ekologiczne święta. W szkole
działa także drużyna harcerska Rycerze Morza.
Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju, otoczeni są wsparciem. Nie jesteśmy
dużą placówką, dzięki czemu bardzo dobrze znamy
podopiecznych. Absolwenci szkoły są wartościowymi, mądrymi i ciekawymi świata ludźmi.
30-lecie Szkoły Podstawowej
im. Mieszka I w Drzonowie
Społeczność Szkoły Podstawowej w Drzonowie przygotowuje się do obchodów 30-lecia
placówki. Informacja o planowanym terminie
i możliwościach uczestniczenia w poszczególnych
wydarzeniach zostanie podana w niedługim
czasie. Na razie zachęcamy do włączenia się
w przygotowanie obchodów oraz wzięcia udziału
w ciekawych konkursach, których regulaminy
znajdują się na stronie internetowej szkoły.
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Szkoły z klasą i dobrą atmosferą
O tym, dlaczego wybrać szkoły w Dźwirzynie pisze dyrektor Elżbieta Korżel
elakor@wp.pl | tel. 94 358 55 48

Z dumą stwierdzamy, że uczy się tu młodzież
z terenu gminy Kołobrzeg oraz miasta Kołobrzeg.
Dlaczego? To proste. Wszyscy cenimy tu przede
wszystkim dobrą atmosferę, bo w takiej uczyć
się i łatwiej, i przyjemniej.
Komu wiedza zdobywana na lekcjach nie wystarcza, może ją poszerzać na kołach zainteresowań.
Szkoła proponuje uczniom bardzo wysoki poziom
nauczania oraz możliwość zdobywania sukcesów
w konkursach o różnym zasięgu.
Uczniowie Szkoły zajmują najwyższe miejsca
w egzaminach zewnętrznych oraz startują z powodzeniem w konkursach, zdobywając liczne
tytuły finalistów i laureatów.

W ścisłej współpracy z rodzicami realizowane
są wszechstronne zadnia wychowawcze i wprowadzane nowoczesne rozwiązania dydaktyczne.
Obie szkoły posiadają zaszczytny tytuł Szkoła
z klasą.
Co roku szkoły wspólnie z rodzicami organizują imprezę środowiskową Święto pieczonego
ziemniaka.
Cyklicznie organizowany jest Bal Charytatywny,
z którego dochód przeznaczony jest na rozwój
szkół. W tym roku odbył się już XIX Bal.
Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie jest organizatorem zawodów sportowych wpisanych
w harmonogram Kołobrzeskiego Szkolnego
Związku Sportowego – Mistrzostw Powiatu Kołobrzeskiego w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

Nasi uczniowie od kilku lat nie schodzą z podium
tych zawodów, zdobywając tytuły mistrzowskie
lub wicemistrzowskie.

EDUKACJA

Choć nasza szkoła jest nieduża, znaleźć nas
nietrudno – jesteśmy znani już nie tylko mieszkańcom Dźwirzyna i Grzybowa, ale i Kołobrzegu.

Szkoły biorą udział w różnych programach
profilaktycznych, min. Zachowaj trzeźwy umysł,
Trzymaj formę, Ratujemy i uczymy ratować, Owoce
w szkole, Szklanka mleka.

W trosce o środowisko zbieramy makulaturę,
nakrętki i baterie.
Wolontariusze obu szkół działają w Szkolnym Kole
Caritas. Wspólnie z siostrą Katarzyną Murawską
niosą pomoc najbardziej potrzebującym.

W okresie wielkanocnym nasze szkoły były
współorganizatorami Gminnego Kiermaszu
Wielkanocnego, który odbył się na hali Gminnego centrum Sportu i Turystuyki w Dźwirzynie.

SPOŁECZEŃSTWO
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Ludzka strona
statystyki

Poznaj swojego dzielnicowego
Sprawy kryminalne będzie dla Was rozgryzał kierownik posterunku w Dźwirzynie
Maciej Zaremba
maciej.zaremba@sc.policja.gov.pl | tel. 94 353 35 06

Ewidencje, spisy, rejestry i rubryki
analizuje dla Was Małgorzata Krycińska
z Ewidencji Ludności
m.krycinska@gmina.kolobrzeg.pl
tel. 94 353 04 46

Gmina zakończyła współpracę ze strażą
miejską. Jednak każda miejscowość posiada swojego „szeryfa”, czyli dzielnicowego, który zna swój rejon jak własną kieszeń.
Zobacz kto jest Twoim dzielnicowym i jak
możesz się z nim skontaktować.

Odwieczne pytanie czy człowiek
może być liczbą? Urzędniczo zawsze,
jednak między wierszami, tabelkami,
rubrykami znajdują się statystyczne
smaczki. Naszym zadaniem z tych
wszystkich danych wydobyć ich prostą
ludzką twarz.

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

Gmina Kołobrzeg w XXI wiek weszła
z liczbą 7826 mieszkańców. Dziś jest
ich 10 357 jeżeli chodzi o pobyt
stały – 5038 mężczyzn i 5319 kobiet.
Najmniejszy wzrost zanotowano
w 2013 roku, czyli 69 nowych osadników.
Mamy 8281 osób pełnoletnich i 2076
niepełnoletnich.

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.

Informacje ważne dla mieszkańców
Techniczną stronę Gminy „ogarnia” dla Was Dyrektor GOSTiR Jacek Domański

gostir@dzwirzyno.pl | tel. 94 352 60 08, 691 939 304
Wszelkie informacje związane z odbiorem
odpadów komunalnych, wywozem odpadów wielkogabarytowych, składaniem
deklaracji na wywóz nieczystości, można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu,
pokój nr 25, lub pod numerem telefonu
94 353 04 42,od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30–15.30
Informacje związane z bezpańskimi
psami, kotami oraz padłą dziką zwierzyną
oraz zagrożeniem spowodowanym przez
dziki w obrębie posesji można zgłaszać
do Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki

i Rekreacji w Dźwirzynie od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00–15.00 lub
pod numerami telefonu 94 352 60 08
oraz 602 577 430
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Dźwirzynie czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00–22.00, sobota,
niedziela w godzinach 8.00–20.00, telefon
94 713 60 38.
Boiska Orlik w Budzistowie, Grzybowie
oraz Drzonowie otwarte w godzinach
10.00–20.00.

Jak to z wójtem było?
»» Co ukrywają urzędnicy przed wójtem?
Inteligencję.
»» Co zrobi wójt w najbliższych wyborach?
Pozwoli, by lud go wybrał.
»» Wójt miał grać Yodę w jednej
z części „Gwiezdnych Wojen”, ale George’a
Lucas’a przerażała potęga jego mocy!

A z sołtysem?
»» Jak wybredny jest kot sołtysa w Bogucinie?
Jak mu dać kawę z mlekiem, to mleko wypije
a kawę zostawi.

»» Jak wąskie są korytarze u sołtysa w domu?
Tak, że pies może tylko pionowo ogonem
merdać.

3. Dla idealnego urzędnika pączek i herbata
są ważniejsze od petenta. Petenci są zawsze,
a pączek tylko raz na jakiś czas.

»» Dlaczego w Kołobrzegu zdjęli światła
ze skrzyżowań? Bo sołtyska w Rościęcinie
robi dyskotekę…

4. Idealny urzędnik zawsze deklaruje
chęć pomocy petentowi i na niej kończy.
Jeżeli petentowi zależy, to poradzi sobie sam.

A urzędnicy? Są idealni, ponieważ
kierują się Kodeksem Idealnego
Urzędnika. Wyciąg:

5. Dla idealnego urzędnika miejsce pracy jest
drugim domem. Każdy intruz jest niemile
widziany.

1. Idealny urzędnik jest jak mgła: niby jest
wszędzie, a tak naprawdę nie można go
złapać.

6. Idealny urzędnik nie może dopuścić
do przewagi liczebnej petentów i zawsze każe
im wchodzić pojedynczo.

2. Idealny urzędnik zawsze odsyła petenta
do innego urzędu. Odsyłanie do innych
urzędników w tym samym urzędzie jest
niemile widziane.

7. Idealny urzędnik nie może swoją decyzją
powodować dodatkowej pracy innego
urzędnika. Braki lub nieścisłości w papierach
musi poprawiać petent.

Za moich czasów
Włodku wystarczył
1 rządzący na 20 lat

1
2

A teraz
Tadeuszu wystarczy
jedna kadencja by rządzić
chciało 20

3
4
5
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Z archiwum foto:
Zgadnij kto to?
Odpowiedź ślij na:
m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

Podpowiedzi

3 pierwsze poprawne
odpowiedzi nagrodzimy
superpakietami upominków
gminnych

1. Opłata lokalna, potocznie klimatyczna
2. Miejscowość w Gminie Kołobrzeg
z największą liczbą liter
3. Turystyczny obiekt noclegowy

4.
5.
6.
7.

Zarządza gminą
Opisuje historię i szlaki
Klub piłkarski z Karcina
Sołtys Grzybowa

HUMOR
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Ważne adresy i kontakty
Urząd Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48 A, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 353 04 20; 352 48 48 | fax. 352 48 49
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl
Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 28
tel./fax: 94 352 60 08; 352 60 09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu
ul. Trzebiatowska 48 B
tel. 94 354 25 68 | fax. 94 354 51 86
codziennie 7.30–15.30

Szkoła Podstawowa w Drzonowie
Drzonowo 13, 78-133 Drzonowo
tel. 94 358 74 93
sp.drzonowo@list.pl
www.spdrzonowo.pl

Gimnazjum Społeczne w Dźwirzynie
ul. H. Sawickiej 27, 78-131 Dźwirzyno
tel. 94 358 55 48 | fax.: 94 358 54 10
sgdzwirzyno@wp.pl
www.dzwirzyno.szkola.pl

Gimnazjum w Drzonowie
Drzonowo, 78-133 Drzonowo
tel. 94 358 71 87
gim-drzonowo@wp.pl
gim-drzonowo.edupage.org

Stowarzyszenie Sołtysów
Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48 B
Urząd Gminy Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg
tel. 666 853 093
kontakt@soltysi.gmina.kolobrzeg.pl
www.soltysi.gmina.kolobrzeg.pl

Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie
ul. Hanki Sawickiej 27
78-131 Dźwirzyno
tel. 94 358 54 10; 358 51 79
www.szkola.dzwirzyno.pl

W jakiej sprawie w Urzędzie do kogo?
Sprawy organizacyjne/centrala UG:
tel. 94 353 04 20; 352 48 48 | fax. 94 352 48 49
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Sprawy komunalne i środowiska/drogownictwo
tel. 94 353 04 30
Sprawy mieszkaniowe/gospodarka odpadami
tel. 94 353 04 42
Sprawy społeczne/Ewidencja ludności
tel. 94 353 04 46

Działalność gospodarcza
tel. 94 353 04 52 w. 18

Kultura/Promocja
tel. 94 353 04 52

Oświata
tel. 94 353 04 52

Inwestycje
tel. 94 353 04 29

Zarządzanie kryzysowe
tel. 94 353 04 45

Planowanie przestrzenne
tel. 94 353 04 33

Podatki
tel. 94 353 04 41

Sport
tel. 94 358 55 48

Redakcja to my
Małgorzata Chir – redaktor naczelna – kierownik referatu PR
Maciej Bejnarowicz – redaktor prowadzący – zastępca wójta
Elżbieta Korżel – redaktor oświatowy – dyrektor Szkół w Dźwirzynie
Irena Pietrzykowska – redaktor oświatowy – dyrektor Szkół w Drzonowie
Aleksnadra Szczygielska – redaktor ds. ekologii i spraw komunalnych – kierownik
referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Chojnacka-Sottek – redaktor ds. społecznych – kierownik GOPS
Magdalena Kusiakiewicz – redaktor ds. sołeckich – prezes Stowarzyszenia
Sołtysów

Jacek Domański – redaktor ds. technicznych i sportu – dyrektor GOSTiR
Elżbieta Stefaniak – redaktor ds. funduszy – inspektor ds. funduszy referatu PR
Małgorzata Krycińska – redaktor ds. statystyk – inspektor ds. ewidencji ludności
Marek Łoś – redaktor kulturalny, fotograf – inspektor ds. kultury referatu PR
Tomasz Jankowski – redaktor wszechstronny – referat PR
Maciej Zaremba – redaktor kryminalny – kierownik posterunku w Dźwirzynie
Redakcja: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 A, pok. 44–45,
78-100 Kołobrzeg, tel. 94 353 04 52, m.chir@gmina.kolobrzeg.pl

