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Złapali wiatr w żagle

Przedsięwzięcie wsparło
Burco Development Polska
oraz Gmina Kołobrzeg.
Szczegóły na: www.gmina.kolobrzeg.pl
oraz facebook.com/gminakolobrzeg

Jak mówią: …jest takie miejsce, gdzie
żywioły łączą się. Ogień w sercu, woda
i wiatr, to wszystko czego nam trzeba, aby
dotrzeć za horyzont. To co dla innych
jest granicą dla nas jest początkiem.
Kitesurferzy klubu WKS Grzybowo:
Przemysław Korbanek, Adam Michalski
i Marek Rowiński,

mają za sobą nietypową wyprawę.
Dokładnie 13 VII popłynęli na duńską
wyspę Bornholm i wrócili tego samego
dnia. Tego jeszcze nikt nie dokonał.
Śmiałkom towarzyszyły łodzie asekuracyjne.
Paromiesięczne przygotowania
zakończyły się sukcesem. Teraz kajciarze
pływający na hydroskrzydłach
myślą o nowych wyzwaniach.
Gratulujemy!

publicystyka
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Mam tę moc
Sport to jego pasja od wielu lat. O swoich osiągnięciach skromnego siłacza opowiada
Marcin Kosut – lider młodzieży i dorosłych uprawiających podnoszenie ciężarów.

O naszej inicjatywie pisano już na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg we wrześniu, kiedy
to nasza delegacja wzięła udział w sesji Rady Gminy
Kołobrzeg. Przedstawiliśmy swoją sytuację, braku
miejsca do czynnego uprawiania sportu przez
mieszkańców podnoszących ciężary, ćwiczących
w rytmach zumby, czy biegających wyczynowo
w mniejszych miejscowościach wiejskich.
Mieszkańcy Drzonowa i wsi ościennych wzięli
udział w warsztatach animatorów kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i fundacji Orange
z Warszawy. Z ich pomocą nakręciliśmy materiał
dokumentalny, ukazujący brak możliwości rozwoju swoich pasji. Szczególnie przez młodzież
i seniorów, którzy posiadają ograniczone środki
finansowe na ten cel. Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek zapewnił, że uczyni wszystko
co w jego mocy, by w przyszłości powstał Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy boisku w Sarbii

(inicjatywę tą poparło swoimi podpisami ponad
550 mieszkańców). Sprawa znajduje się w fazie
uzgadniania projektu budynku i daty realizacji.
Nie pośpiech jest tu ważny, ale rzeczowa i staranna
realizacja – podkreśla w imieniu sportowców
Marcin Kosut.
Dowodem na to, jak ważny jest sport w życiu
młodego mężczyzny, uprawiającego podnoszenie
ciężarów od 12 lat, są wyniki. Tegoroczne osiągnięcia Marcina w zawodach na terenie całego
kraju przedstawiają się następująco:
• Mistrzostwo Polski federacji WPC w trójboju
siłowym w kat. do 90 kg,
• 1 miejsce w trójboju siłowym
na Mistrzostwach Lipna,
• 1 miejsce w trójboju siłowym
na Mistrzostwach Strefy Mocy
w Białymstoku,
• 3 miejsce w Mistrzostwach Polski północnej

W takim otoczeniu żyje się lepiej
Nasza wspólna przestrzeń wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Drzonowie
zyskała wiosenne, kolorowe oblicze relacjonuje Marzena Przyżycka, członek
Grupy Inicjatywnej Pracowni Orange w Drzonowie.
To już finał projektu Nasze Drzonowo na kolo‑
rowo – czyli kwiaty na skrzynkowe rabaty. To pomysł Pracowni Orange, by uwrażliwić mieszkańców na otoczenie, w którym mieszkamy oraz
by zwrócić uwagę na potrzebę dbania o estetykę
i porządek miejsc, w których przebywamy – w myśl
zapożyczonego hasła Tu mieszkam – tu dbam.
Przygotowaliśmy wspólnie z dziećmi nasiona
i rozsady. Mieszkańcy podarowali skrzynki, które
pomalowaliśmy na zajęciach w Pracowni. Wyłożyliśmy folią, napełniliśmy podarowanymi:
żyzną ziemią ogrodową, sadzonkami kwiatów
balkonowych i rabatowych pochodzących z upraw
naszych po sąsiedzku rolników‑ogrodników

Państwa Zaborskich i Stachniak z Korzystna
oraz pań z Klubu Seniora. Do tej kolorowej akcji
chętnie przystąpili nasi przedsiębiorcy (dowieźli
kwiaty od ogrodników), lekarz rodzinny i Gmina
Kołobrzeg, którzy pomogli przy zakupie skrzynek
balkonowych, dzieci i ich rodzice oraz młodzież
współpracująca przy sadzeniu roślin.
Grupa Inicjatywna Pracowni Orange w Drzonowie serdecznie dziękuje za hojność naszych
rodzimych ogrodników z Korzystna oraz ogrom
pracy włożony w realizację projektu. Dziękujemy: P. Stachniak, P. Zaborskim, P. Posłusznym,
P. Kowalskim, P. Dariuszowi Blocherowi, P. Krystynie Sawarskiej, P. Annie Posłusznej, P. Joannie

i zachodniej w wyciskaniu wielokrotnym
ciężaru ciała w Świdwinie,
• 3 miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach
Świdwina w wyciskaniu sztangi leżąc
w kategorii do 100 kg,
• 1 miejsce w Charytatywnych zawodach
w wyciskaniu masy ciała w Tucholi.
Jak widać upór, ogrom pracy włożony w wieloletnie treningi przynosi rezultaty i motywuje
innych do czynnego uprawiania sportu.

Sawarskiej, P. Katarzynie Lichacz, P. Kamilli
Margas, P. Teresie Olszewskiej, P. Marcie i Aleksandrze Przyżyckim, P. Maciejowi Warlikowskiemu, wszystkim dzieciom z naszej pracowni,
które z nami pracowały, byśmy mogli teraz przez
wiele miesięcy cieszyć się pięknem wspaniałych
i kolorowych roślin.
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Do zaczytania jeden krok
O tym, jak ważne jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży pisze Liliana Łosiak, członek zespołu ds. promocji i wizerunku
Szkoły w Drzonowie.
Czytelnictwa, pisali zaskakujące zakończenie
wybranej powieści, recenzowali swoją ulubioną
książkę. Zorganizowaliśmy również debatę Książka
naszym przyjacielem. Dzięki wspólnym działaniom
i zaangażowaniu, zdobyliśmy tytuł Zaczytanej
Szkoły w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Jednym z podstawowych kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży. Postanowienie Ministra Edukacji
Narodowej wzbudziło entuzjazm naszej szkolnej
społeczności, bo czytamy dużo i chętnie, a ponadto potrafimy bawić się literaturą i odkrywamy
ją w nieszablonowy sposób.

Kacper Karczewski, uczeń klasy II gimnazjum,
zajął piąte miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy Źródła Marzeń – Sources
of Dreams 2017. W pierwszym etapie pokonał
około trzech tysięcy uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych oraz średnich z całej Polski (zdobył
28 na 30 możliwych punktów).

Sprawić, by młodzi ludzie zechcieli czytać, nie
jest łatwo. Wiemy, że warto zacząć jak najszybciej,
bo czym skorupka nasiąknie… W ramach akcji
Czytanie łączy pokolenia, dzieci z oddziałów
przedszkolnych systematycznie gościły bliskich,
którzy wprowadzali je w niezwykły świat bajek
i baśni. Najmłodszym czytali również wolontariusze z gimnazjum.
Starsi uczniowie zmagali się w wielu konkurencjach, m.in. – walczyli o tytuł Szkolnego Mistrza

Już po raz trzeci wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej
Akcji Noc Bibliotek. Dołączyliśmy do grona 1300
bibliotek w całym kraju i pod hasłem Czytanie
porusza, czytaliśmy fragmenty ulubionych książek,
rozwiązywaliśmy quizy i zagadki czytelnicze.
Podążaliśmy też ścieżkami detektywów. Bawiliśmy się przednio. Świt, jak zwykle, przyszedł
niespodziewanie i zdecydowanie za szybko.
Podczas szkolnych rozgrywek piątoklasiści odwiedzili Olimp. Wizyta u bogów spodobała się
uczniom tak bardzo, że postanowili ją powtórzyć.
W tym celu udali się do SP nr 4 w Kołobrzegu,

gdzie zdobyli III miejsce w XIX Regionalnym
Konkursie Mitologicznym W świecie starożytnych
Greków i Rzymian.
Bank dobrych praktyk to miejsce na stronie
Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdzie publikowane są ciekawe przedsięwzięcia, scenariusze,
innowacyjne pomysły. Upowszechnianie dobrych
praktyk służy dyrektorom szkół i nauczycielom
do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, jest
również promocją placówki.

publicystyka

Nie od dziś wiadomo, że czytanie to bezcenna
umiejętność. Rozwija wrażliwość i wyobraźnię,
dzięki którym stajemy się otwarci na innych i ciekawi świata. Dostarcza wiadomości i rozbudza
umysły. Zagorzali czytelnicy wiedzą, że świat
książek jest nieograniczony i każdy znajdzie
w nim coś dla siebie.

Bardzo nam miło, że już dwa, realizowane w szkole
w Drzonowie pomysły – Ekologicznie o książce
i Noce Czytelniczo‑Filmowe, doczekały się publikacji. Inicjatywy skutecznie łączą dobrą zabawę
z nauką. Pokazują, że czytanie jest przyjemne
i na topie, a szkoła miejscem, gdzie z przyjemnością można spędzić nawet całą noc.
Kolejne czytelnicze przedsięwzięcia z pewnością
zagoszczą w naszej szkole już po wakacjach. Lipiec
i sierpień nie oznaczają jednak rozłąki z książką,
bo wielu z nas może z przekonaniem podpisać
się pod słowami Czytam, więc jestem.
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Inwestycje Pełną Parą
Wieści z placu budowy (i nie tylko) realizowanych i przyszłych inwestycji
budująco zebrał Tomasz Jankowski z referatu Promocji i Kultury.

Inwestycje

Nowy odcinek rowerowej trasy R10
Podpisano umowę z wykonawcą na budowę
niezwykle atrakcyjnego odcinka, popularnej
wśród turystów i mieszkańców Gminy oraz
regionu trasy rowerowej. Rozbudowa odcinka
w Dźwirzynie nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje budowę drogi rowerowej w pasie
nadmorskim o długości 1675 m, w tym zostanie
wykonana kładka rowerowa o długości 200 m.
Na 860 metrze planuje się budowę tarasu widokowego, co stanowi drugi etap prac. Ta część
zadania to budowa zejścia na plażę z ulicy Spacerowej, a także budowa dojścia na plażę z kostki
brukowej betonowej po istniejącej trasie z jego
poszerzeniem oraz budową tarasu widokowego
położonego na przedłużeniu chodnika prowadzącego do zejścia na plażę.
Wykonawcą obu etapów będzie Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka z Grzybowa. Koszt budowy ścieżki to 2 mln 406 tys.
zł, zejście na plażę wraz z tarasem widokowym
to koszt 695 tys. zł. Prace ruszą po sezonie letnim
i zakończą się w maju 2018 roku.

Sygnalizacja świetlna
w Grzybowie i Dźwirzynie
Zgodnie z porozumieniem, pieniądze pochodzące
ze środków pozyskanych z odszkodowania za nieruchomości powiatowe przejęte pod budowę drogi
S6, zostały przeznaczone na realizację inwestycji
drogowych w gminach. Wójt Włodzimierz Popiołek po konsultacjach z mieszkańcami zdecydował
o wykonaniu dwóch sygnalizacji świetlnych. Jedna
stanęła przy przedszkolu w Grzybowie, przejście
do ulicy Namiotowej, druga na ulicy Wyzwolenia
w Dźwirzynie. Sygnalizatory są wyposażone
w czujnik, który przy przekroczeniu dozwolonej
prędkości zmieni światło na czerwone.
Inwestycja w zdrowe dzieci
Gmina Kołobrzeg jako jeden z partnerów projektu
Zdrowe dzieci w zdrowej gminie otrzymała dofinansowanie z programu współpracy Interreg VA.
Wartość projektu to 5,5 mln złotych, kwota
dofinansowania dla naszej Gminy to 288 tys. zł.
W jego ramach szkoły podstawowe w Drzonowie i Dźwirzynie zostaną doposażone w sprzęt
na place zabaw oraz sale gimnastyczne. Stworzone
zostaną sale dietetyczne do przeprowadzania
zajęć o tematyce zdrowego odżywiania oraz
przygotowywania posiłków.

Gminne oświetlenie
Wykonane zostanie oświetlenie drogowe kolonii
Stramnica, przy ulicy Herbowej, Szczecińskiej,
Jaskółczej i Gęsiej w Zieleniewie oraz w Starym
Borku. Rozstrzygnięto procedurę wyboru wykonawcy robót. Koszt inwestycji to około 350 tys. zł.
OSP Stary Borek z nowym wozem
strażackim
Średni wóz ratowniczo‑gaśniczy MAN TGM 340
mogący zmieścić 5 tys. litrów wody, wyposażony m.in. w wyciągarkę i agregat, dostosowany
do trudnych warunków pracy, trafił do jednostki
OSP Stary Borek. Jest to jeden z 17 wozów tego
typu jakie zostały rozdysponowane w naszym
województwie. Środki na zakup wozu w kwocie
208 tys. zł pokryła Gmina Kołobrzeg, 73 tys. zł
przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota
570 tys. zł pochodzi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.
Projekt: Wsparcie systemu ratownictwa w Wo‑
jewództwie Zachodniopomorskim poprzez zakup
samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Najzdolniejsi absolwenci gimnazjów
Rząd górny od prawej:
Michał Szewczyk, Nina Góral, Karol Perliński,
Julia Pilarczyk, Julia Kadrzyńska,
Wojciech Łazarczak, Anna Pietrzak,
z-ca wójta Maciej Bejnarowicz
Rząd dolny od prawej:
Leszek Korda, Katarzyna Wyszyńska,
Weronika Tołkaczewska,
Katarzyna Chendoszko, Julia Gryziecka,
Weronika Rzeszotarska, Natalia Adam,
Klaudia Gancarz, Natalia Szczepańska,
Dominika Rybczyńska

Edukacja
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Informacje ważne dla mieszkańców i turystów
O czyste plaże i sprawy techniczne Gminy dba Dyrektor GOSTiR Jacek Domański.
osób niepełnosprawnych, aby poprawić jakość
wypoczynku dla osób na wózkach. Warto dodać,
iż zgodnie z przepisami zabrania się wprowadzania
zwierząt na teren kąpieliska. Grzybowo pomiędzy ulicami Bałtycka i Plażowa oraz Dźwirzyno
pomiędzy ulicami Janka Krasickiego a Leśna.
Nad bezpieczeństwem kuracjuszy czuwać będzie 34 ratowników na 8 wieżach ratowniczych

(4 w Grzybowie i 4 w Dźwirzynie). Ponadto działać
będą punkty medyczne po jednym w nadmorskiej miejscowości. Na plażach do dyspozycji
oddanych zostało 28 przebieralni. O czystość
na plaży dba sztab ludzi, a śmieci zabierane są
wczesnym rankiem do godziny 7.00.

wa ż n e

Sztormy dały się we znaki na całym wybrzeżu,
nie omijając Gminy Kołobrzeg. Wszystkie zejścia
na plażę na terenie Gminy zostały przygotowane
do bezpiecznego poruszania się przez turystów,
jak również wszystkie usterki na bieżąco są
usuwane. Poprawiono zjazd techniczny na plażę
w Grzybowie – ul. Bałtycka. Dodatkowo został
ułożony chodnik do poruszania się po plaży dla
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Bursztynowe Pióro dla UKŻ Błękitni Grzybowo
Srebrno-bursztynowa statuetka, przyznawana raz w roku przez Wójta Włodzimierza
Popiołka za wybitne zapisanie się w historii
Gminy Kołobrzeg, trafiła na ręce komandorów Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego
Błękitni Grzybowo Mariusza Górnisiewicza
i Tomasza Szukalskiego. UKŻ działa już od 10
lat i trudno przecenić jego wkład w rozwój
Gminy.

żeglarstwo

Ludzie oddani swej pasji to skarb. Tym
większy jeśli dzielą się nią i zarażają kolejne
pokolenia. Gmina Kołobrzeg jest regionem,
w którym woda jest nieodłącznym elementem
życia i rozwoju. Bałtyk oraz Jezioro Resko,
a także rzeka Parsęta okalają ją i kształtują

naszą rzeczywistość. Są wartością, z której
dzięki „Błękitnym” mieszkańcy i turyści mogą
czerpać satysfakcję i radość. Rok 2017 to niemal
dekada życia Klubu i początek międzyna‑
rodowej współpracy żeglarskiej. To również
moment, w którym pragnę w sposób szczególny
podziękować za dotychczasową pracę i życzyć
kolejnych osiągnięć. Jesteśmy dumni, że żagle
klubowych jednostek zawijają do dźwirzyń‑
skiego portu jak do domu. Tu rodzi się pasja
do sportów wodnych, kształtują charaktery
młodych ludzi i umiejętności – mówił wręczając statuetkę Wójt Popiołek.

Gratulujemy!

O naturalnej tęsknocie, wietrze
we włosach i niezmiennej
ludzkiej naturze pisze
publicysta Adam Stacewicz.
Sezon urlopowy już w pełni. W naszym regionie
kusi wszystkich, którym miły jest kontakt z naturą, każdy rodzaj wody: małe oczko w środku
lasu z plażą dotkliwie kaleczącą szyszkami stopy,
wartki nurt przepływającej w wysokich trawach
czystej jak kryształ rzeki, przybrzeżne zamulone
spływająca z pól glebą jeziora i oczywiście błękitny Bałtyk. Jak mawiał filozoficznie wytrawny
żeglarz słodkich i słonych wód świata, dożywający
ostatnich dni swego długiego i barwnego życia
na przystani w kołobrzeskiej marinie: woda to jest
woda. Czysta, czy brudna, głęboka, czy płytka,
jeśli jej należycie nie uszanujesz to odbierze
ci życie w najmniej oczekiwanym momencie.
A wtedy nikt na zakończenie sezonu letniego
nie będzie mógł powiedzieć: sezon był udany,
nikt nie utonął.

Zanim zostaniesz wodniakiem
Jak zatem należy uszanować wodę, żeby nikt
kto w czasie upalnych dni, korzysta z uroków
kontaktu z wodą nie musiał na nią narzekać?
Zasada podstawowa: pływanie wpław, na desce
z żaglem, kajaku, motorówce, skuterze wodnym
i wielu jeszcze innych pływadłach dostarcza tak
dużo adrenaliny, że dodatkowe wzmacniacze:
alkohol, narkotyki, dopalacze i całe to współczesne nieporozumienie mające zwiększać nasze
postrzeganie otaczającej rzeczywistości do niczego
nie jest potrzebne.
Zasada numer dwa: nigdy nie udawaj na wodzie, że wszystko wiesz najlepiej i że ze wszystkim
sobie poradzisz. Jak mawiał wcześniej przywołany już wodniak z życiowym doświadczeniem:
toną tylko najlepsi pływacy i samobójcy. Cała
reszta przeciętniaków, która przed wodą czuje
respekt cieszy się jej urokami w dobrym zdrowiu, chyba że złapie przeziębienie od zbyt długiego w niej przebywania.

Publicystyka
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I zasada numer trzy: jeśli znajdziesz się w sytuacji niebezpiecznej, nie panikuj, nie trać sił
zbyt gwałtownymi ruchami i staraj się za wszelką
cenę dotrzeć do najbliższego brzegu. To pomoże
cieszyć się resztą dnia.
Oczywiście zasad tych jest znacznie więcej,
bardziej naukowo są uzasadniane i z całą pewnością przydatniejsze od wymienionych.
Jedna wszak zasada wynikająca z podstawowej
wiedzy, że woda na środku małego, średniego
i dużego akwenu jest równie mokra jak przy
brzegu każe każdemu rozsądnemu wodniakowi
być rozważnym, ostrożnym i przewidującym.
Tego każdemu z czytających serdecznie życzę
w przekonaniu, że jeśli będą przestrzegać tej
zasady, to z całą pewnością będą mogli powiedzieć, że sezon był udany nad moim ulubionym
akwenem bo nikt nie utonął.
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Gmina Kołobrzeg i Truskawiec – jak dwie krople wody…
O tym kiedy odległość przestaje mieć znaczenie pisze kierownik Referatu
Promocji i Kultury Małgorzata Chir.

Współpraca Międzynarodowa

…jednakże jedna wody morskiej, a druga górskiej.
Obie są największym bogactwem tych regionów.
Jak doszło do spotkania i nawiązania współpracy
pomiędzy nimi? Aby odpowiedzieć na to pytanie
musimy cofnąć się w czasie o trzy lata. Pewnego
wiosennego dnia, podczas wizyty kilku mieszkańców Przećmina i Rościęcina w Urzędzie Gminy,
zastanawialiśmy się nad kierunkami rozwoju,
wykorzystaniu potencjału mieszkańców i organizacją wydarzeń kulturalnych. Ze względu na liczną
mniejszość narodową pochodzenia ukraińskiego,
zapadła decyzja o zaplanowaniu Festiwalu Kultury
Polsko-Ukraińskiej w Przećminie. Miał on być
okazją do wspólnego świętowania i podzielenia
dziedzictwem kulturowym. Tak też się stało
w jeden z ostatnich upalnych dni sierpniowych
2015 roku, tuż w kalendarzowej okolicy ukraińskiego Święta Niepodległości. Festiwal cieszył się
tak ogromnym powodzeniem, że w 2016 roku

już nikt nie miał wątpliwości, iż będzie jedną
ze sztandarowych imprez Regionu, a mieszkańcy
mniejszości narodowej dołożą wszelkich starań,
aby współpracę pomiędzy narodowościami
rozwijać na wielu polach. I to właśnie z myślą
o nich Gmina Kołobrzeg przystąpiła do Konwenty
Współpracy Samorządowej Polska‑Ukraina. Jest
on organizacją skupiającą polskie samorządy.
Cel – łączenie ich z regionami na Ukrainie,
inicjowanie i rozwijanie wzajemnej współpracy.
Później polsko-ukraińskie sprawy potoczyły
się już szybko. Wizyta u ambasadora Ukrainy
w Warszawie i wyjazd do Truskawca na Festiwal
Kultury Polskiej.
Ukraińskie uzdrowisko przyjęło nas oczywiście nie tylko kulturalnie ale również oficjalnie.
W zaciszu sal konferencyjnych potoczyły się
rozmowy o wzajemnej współpracy. Ich efektem
będzie podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy

Gminą Kołobrzeg a Truskawcem, 26 sierpnia
br. podczas III Festiwalu w Przećminie. O tym
jednak pisaliśmy już niejednokrotnie. Reportaż
z pięknego Truskawca możecie również obejrzeć
na kanale Gminy Kołobrzeg na YouTubie.
Poza tym co udało się opisać i pokazać mamy
jeszcze w zanadrzu mnóstwo wrażeń i wspomnień.
Tymi nie jest łatwo się podzielić. Spróbuję w kilku
zdaniach. Ukraina przywitała nas imponującą
kolejką na przejściu granicznym. Na szczęście,
z niekrytą satysfakcją minęliśmy ją bocznym
pasem ruchu. Tu ogromny ukłon w kierunku
konsula honorowego Henryka Kołodzieja, który
dzielił z nami trudy 24 godzinnej podróży. Przekroczenie granicy okazało się nie tylko krokiem
geograficznym czy administracyjnym, ale także
czasowym. Wokół wszystko wyglądało tak jak
u nas, tylko 15 lat temu, przed zastrzykiem
unijnych dotacji. Nie w złym sensie, wręcz
w sentymentalnym. Zielone wzgórza ciągnące się
za horyzont, pola uprawne, drogi, którym daleko
do szybkiego ruchu więc musieliśmy zwolnić
tempo podróży. Uczyniliśmy to z przyjemnością,
przycinając małe, kolorowe, leniwe miasteczka,
przypominające momentami styl prowansalski,
a chwilami wczesnego Gierka. Co chwilę oślepiały
nas promienie słońca odbijające się od złotych
kopuł kościołów i świątyń. Nawet najmniejsze
przydrożne kapliczki przypominają tu miniaturowe świątynie rodem z Rzymu.
Cześć oddawana przez niebywałą dbałość i przepych sakralnych budowli widoczna jest na każdym
kroku. W oddali, u stóp gór, wysokimi hotelami
i blokami (do dziś zachodzimy w głowę po co tak
ogromnymi) witał nas Truskawiec – uzdrowisko
założone przed wiekiem przez Polaków. Jego
bogactwem są lecznicze wody. Legenda głosi,
że pozwalają zachować wieczną młodość i witalność. Niestety smakują koszmarnie, wszystkie
bez wyjątku. Słone, oleiste, benzynowe w smaku

i zapachu. Wielu odmian można spróbować
w pijalni usytuowanej w centralnej części parku.
Własne „kraniki” maja także większe hotele.
Po parkowych alejkach i urokliwych uliczkach
starej części Truskawca, snują się turyści sączący
wody ze specjalnych naczyń. Przesiadują w knajpkach, tradycyjnych ukraińskich, ale można też
spotkać egzotyczne, na przykład kazachstańską.
Wokół słychać muzykę. Jest wszechobecna niczym rękodzieło. Dźwięki saksofonu, skrzypiec
czy harmonii mieszają się z zapachem górskiego
powietrza i barwnymi haftami wypełniającymi
stragany. W gwarze słychać często język polski
i rosyjski, ale też niemiecki. W hotelu praktycznie sami Polacy. Długa droga windą na 20
piętro, z przerwą niemal na każdej kondygnacji,
sprzyja wymianie doświadczeń. Okryci jedynie
w szlafroki, wracający z basenu lub SPA turyści
zgodnie mówią – tu jest dla nas jak dla Niemców
w Polsce, dużo taniej. I tak za tygodniowy pobyt w hotelu rangi 4 gwiazdek, z wyżywieniem,
możliwością korzystania z basenów, zabiegów
i podróżą zapłacimy 1000 zł. Ceny w restauracjach
i sklepach również sprzyjają naszemu portfelowi.
Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski znają
więc Truskawiec jak własną kieszeń i podpowiadają: warto odwiedzić delfinarium światowej
sławy, wjechać kolejką na wzgórza, z których
rozpościera się zapierający dech w piersi widok,

pójść do muzem, na koncert czy do polskiego
kościoła pod wezwaniem Jana Pawła II (pracujący tu od kilkudziesięciu lat polski stróż opowie
o Truskawcu i Ukrainie to, czego nie znajdziecie
w przewodnikach). Objechanie Truskawca tak
zwaną obwodnicą zajęło nam 20 minut. Tyle
wystarczyło by zatęsknić za spokojem i klimatem
ukrytym w jego sercu. Oczywiście nie tworzą go
widoki, architektura czy sztuka, ale ludzie. Nie
można oprzeć się wrażeniu, że mimo skromnego
życia, a wręcz biedy, nie tęsknią, nie narzekają,
nie zazdroszczą. Z podziwem i wyczekiwaniem
patrzą na zachód, który ma im otworzyć drzwi
do Europy i dobrobytu, jednocześnie ciesząc się
z tego co jest. Wśród tego rodzaju ukraińskiej
życzliwości i otwartości momentalnie gubimy
oczekiwania, a nastawiamy się na wchłanianie
atmosfery. Nawet rozmowy na tak zwanym

szczycie tchną optymizmem. O czym rozmawialiśmy? O tym, że chętnie zaprosimy włodarzy
Truskawca by mogli czerpać z naszych doświadczeń samorządowych. O tym, że nasi mieszkańcy
pochodzenia ukraińskiego mogą mieć do ojczystego kraju bliżej niż mapa wskazuje. O tym, że
turystyczne potencjały naszych regionów mogą
się wzajemnie uzupełnić i rozwijać. I o tym, że
wspólne wydarzenia kulturalne będą całkowicie
naturalne. Mimo różnic, które są wyraźne, łączą
nas wspólne cele. I choć jesteśmy w nieco innym
punkcie w czasie, kierunek obieramy podobny
i co najważniejsze decydujemy się podążać razem.
Z Truskawcem nie żegnaliśmy się. Tym bardziej,
iż pozostało nam wiele do zobaczenia. Odjechaliśmy pozostawiając zaproszenie na Festiwal
do Przećmina i zapisując w pamięci wszystkie
podobieństwa i różnice.

Ws p ó ł p r a c a M i ę d z y n a r o d o wa
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Myślę, że jest „fajno”! – część 1
O Dźwirzynie, sezonie turystycznym i pomocy innym, z Jankiem Kawałkiem z Dźwirzyna rozmawiał Tomasz Jankowski.
T.J: Ważne jest też, aby znaleźć złoty środek
pomiędzy wypoczywającymi pokoleniami.
J.K: Każdy ma różne zainteresowania i szuka
czegoś dla siebie. Starsi ludzie interesują się ścieżką
zdrowia, siłownią zewnętrzną oraz atrakcjami
Ośrodka Sportu. Wśród młodych są to wieczorne
atrakcje, dyskoteki. I tu pojawiają się pokoleniowe animozje, które trzeba pogodzić. Starsi
chcą odpoczywać w ciszy, spacery, słońce, relaks
natomiast młodzież dobrze bawi się na plaży
i przy głośniejszej muzyce. Zdarzyło mi się być
w ubiegłym roku na takich zabawach i widziałem
jak fantastycznie młodzi ludzie potrafią się bawić.
Oczywiście było piwo, ale wszystko odbywało
się bardzo kulturalnie. Wiele starszych osób jest
też coraz bardziej wyrozumiałych, bo po prostu
często bawią się to ich dzieci lub wnukowie.

publicystyka

T.J: Czyli osoby w grupie 50+ preferują aktywny
wypoczynek?

T.J: Do Dźwirzyna przyjeżdżają już pokolenia
turystów. Jak zmieniła się miejscowość z ich
punktu widzenia, co ich zaskakuje?
J.K: Już samo to, że od lat przyjeżdżają do Dźwirzyna o czymś świadczy. Wśród tych wszystkich
gości, większość dostrzega to, co się dzieje,
a trzeba przyznać, że dzieje się dużo. Jeżeli
spojrzymy do kronik czy zapisów sprzed lat,
to jest zupełnie inne Dźwirzyno. Ośrodek
Sportu, nawierzchnie ulic, urządzenia komunalne.
W latach 70-tych przyjeżdżały pewne osoby,
a dziś już ich dzieci czy wnuki. Z ośrodków
wczasowych, kwater wywoziliśmy nieczystości

beczkami asenizacyjnymi. Mało tego, nikt nie
zdawał sobie sprawy, że bez żadnego oczyszczenia
zanieczyszczenia płyną do morza. To powodowało, że już w lipcu był zakaz kąpieli w morzu.
I jeśli tacy, którzy tu przyjeżdżali w latach 70
jako dzieci, a dziś jako dorośli wchodzą do morza po brodę i widzą swoje stopy, to o czymś
świadczy. Wskaźnik czystości jest wysoki i to jest
ogromny sukces Gminy. Wczasowicze są zadowoleni szczególnie gdy do tego jest jeszcze
sprzyjająca pogoda. Wszyscy teraz zabiegają
o gości, stwarzają jak najlepsze warunki. I tutaj
też dostrzegalna jest różnica.

J.K: Bardzo dużo ludzi już rano spotyka się
spacerując plażą. Inhalacja, dla układu oddechowego, krążenia. Wielu to docenia, a ja jeszcze
radzę im wybrać się na rejs w morze, aby była
jeszcze większa. Poza tym bardzo to cenię, ponieważ 35 lat biegałem, obecnie już mniej. Dla
własnego relaksu, dwa razy w tygodniu biegnę,
maszeruję około 12 km o piątej rano. To daje
wspaniałe samopoczucie i zachęcam do takiej
formy wypoczynku.
T.J: Ludzie chcą się bawić, a w to wliczony jest
hałas, trzeba to jakoś pogodzić?
J.K: Dźwirzyno ma wyjątkowy charakter, hałaśliwe imprezy nie powinny razić. Rozmawiam
z ludźmi. W wielkich metropoliach takich jak
Kraków, są dzielnice, skwery, ulice, kawiarnie,
muzyka. To miejsca pełne młodzieży jak i starszych osób. Tańczą, śpiewają, nawet jak się wypije
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T.J: Dlaczego warto przyjechać do Gminy
Kołobrzeg?

T.J: Słyszał pan zapewne o planach rozbudowy
trasy rowerowej R10 oraz powstania Centrum
Sportów Wodnych na jeziorze Resko, jak ocenia
pan te projekty?

T.J: Bierze pan aktywny udział w wielu akcjach,
pomaga innym, jakie działania wspomina pan
najlepiej?

J.K: Plany rozbudowy ścieżki będą atrakcyjne nie
tylko dla rowerzystów, ale i dla spacerowiczów
i upiększą naszą miejscowość. Będzie to frajda,
dostępność dla osób niepełnosprawnych, ławeczki. Tak samo na jeziorze. Jeszcze 10 lat temu
po sezonie nie było tu żywej duszy, teraz sezon
się wydłuża. Więc podzielam te plany.

J.K: Przede wszystkim dla celów zdrowotnych.
To co się odczuwa, to bezkonkurencyjny klimat.
W rozmowach z ludźmi daje się wyczuć, że bardzo
to doceniają. Druga rzecz to czysty Bałtyk i piasek,
co kusi ludzi. Pozwala pozbyć się codziennych
negatywnych ładunków. Ludzie tutaj się regenerują. Warunki wypoczynku są coraz lepsze, nie
tylko w tych dużych ośrodkach ale i kwaterach
prywatnych. Goście to cenią.

J.K: W 2008 roku i 2009 roku były dwie powodzie w południowej Polsce, w kotlinie Kłodzkiej
i w Muszynie. Widząc na ekranie to nieszczęście,
wpadliśmy na pomysł jak można im pomóc.
Organizowano w Gminie akcje wysyłania siana
rolnikom. My zrobiliśmy zebranie i pomogliśmy
najlepiej jak mogliśmy. Jednego roku 70, a drugiego 80 osób przyjęliśmy na 14 dni z tamtych

Trzydzieści lat minęło…
O wyjątkowym jubileuszu 30 lat prowadzenia działalności gospodarczej pisze
Marek Dołęgowski z Ewidencji Działalności Gospodarczych UG.
Całkowitym i to podwójnym zaskoczeniem była
wizyta Wójta Gminy Kołobrzeg Włodzimierza
Popiołka u pani Marii Kawałek z Dźwirzyna
(na zdjęciu). Okazją był jubileusz 30-lecia prowadzenia działalności gospodarczej przez panią
Marię. Wójt wręczył bukiet kwiatów oraz list
z podziękowaniem za wkład w rozwój gospodarczy naszej Gminy. Rocznica ta nie była jedynym
powodem odwiedzin. Pani Maria Kawałek jest
pierwszym przedsiębiorcą działającym w branży
hotelarskiej, której przyznano oznakowanie dla

jej obiektu – Obiekt z Klimatem, Rekomendacja
Gminy Kołobrzeg. Pani Maria Kawałek złożyła
wniosek o przyznanie tego oznakowania, spełniając wszystkie określone w regulaminie wymagania. Jednym z nich jest podpisanie umowy
i odprowadzanie opłaty miejscowej do budżetu
Gminy. List z podziękowaniem otrzymał także pan
Tadeusz Hen z Dźwirzyna, który na początku lipca
również obchodził 30-lecie swojej działalności
gospodarczej. Więcej o tym programie można
znaleźć na stronie Gminy Kołobrzeg.

zalanych, podtopionych terenów na wczasy. Ludzie
udostępnili pokoje bezinteresownie, całodzienne
wyżywienie. Wierzyć się nie chciało jak życzliwi
są ludzie. Każdy spokojnie mógł mieć w tym
czasie wczasowiczów, w niektórych stołówkach
żywiły się za darmo całe rodziny. Wśród tych
ludzi byli tacy, którzy nigdy nie widzieli morza.
Na szybko przygotowaliśmy akcje, zrobiliśmy
wianki ze zbóż, ziół i kwiatów, wszystko poszło
raz dwa, przeliczyliśmy pieniądze. Zebraliśmy
3,5 tys. zł i dzieciom kupiliśmy stroje sportowe.
Wie pan jaka to była radocha. Niektóre dzieci
jak ten strój chwyciły, niemal całowały, rodzice
by im nie kupili.

Druga część rozmowy z panem
Janem Kawałkiem o historii, Caritasie
i współpracy z młodzieżą w następnym
numerze czasopisma Afisz.

PrzedsiębiorczośĆ

to jedno piwko za dużo, jest mniejsza kontrola.
Czy ja śpiewam za głośno czy za cicho. Mieszkańcy kamienic mogliby mieć pretensje. Jednak
z rozmów wynika, że się do tego przyzwyczajają
bo to jest normalne życie. Skoro o Krakowie
mowa, to Krakowianie szczególnie upodobali
sobie Dźwirzyno bardziej niż Kołobrzeg i inne
regiony z powodu zanieczyszczeń powietrza czyli
słynnego smogu. Oni przyjeżdżając tutaj, czują
to powietrze. Dostrzegają walory, jak sosnowy
las przylegający do morza. Jak ja idę na plażę
to czuje zapach tego lasu. Dla nich to jest skarb.

k u lt u r a
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W poszukiwaniu Młodych Talentów
O projekcie finansowanym przez Gminę Kołobrzeg, skierowanym do młodzieży pisze Marek Łoś, inspektor ds. kultury.

Wiele mówi się o tym, aby odciągnąć młodzież
od komputerów, telefonów i telewizorów. Od słów,
trzeba przejść do czynów. Stąd pomysł na ofertę
skierowaną do młodzieży, której dotąd brakowało.
Głównie były tworzone akcje z myślą o dzieciach.
Tak narodził się projekt Młode Talenty, mający
na celu organizację czasu wolnego, rozwijanie
zainteresowań i pasji wśród młodych ludzi. Zajęcia jednak musiały być ciekawe, dostosowane
do wieku odbiorców, tak żeby przyciągały, jakby
nie patrząc wymagającą grupę odbiorców, jaką
jest młodzież. Stąd też warsztaty z gry na bębnach
afrykańskich w Rościęcinie i Kądzielnie, które
poprowadził Leszek Trzmielewski. W Grzybowie
i Zieleniewie miały miejsce warsztaty fotograficzne
pod opieką Radosława Nykiela oraz współpracy
opiekuna świetlic Kamili Tyczyńskiej.
Z frekwencją bywało różnie, wykrystalizowała się
jednak grupa aktywnie uczestnicząca w zajęciach.
W rozwijaniu jakiejkolwiek pasji, także w grze
na bębnach ważna jest motywacja. Z przyczyn
losowych nie udało nam się zagrać podczas nocy
Świętojańskiej w Rościęcinie. Próbkę tego czego
młodzież uczyła się podczas warsztatów, dała
na pikniku z okazji dnia dziecka w Kądzielnie,
co spotkało się z pozytywnym odbiorem, a występ

zakończył się brawami – wspomina prowadzący
warsztaty Leszek Trzmielewski. Instrumenty na jakich grali uczestnicy warsztatów to oryginalne
zachodnioafrykańskie bębny djembe oraz dundun.
Ponadto do dyspozycji był szereg instrumentów
dodatkowych np. cymbały afrykańskie, grzechotki,
didgeridoo. Zajęcia w Kądzielnie i Rościęcinie
przebiegały w bardzo miłej atmosferze.
Myślę, że było to fajne doświadczenie dla nich,
wspólna integracja, radość z muzykowania i bycia
w grupie. Był to na prawdę dobrze spędzony czas
i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy – podsumowuje instruktor.
Warsztaty miały swoistą atmosferę. Pomimo pro‑
gramu, który realizowaliśmy okazało się, że młodzież
ma swoje własne wyobrażenie o nich – mówi z kolei
Radosław Nykiel, prowadzący zajęcia z fotografii.
Każda spędzona razem godzina miała charakter
happeningu. Dobrze, że Kamila koordynowała
te działania. Pozwoliło to realizować program
w uporządkowany sposób. Tworzyliśmy animacje,
timelapsy (filmy poklatkowe), dokumentowaliśmy
i porządkowaliśmy wiedzę nabytą poprzez kontakt
z kanałem YouTube, ocenialiśmy klasyczne zdjęcia
z wakacji, wychodziliśmy w plener.

Okazuje się, że większość młodych twórców
jest zainteresowana spontanicznym fotografowa‑
niem. Należało jedynie uporządkować te kierunki
o warsztat bądź logikę działań prowadzących
do celu. Nie była to szkoła. Zdjęcia, które powstały
są proste i prawdziwe. I chyba o to chodziło – dodaje instruktor.
Z powstałych fotografii w niedalekiej przyszłości
powstanie mała wystawa, tak aby efekty pracy młodzieży zobaczyło jak najwięcej osób. Jeżeli chcesz
zobaczyć więcej zdjęć z przebiegu warsztatów
w Zieleniewie i Grzybowie, autorstwa Kamili Tyczyńskiej odwiedź stronę www.gmina.kolobrzeg.pl
i zobacz materiał Młode Talenty – ująć w kadrze.
Projekt Młode Talenty przenosi się do Drzonowa,
gdzie będą kontynuowane zajęcia modelarskie,
które w Pracowni Orange zrobiły furorę. Poprowadzi je Krzysztof Plewako. W dalszych
planach myślimy m.in. o zajęciach żeglarskich
w Dźwirzynie. Kto wie, może poprzez projekt
Młode Talenty za kilka lat usłyszymy o sukcesach
naszej gminnej młodzieży.

Gminne Aktualności

Stołek wójta powędrował do Karcina
Turniej o Stołek Wójta Gminy Kołobrzeg odbywa się w Sarbii od trzech lat. Wciąż dostarcza
mieszkańcom niezwykłych wrażeń i doskonałej
zabawy. Boisko sportowe zamienia się wówczas
w prawdziwy plac boju o to przechodnie, pożądane
przez wszystkich trofeum. Tym razem trafiło
do drużyny pod sympatyczną nazwą Motylki
z Karcina w składzie: Sebastian Ochnio, Krzysztof
Domański, Jakub Świżek. Oprócz stołków najlepsi
zdobyli nagrody rzeczowe w postaci lodówek
turystycznych, parasoli i krzesełek plażowych.
Jak zawsze przygotowano ciekawe konkurencje m.in. przeciąganie samochodu na czas, lot
papierowych samolotów na odległość, rzut jajkami
do celu, obieranie i tarcie ziemniaków w limicie
czasu. Różnicą w formule tegorocznej imprezy
było natomiast to, że do rywalizacji nie stanęły
jedynie reprezentacje sołectw, a indywidualne 3
osobowe drużyny mieszkańców.
II Świniobicie w Drzonowie
Czerwcowa impreza odbyła się na placu rekreacyjnym w Drzonowie. Na smakoszy czekały
przysmaki mięsne z wieprzowiny, jak na dobre
świniobicie przystało. Nie zabrakło atrakcji dla
dzieci: dmuchana zjeżdżalnia, sportowe i zabawne

Aktualności
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animacje, malowanie twarzy, słodka wata cukrowa
oraz popcorn. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się zabawna fotobudka, gdzie uczestnicy mogli
wykonać pamiątkowe zdjęcie w ciekawych strojach. Jak zawsze dobra zabawa przy muzycznych
hitach zbliżającego się lata i sezonu.

Na scenie zagrał zespół Specyficzni, a po zachodzie
słońca odbył się artystyczny pokaz ognia i światła.
Uczestnicy imprez mogli postrzelać do celu, upiec
kiełbaskę przy wspólnym ognisku, wziąć udział
w konkurencjach sportowych, a dzieci wyszaleć
się na dmuchanej zjeżdżalni.

Bieg z wiatrakami i inne obchody dnia
dziecka w Gminie Kołobrzeg

Relikwie św. Jana Pawła II
w Budzistowie

Na sportowo w Sarbii obchodzono Dzień Dziecka.
Zwycięzcami biegu z wiatrakami są tak naprawdę
wszyscy niezależnie od wieku. Ważne, aby metę
przekroczyć z radością. Po wysiłku na dzieci
czekały zabawy na dmuchańcach czy drobne
łakocie. Na szyjach zawisły pamiątkowe medale,
a na najlepszych czekały małe nagrody. Dekoracji
dokonali m.in. zastępca wójta Maciej Bejnarowicz,
dyrektor ZS Drzonowo Irena Pietrzykowska czy
komendant posterunku w Dźwirzynie Krzysztof
Grajewski. Organizatorem imprezy była szkoła
w Drzonowie oraz państwo Monika i Tomasz
Żmuda. Różnego rodzaju festyny, pikniki z okazji święta dzieci odbyły się m.in. w Grzybowie,
Bogucinie, Kądzielnie czy Budzistowie.

Uroczystą mszę świętą na terenie ośrodka jazdy
konnej w Budzistowie koncelebrował biskup Paweł
Cieślik z diecezji koszalińsko‑kołobrzeskiej. Po niej
nastąpiło złożenie i poświęcenie relikwiarza wraz
z kapliczką, która usytuowana jest przy bramie
wjazdowej ośrodka. Hołd relikwiom św. Jana Pawła
II złożyli wójtowie z Kołobrzeskiego Konwentu
Samorządowego m.in. Wójt Gminy Kołobrzeg
Włodzimierz Popiołek. Budzistowo często jest
odwiedzane przez turystów i pielgrzymki z racji
położonego tam kościółka pw. św. Jana Chrzciciela, relikwie będą zapewne kolejnym ważnym
punktem wizyty wielu wycieczek.

Korzystno najlepsze OSP w powiecie
Na boisku w Karcinie odbyły się zawody strażackie na szczeblu powiatowym. Pierwsze miejsce
zajęła jednostka OSP Korzystno wyprzedzając
OSP Rusowo i zamykające podium OSP Gorawino.
Wśród pań na najniższym stopniu podium stanęły
reprezentantki OSP Karcino. Pierwsze miejsce
ponownie padło łupem pań z Rusowa, druga
lokata OSP Siemyśl.
Noc Świętojańska w Rościęcinie
Tradycja nocy świętojańskiej podtrzymywana jest
w Rościęcinie. Po raz kolejny korowód wianków
przeszedł główną ulicą miejscowości. Te trafiły
na wody Parsęty, odpływając z nurtem rzeki.
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GPS – Gminny Przegląd Sportowy
uczestników odwiedziły piłkarki ręczne ekstraklasowej Energii AZS Koszalin: Izabela Prudzienica,
Dorota Błaszczyk i Ksenia Protsenko.
Wędkarska obrona tytułu

Ścigali się o Puchar Bałtyku
Już po raz 18 kolarze amatorzy i profesjonaliści
walczyli o Puchar Bałtyku. Organizatorem imprezy było Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów.
Trasy przebiegały m.in. przez miejscowości naszej gminy z metą w Niekaninie. Wyścig odbył
się w kategorii szosowej (82 km) i MTB (55 km).
W pierwszej wygrał Paweł Piotrowicz (Cubica
Racing Team Szczecin), w drugiej najlepszy
okazał się Filip Hasse (Merx Team Wągrowiec).
Z mieszkańców Gminy Kołobrzeg na dłuższej
trasie, na 129 miejscu sklasyfikowany został Tomasz Gębala z Grzybowa, a na 156 Rafał Durka
z Zieleniewa. Na krótszej trasie, miejsce 35 zajął
Piotr Dobrowolski z Dźwirzyna, a tuż za nim
na 36 lokacie uplasował się Krzysztof Rabczuk
z Rościęcina.

s p o rt

Sukces na Mini Mundialu
Podczas wielkiego finału na stadionie Pogoni
Szczecin, w kategorii klas III–IV, zespół Anglii składający się z uczniów Zespołu Szkół w Drzonowie
zajął czwarte miejsce. W półfinale ulegli Francji
(zespół z powiatu polickiego) aż 4:0. Mecz o brąz
po zaciętej walce zakończył się wynikiem 3:2 dla
Kamerunu (Świnoujście). W poprzedniej edycji
dwa nasze zespoły najdalej dotarły do ćwierćfinałów. Gratulujemy sportowej postawy. Gwiazdą
jaka odwiedziła młodych piłkarzy i piłkarki
był zawodnik ekstraklasowej Pogoni Szczecin
Adam Frączczak. Do tego przygotowano całą
masę pobocznych gier, zabaw, animacji i akcji
edukacyjnych. Podczas eliminacji w Dźwirzynie

W Łazach odbyły się Mistrzostwa Okręgu Koszalin
w wędkarstwie brzegowo-plażowym (surfcastingu). Nie zawiedli reprezentanci Koła PZW
w Drzonowie. Mistrzem Okręgu Koszalin został
Grzegorz Krężel. Drugie miejsce w tych zawodach
zajął Dariusz Słabuszewski, a czwarty był Marcin
Borkowski. Grzegorz Krężel obronił tytuł zdobyty
przed rokiem. Warto przypomnieć, że Krężel
i Borkowski to członkowie kadry narodowej w tej
wędkarskiej dyscyplinie.
UKS Chrobry zakończył sezon
Młodzi piłkarze z Drzonowa w ostatnim meczu
rundy wiosennej na boisku w Sarbii pokonali
wysoko 7:0 Falę Hen Gąski. Hattrickiem popisał
się w tym meczu Mateusz Laskowski. Uroczyste
podsumowanie sezonu odbyło się 24 czerwca.
Nagrodzono wyróżniających się zawodników
z najwyższą frekwencją na treningach i rozgrywanych meczach. Zespół trampkarzy rozegrał
mecz z ojcami, mamy zawodników zmierzyły się
zaś z orlikami. W sierpniu na 6‑dniowe obozy
sportowe do Czaplinka wyjadą obie drużyny, aby
szlifować formę do nowego sezonu.
Bogactwo konnych zawodów
w Gminie Kołobrzeg
W Parku Rozrywki w Zieleniewie odbyły się
zawody w skokach przez przeszkody w ramach
Kołobrzeskiej Ligi Amatorów (na zdjęciu). Z kolei
pod koniec maja w ośrodku jazdy konnej w Budzistowie odbyły się dwudniowe Polsko – Niemieckie
zawody w skokach przez przeszkody. Zorganizowane zostały już po raz 8. Udział wzięło w nich 180
jeźdźców, w tym 40 z Niemiec. To efekt wieloletniej
współpracy z jednym z podberlińskich ośrodków
jazdy konnej. Gminę Kołobrzeg reprezentowali
gospodarze z klubu KJ Derby Budzistowo oraz
KJ Kaja Grzybowo. W kategorii LL (przeszkody

do 90 cm) z trafieniem w normę czasu najlepsza
okazała się Karolina Maszka na koniu Patron z KJ
Derby Budzistowo. Kolejna okazja, aby zobaczyć
jeźdźców i ich konie w Budzistowie będzie podczas
zawodów 19 i 20 sierpnia.
Sześć krążków z olimpiady
W Łazach koło Koszalina rozegrana została
Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w szachach.
W turnieju rywalizowało blisko 90 szachistów
do lat 14, w tym reprezentanci GKS Solny
Grzybowo. Dorobek medalowy to: złoty medal
Mikołaja Szydłowskiego (grupa chłopców do lat
10) oraz Krzysztofa Kabacińskiego (chłopcy
do lat 14). Srebrny medal Julia Nowicka (do lat
14) oraz Hania Arabas (do lat 10, która również
zajęła pierwsze miejsce w dodatkowej klasyfikacji do lat 8). Brązowym medal Kuba Chudyk
(do lat 8). Gratulujemy.
ukż na regatach
Podopieczni Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego
Błękitni Grzybowo wystartowali w regatach
o Puchar prezydenta Kołobrzegu. Pogoda pokrzyżowała nieco plany żeglarzom i z zaplanowanych 3 biegów odbył się tylko jeden. W grupie
OPTYMIST wśród dziewcząt drugą lokatę zajęła
Małgorzata Górnisiewicz, takie samo miejsce,
ale w grupie chłopców zajął Wojciech Juszczak.
Worek medali z Nałęczowa
Podopieczni szkoły Taekwondo Hwa Rang z Drzonowa zanotowali kolejny udany występ. Tym
razem z mistrzostw w Nałęczowie przywieźli 7
medali: 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. W klasyfikacji medalowej uplasowali się na 7 miejscu.
Medaliści: Kazimierz Ciołek, Martyna Warlikowska, Zuzanna Dołęgowska, Gracjan Ziemiański,
Martyna Biedrzycka, Maja Czołnowska.

T o był s e z o n

O zakończonym sezonie z Tomaszem Kwiatkowskim kierownikiem drużyny
Resko Karcino rozmawiał Tomasz Jankowski.

T.J: Był plan awansu, ostatecznie jednak zajęliście dobre drugie miejsce. To w tym sezonie
dla was porażka?
T.K: Może nie tyle porażka, co z pewnością rozczarowanie. Zaplanowaliśmy sobie awans, ale się
nie udało. Może po prostu za bardzo nastawiliśmy
się na to, że wygramy ligę i w najważniejszym
momencie zabrakło chłodnego podejścia. Drugie
miejsce to jednak dobry wynik i należy być z niego
zadowolonym, tym bardziej, że wcześniej tylko
raz (w 2013 r.) byliśmy wicemistrzem A Klasy.
T.J: Wszystko szło dobrze. Zadecydował mecz
z Wichrem Mierzym, który oglądałem na żywo
w Karcinie?
T.K: Myślę, że mecz z Wichrem Mierzym był tylko
jednym ze spotkań, które zadecydowały o braku
awansu. Już tydzień wcześniej z Wichrem Rąbino
widać było spadek formy. Strasznie się męczyliśmy
z ostatnim zespołem ligi i dopiero w ostatnich
trzydziestu minutach udało się rozstrzygnąć mecz
na naszą korzyść. Później wspomniany mecz
z Mierzymem przegrany 1:2 i kluczowa dla sytuacji w tabeli porażka z liderem z Rymania dobiły
nas. Trzecia przegrana z Derbami Karścino już
w zasadzie nie miała znaczenia, bo Syrena swoje
spotkanie wygrała, zapewniając sobie awans.
Co oczywiście nie znaczy, że nie walczyliśmy
Radość po zdobytej bramce w meczu
z Wichrem Mierzym przegranym
ostatecznie 1:2

w tym meczu o trzy punkty, po prostu brakowało
skuteczności pod bramką rywali.
T.J: Czy zespół przyzwyczaił się już do nowych
warunków, nowego zaplecza sportowego?
T.K: Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie przyjemniej przyjść na boisko i przygotowywać się
do meczu czy treningu w warunkach luksusowych,
w porównaniu z tym, co mieliśmy do tej pory.
Wszyscy czekaliśmy niecierpliwie na zakończenie budowy i z wielką radością przenieśliśmy się
do nowego zaplecza. Jest to również ważne wizerunkowo. Wiadomo, że łatwiej zachęcić młodzież
do treningu gdy jest możliwość przygotować się
w godnych warunkach, po treningu wziąć prysznic
niż wtedy, gdy mieliby przebierać się w baraku.
Teraz mamy bardzo dobre warunki, zespół notuje
dobre wyniki, więc liczymy, że to przyciągnie
młodych ludzi, którzy zechcą spróbować swoich
sił w naszym klubie.
T.J: Grze i ostatecznym wynikom towarzyszą
spore emocje. Czy brak awansu, spowodował
rezygnacje z gry w klubie starszych zawodników
uważając, że należy dać pole młodszym lub
innym zawodnikom?
T.K: Jak wiadomo trzon naszego zespołu tworzą doświadczeni zawodnicy, zbliżający się coraz bardziej
do kresu piłkarskiej przygody. Po zakończonym
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sezonie zrezygnował z gry w zasadzie tylko bramkarz Grzegorz Korowajczyk, który grał w Resku
praktycznie od początku, reszta zadeklarowała
chęć gry w następnym sezonie. Doszły do mnie
też głosy, że paru młodszych zawodników chciałoby spróbować swoich sił w wyższych ligach, ale
na razie żadnych konkretów w tej kwestii nie ma.
T.J: W następnym sezonie będziecie jednym
z faworytów do awansu. Kto będzie najgroźniejszym rywalem?

T.K: Ta liga jest tak nieobliczalna, że trudno powiedzieć kto w nowym sezonie będzie dysponował
siłą odpowiednią do walki o awans. W poprzednim sezonie wśród faworytów wymieniano nas,
Grot Gorawino i Wicher Rąbino, a Syrena/Grot
Rymań miała być najwyżej ligowym średniakiem. Tymczasem zespół z Rymania awansował
do okręgówki, a Wicher zajął ostatnie miejsce
w lidze. Spodziewam się, że coraz lepszy będzie
Jantar Siemyśl, który ma ciekawy młody skład,
jest dobrze prowadzony przez trenera i z meczu
na mecz gra lepiej. Tradycyjnie wysoko powinien być Grot Gorawino, solidny sezon ma też
za sobą Wicher Mierzym. My z racji na pozycję
w niedawno zakończonym sezonie z pewnością
będziemy wymieniani jako faworyci, ale musimy
do nowych rozgrywek podejść skoncentrowani
i z chłodnymi głowami, a przede wszystkim skupić
się na treningach, bo tu z frekwencją różnie bywało.
T.J: Mamy też pozytywy. Dobrze w zespół wpasował się Jakub Świżek. Jakie wiążecie z nim
nadzieje?
T.K: Kuba jest bardzo dobrym zawodnikiem,
jak na ten poziom ligowy. Najważniejsze lata
kształcenia piłkarskiego spędził w Akademii
Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg, a przecież jesienią
grał w IV-ligowym Raselu Dygowo. W Resku zanotował bardzo dobrą wiosnę, strzelił w siedmiu
meczach cztery bramki i był ważnym zawodnikiem
pierwszego składu. Pamiętajmy, że jest nadal
młodzieżowcem, a zgodnie z regulaminem jeden
młodzieżowiec musi być cały czas na boisku. No
i, co ważne, jest mieszkańcem Karcina. Ostatnio
zadeklarował, że w przyszłym sezonie nadal chce
grać w Resku, więc nadal będziemy mogli oglądać
w Karcinie jego dobrą grę.
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Dekalog nadmorskiego turysty

humor

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Nie śmieć na plaży, jutro może to wykopać twoje dziecko.
Gdy fale są duże i o wiele większe od ciebie, statki nie wychodzą w morze, to dlaczego ty miałbyś to robić?
Nie bądź świętą krową, poruszaj się normalnie.
Nie bądź Januszem parawaningu, plaża jest szeroka i długa.
Jesteście na urlopie, bawcie się i dajcie bawić się innym.
Pamiętaj jest popyt, jest cena.
Pokój który wynajmujesz, może być pokojem kogoś na resztę roku.
Uważaj! Spaleni słońcem to nie tylko tytuł filmu wojennego.
Zaplanuj pobyt, przygotuj się – Czasem słońce, czasem deszcz.
Cud nad Bałtykiem? – kiedy przyjeżdżasz w ciemno i znajdujesz czteroosobowy pokój w szczycie sezonu.
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Orientuj się – czyli małe Vademecum Turyst y i Mieszk ańca
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
Informacja Turystyczna
Tu dowiecie się wszystkiego o naszym regionie
oraz zaopatrzycie się w przewodniki, mapy
i kalendarze imprez.
Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 28, tel.
+48 94 352 60 08 | 352 60 09
Punkt Informacyjny – Biuro meldunkowe
Grzybowo, ul. Szkolna 1
Apteki
Grzybowo Apteka Evita, ul. Szkolna 2A
800–2200 | tel. 506 350 847
Dźwirzyno Apteka Centrum, ul. Wyzwolenia 9
800–2100

Poczta
Grzybowo, ul. Kołobrzeska 5 | tel. 94 358 14 97
pn–czw. 900–1800, pt 900–1800
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 16
tel. 94 358 54 20 | pn–pt 900–1900, sobota
1000–1600
Najbliższa Pomoc Medyczna
Kołobrzeg, Szpital Regionalny,
ul. Ppor. E. Łopuskiego 31–33 | tel. 94 353 02 00
Gabinet Stomatologiczny
Grzybowo, ul. Wąska 5 | tel. 94 358 12 25
Linie autobusowe
Linia nr 3 i 6 do Grzybowa, rozkład jazdy
dostępny na www.km.kolobrzeg.pl
Kina
Dźwirzyno, Hotel Senator
ul. Wyzwolenia 36 | tel. 94 352 95 00
Kołobrzeg, Kino Wybrzeże
ul. Łopuskiego 24 | tel. 94 352 36 32
Bankomaty
Grzybowo:
EURONET Nadmorska 35 – Pensjonat Szafir,
Nadmorska 69 – Supermarket Roma
Dźwirzyno:
EURONET Wyzwolenia 6 – Pensjonat Olecki
GCS Wyzwolenia 8
EURONET Wyzwolenia 8 – market Biedronka
EURONET Wyzwolenia 16 – Poczta Polska
EURONET Wyzwolenia 29 – Hotel Havet
EURONET Wyzwolenia 46a – POLOmarket
Msze św. w sezonie letnim
Grzybowo, Ośrodek Duszpasterski Księży
Marianów, ul. Kościelna 7
730, 1900 – dni powszednie, 730, 930, 1030, 1900,
2030 – niedziela
Dźwirzyno parafia pw. Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych, ul. Wyzwolenia 14A
1630, 1900 – dni powszednie, 1900 – sobota, 800,
930, 1100, 1900, 2030 – niedziela

Korzystno parafia pw. Chrystusa Króla
1700 – środa, piątek, 845, 1200 – niedziela
Sarbia parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Chrzciciela
1800 – dni powszednie, 900, 1330 – niedziela
Karcino kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
1700 – dni powszednie, 1130 niedziela
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
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
Inwestycje tel. 94 353 04 29
Planowanie przestrzenne tel. 94 353 04 33
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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C o n o w e g o i wa r t e g o z o b a c z e n i a
oddaje charakter miejscowości. Gdzie jej szukać:
ulica Wyzwolenia, park pomiędzy punktem
Informacji Turystycznej a posterunkiem policji.

26.07, 23.08, 30.08 – Grzybowo, 19.07, 2.08, 9.08,
16.08 – Dźwirzyno. Może akurat Państwo będą
mieli to szczęście i przeżyją swoiste oczyszczenie
katharsis w spotkaniach z uliczną sztuką.
Festiwal ColorStreetArt w Dźwirzynie

P r o m o c j a / K u lt u r a

Nowy format, karnawał w środku lata na ulicach
Dźwirzyna. Barwne, wesołe, artystyczne święto.
Stoiska z jedzeniem, rękodziełem, strefy zabaw
dla dzieci, wydarzenia kulturalne i wiele innych
atrakcji. 5 sierpnia zapraszamy do Dźwirzyna.
Rzeźba Miłość od pierwszego
jeżdżenia
Wielkie, ponad dwumetrowe rowery pojawiły
się przy międzynarodowej trasie rowerowej R-10
w Grzybowie, przy wejściu na plażę od ulicy
Bałtyckiej. Autorem rzeźby jest regionalny artysta Wiktor Szostało. Jest to nie tylko eksponat,
na rowery można się wdrapać i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. Przystanek obowiązkowy
dla pasjonatów kolarstwa i nie tylko.

Filmowe czwartki Kino na leżakach
Po raz drugi w Gminie Kołobrzeg, kinowe hity
na wielkim ekranie pod chmurką. Czeka 200
wygodnych leżaków oraz liczne atrakcje od sponsorów tego filmowego święta. Wspaniała rozrywka,
seanse rozpoczynają się po zachodzie słońca.
W tym roku postawiono na komedie i takie tytuły
jak: Słaba płeć, Przychodzi facet do lekarza, Czego
dusza zapragnie, Za jakie grzechy dobry boże.
8 seansów: godzina 2200, 6.07 i 20.07 – Grzybowo
oraz 13.07 i 27.07 – Dźwirzyno, godzina 2130,
3.08 – Dźwirzyno, 10.08 – Grzybowo, godzina
2100, 17.08 – Grzybowo, 24.08 – Dźwirzyno.
Miejsce seansów: Grzybowo plac na końcu
ul. Bałtyckiej, Dźwirzyno – plac Centralny ul. Wyzwolenia, wejście również od ulicy Wczasowej.
Projekt To jest sztuka

Foto ławeczka w Dźwirzynie
Usiądź wygodnie i zrób sobie pamiątkowe zdjęcie z pobytu w Dźwirzynie. Ten element małej
architektury stylizowany na żaglówkę idealnie

Niespodziewane i nieobliczalne spotkanie
ze sztuką w Grzybowie lub Dźwirzynie. Muzyczny happening, uliczny performance, taniec, animacja. Nie wiadomo gdzie i o której
godzinie. Jedynie, co wiemy to środy 12.07,

Strefa animacji Da Vinci Learning
Baw się nauką
Lato to czas, w którym wiele znanych marek,
stacji telewizyjnych wyjeżdża w trasę odwiedzając
miejsca najczęściej uczęszczane przez turystów.
Takim miejscem niewątpliwie jest Gmina Kołobrzeg, której dwie nadmorskie miejscowości
Grzybowo w dniach 11–13 sierpnia oraz Dźwirzyno
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15–17 sierpnia odwiedzi strefa telewizyjnego
programu edukacyjnego Da Vinci Learning.
Na dzieci i rodziców czekać będą 4 strefy pełne
animacji, które na pewno zaskoczą uczestników
oryginalnością i efektami! Eksperymentuj, zrób
to sam, ruszaj się, aplikacja Kidspace. Kolorowy
autobus typu double decker cabrio, będzie ułatwiał całym rodzinom dotarcie do miasteczka
animacyjnego. Przejażdżka na dachu takiego
autobusu, to na pewno nie lada gratka dla dzieci
i dorosłych!

Aktywny wypoczynek i zwiedzanie Gminy Kołobrzeg w jednym. Ciekawy sposób na spędzenie
czasu wolnego z rodziną. Wypożycz rower lub
jeżeli zabrałeś je ze sobą, to wyrusz na jeden
z czterech szlaków rowerowych w naszej gminie.
Trasy rowerowe dostępne na stronie internetowej
Gminy Kołobrzeg w zakładce Turysta – Atrakcje
turystyczne.

Amfiteatr w Dźwirzynie

Pobiegnij po śniadanko

Warto zajrzeć także do dźwirzyńskiego amfiteatru.
To tutaj na swoich letnich trasach zatrzymują się
najlepsze polskie kabarety. W tym roku będzie
to m.in. Kabaret Paranienormalni, Kabaret Nowaki, Kabaret Pod Wyrwigroszem czy Kabaret
Skeczów Męczących. Swoje koncerty maja też
zespoły disco polo. Odbywają się przedstawienia dla dzieci. Amfiteatr wejście od ul. Janka
Krasickiego.

Ubiegłorocznym sportowo‑rekreacyjnym sukcesem zakończył się bieg śniadaniowy. Po śniadaniowy pakiet pobiegło 1000 osób. Imprezę
wspierają znani sportowcy, którzy prowadzą
rozgrzewkę. Bieg odbywa się na dystansie około
5 km, a w czasie postojów odbywają się konkursy
z nagrodami. Jeżeli już zgłodniałeś do wpadaj
do Dźwirzyna 5 sierpnia, zapisy dzień wcześniej
w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji
ul. Hanki Sawickiej.

Zasłyszane nad Bałtykiem
I prezydent w białym domu pije piwo
po kryjomu!

Konkurencja dała dyla, miała towar
z Czarnobyla!

Jedna pani spać nie mogła – jagodzianka
jej pomogła!

Ciepła woda, świeci słońce,
naleśniki mam gorące!

Żono, żono, namów męża, jagodzianka
wskrzesi węża!

I prezydent w Belwederze kukurydzę
od nas bierze!

Nawet stara zakonnica moją kolbą się
zachwyca!

Nawet Neptun wyszedł z wody, by spróbować
nasze lody!

Moja babcia dużo piła kukurydza ją dobiła!

Twój mąż bryka już od ranka niech go uśpi
jagodzianka!

Kochanie czy pamiętasz ten romantyczny
wieczór na plaży?
– Jakże mógłbym kochanie zapomnieć,
a czemu o to pytasz ?
– Bo wtedy, nie tylko słonko zaszło…
Żona do męża przed wyjściem na plażę:
– Chciałabym założyć coś, co zadziwi
wszystkich!
– To załóż łyżwy…
Grupa turystów zwiedza ruiny
średniowiecznego zamku. Mały chłopiec
przygląda się tym resztkom muru i pyta:
– Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć
naszym samochodem?

humor

Trasy rowerowe

promocja
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Gadżet, czyli pamiątka z wakacji
Wielu zastanawia się jaką pamiątkę z wakacji
zabrać ze sobą do domu. Często nasz wybór
sprowadza się pomiędzy oscypkiem znad morza
i muszelki z gór. Prawa rynku bywają bezlitosne.
Dobrą alternatywą na wspomnienia z wakacji jest
fajny gadżet. Szczególnie gdy jest on ciekawie
wykonany oraz użyteczny.
Dla seniorów, dorosłych, młodzieży, dzieci, dla
całych rodzin, każdy coś znajdzie dla siebie. Takie
są też gadżety Gminy Kołobrzeg. Przewodniki,
mapki rowerowe, smycze, długopisy, notesiki
na lodówkę, opaski na rękę, piłki plażowe, kubeczki, łódeczki origami, kolorowanki, karty
do gry, memorki. To wszystko przygotowywane
jest z myślą o promocji i turystach, czyli o pani,
panu. Jednak często zapominamy o tym, że są
to materiały w ograniczonej ilości, a sezon jest
długi. Wpadamy w szał zbieraczy i w domu

zastanawiamy się po co mi tego tyle. Często
do naszego stoiska podbiegają dzieci, które jak
mantrę powtarzają A mogę to, a mogę jeszcze jedno.
Piszemy o tym z troski, naszej troski o to, aby
te materiały, trafiły do jak największej liczby
odwiedzających nas kuracjuszy. O to, żeby
przewodnik, owoc pracy wielu osób został
przeczytany, a nie trafił na stertę ulotek. Karty
do gry, piłki plażowe były elementem wspólnych
rodzinnych zabaw, a nie strychowym śmieciem.
Z mapką rowerową zabierzecie się w wspaniałą
rowerową podróż, a do smyczy przyczepicie
swoje klucze do domu, do którego bezpiecznie
wrócicie znad morza.
Naszego gminnego stoiska, szukajcie podczas
dużych plenerowych imprez i tam znajdziecie
swoją przemyślaną pamiątkę – gadżet z wakacji.

Rozsądne nie znaczy nudne, wakacje wolne od kłopotów

porady

O tym z czym wielu rodziców musi zmierzyć się w wakacje i jak należy postępować pisze Jacek Pawłowski psycholog,
prezes fundacji Na przekór przeciwnościom.
Jak będę duża będę sama jeździć na wakacje! Będę
robić co chcę! – któregoś roku każdy rodzic to usłyszy. Aż nadchodzą wakacje, na które nasze skarby
jadą bez opieki. Decyzja o puszczeniu dziecka
na samodzielny wyjazd jest trudna i zawsze zależy
od stopnia dojrzałości dziecka, od rodzaju relacji
z rodzicami, od jego samodzielności i pewnego
rodzaju mądrości obojga.
Katalog obaw dorosłych jest tyle ile muszelek
na morskim brzegu. Najgłówniejsze to: niechciana
ciąża, gwałt, pobicie, wypadnięcie z pociągu,
utonięcie, alkohol, narkotyki, dopalacze, sekty,

kłopoty z prawem. Wyobraźnia rodziców nie
zna granic, ale i młodzi nie są zrzędami w beżowych sandałach. Dlatego ważna jest rozmowa
przed wyjazdem. Spokojnie powiedzmy dziecku
o naszych obawach, o możliwych niebezpieczeństwach i zagrożeniach. Zakazywanie i grożenie
nie przyniesie rezultatu. Idealnie byłoby gdyby
nasze kontakty z dzieckiem na bieżąco były
partnerskie i szczere, wówczas pewne ustalenia
będą łatwiejsze. Nie możemy się spodziewać naszego rozsądku po nastolatkach, ale niech nasze
dzieci wiedzą jak jest poza domem, poza klasą
i paczką przyjaciół z podwórka. Jeżeli chociaż

część z naszych rad zapamiętają i wezmą sobie
do serca już jest dobrze. Zawsze zapewnijmy
dziecko o naszej miłości, akceptacji i pomocy.
Niech nasze dziecko wie, że może na nas liczyć,
że kiedy zadzwonią wyciągniemy je z tarapatów. Zaopatrzmy w kilka numerów telefonów,
ustalmy hasło w razie niebezpieczeństwa itd.
Wszystkie dzieci są nasze, także te nastoletnie.
Kiedy zauważymy, że dzieje się źle, coś im grozi,
próbują czegoś nierozsądnego – reagujmy. Nawet za cenę wyśmiania czy ofukania to nie pana,
pani sprawa.

Ok a zja c z yni złodzieja

czyli o czym zapominamy na wakacjach

O bezpieczeństwie mieszkańców i gości w Gminie Kołobrzeg dba wraz z funkcjonariuszami kierownik posterunku w Dźwirzynie MŁ. ASP. Krzysztof Grajewski.
W pierwszej kolejności skupmy się na naszych
domach i mieszkaniach. W ulotce opracowanej
przez policję i samorząd woj. zachodniopomorskiego można znaleźć ciekawy tytuł: Nie zostawiaj
kluczy do swojego mieszkania pod wycieraczką
oraz w Internecie. Sprawcy kradzieży prowadzą
swego rodzaju grę. Uzyskują informacje od naszych sąsiadów, bezpośrednio od nas samych
lub pośrednio z tego co zamieszczamy w sieci.
Proste wpisy i zdjęcia z wakacji mówią – wypoczywamy całą rodziną, nikogo nie ma w domu.
Pozostawiając dom czy mieszkanie warto poprosić
zaufane osoby o opróżnienie skrzynki, sprzątnięcie
ulotek czy włączenie na krótko światła. Pamiętajmy
o zabezpieczeniu kosztowności i pieniędzy. Nie
ułatwiajmy złodziejom życia.
Letnią plagą są też kradzieże na plażach. Wokół
kąpielisk giną więc pieniądze, dokumenty, telefony
komórkowe i inne cenne przedmioty. Kieszonkowcy wykorzystują momenty. Ktoś przysnął,

skupił swoją uwagę na dzieciach, dobra zabawa
i wszyscy pobiegli do wody. Na plaży musimy
zadbać o siebie, to miejsce gdzie przewija się
wiele osób. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jedne osoby chwilę wcześniej spłoszyłyby
złodzieja grzebiącego w naszych rzeczach, nowo
przybyłe mogą myśleć, że to właściciel lub członek
rodziny czegoś szuka. Musimy liczyć się z ograniczonym zaufaniem, wszyscy wokół jesteśmy
w tym samym stanie beztroskiego wypoczynku.
Równie dobrze ktoś poproszony o zerknięcie
na nasze rzeczy może za chwilę skupić uwagę
na innych sprawach np. spotkał znajomego i się
zagadał, musiał zająć się dziećmi. Po czym wraca
na koc, odwraca się na bok i zapomina co miał
robić. Wyjścia są trzy. Wracamy i dziękujemy
z przekonaniem, że pilnował naszych rzeczy,
dwa – faktycznie to robił, trzy – mamy pretensję
w przypadku kradzieży. Jeżeli jesteśmy w większej grupie korzystajmy z tego, ktoś może zostać
i wskoczyć do wody z innymi następnym razem
itp. Pozostając jeszcze na plaży.

Gorący apel do rodziców i opiekunów, żeby
obserwowali swoje pociechy podczas kąpieli
w morzu i aby odbywały się one w miejscach
wskazanych przez ratowników. Warto też dzieci
zaopatrzyć w opaski z numerem telefonu, na wypadek gdyby się zgubiły lub wskazać im miejsce
np. wieżę ratowników jako punkt orientacyjny,
gdzie znajdą pomoc. Sezon w miejscowościach
turystycznych to tłumy. W kolejkach do sklepów,
punktów gastronomicznych, w autobusach, podczas plenerowych imprez, koncertów. Pamiętajmy,
aby nie nosić przy sobie całej gotówki, a tą którą
mamy rozłóżmy w dwa, trzy miejsca. Torebki,
plecaki, trzymajmy blisko siebie, przed sobą,
sprawdzajmy od czasu do czasu. Dużo zależy
od nas samych jakie wspomnienia przywieziemy
z wakacji.

bezpieczeństwo
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22
Lipiec
17	51. Międzynarodowy Festiwal Organowy
1945 – kościół w Dźwirzynie
18	Kabaret Bzik
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
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To jest sztuka Dźwirzyno

20	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Grzybowie Słaba płeć
2200 – Plac na końcu ul. Bałtyckiej
Kabaret Skeczów Męczących
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie

Kalendarz imprez

21	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo
22	Festyn Strażacki w Korzystnie
1300 – uroczysta polowa
msza św. na boisku sportowym
1400 – początek festynu
23	Kabaret pod Wyrwigroszem
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
25	Kabaret Bzik
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie

26

To jest sztuka Grzybowo

27	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Dźwirzynie Czego dusza zapragnie
2200 – Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia
	Kabaret Nowaki
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
28	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo
29	XXII Bieg ku Słońcu
1100 – GOSTiR w Dźwirzynie
Festyn św. Anny w Rościęcinie
1200 – Boisko sportowe
31	51. Międzynarodowy Festiwal Organowy
1945 – kościół w Dźwirzynie
Sierpień
1	Kabaret Bzik
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
2	
To jest sztuka Dźwirzyno
Kabaret Paranienormalni
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie

3	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Grzybowie Za jakie grzechy dobry Boże
2130 – Plac na końcu ul. Bałtyckiej
4	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo
5	Karnawał ColorStreetArt w Dźwirzynie
1200
Bieg Śniadaniowy w Dźwirzynie
900 – GOSTiR
Koncert Disco Polo
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
7	51. Międzynarodowy Festiwal Organowy
1945 – kościół w Dźwirzynie
8	Kabaret Bzik
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
9	
To jest sztuka Grzybowo
Kabaret pod Wyrwigroszem
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
9–10 Festiwal Indii w Dźwirzynie
Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia

Kalendarz imprez

10	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Dźwirzynie Słaba płeć
2130 – Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia

15–17	Miasteczko Da Vinci Learning Baw się
nauką w Dźwirzynie
10–1800 – Plac Centralny ul. Wyzwolenia

25	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo

11	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo

16	
To jest sztuka Dźwirzyno

26	III Festiwal Kultury Polsko‑Ukraińskiej
w Przećminie
1400 – Przećmino

11–13	Miasteczko Da Vinci Learning Baw się
nauką w Grzybowie
1000 – 1800 – Parking przy ul. Bałtyckiej
12	VII Festiwal Zupy Grzybowej w Grzybowie
1600 – Plac przy ul. Bałtyckiej
12–13	I Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego
1000 – Dźwirzyno Cup Tenis 2017
GOSTiR w Dźwirzynie
14	51. Międzynarodowy Festiwal Organowy
1945 – kościół w Dźwirzynie
Kabaret
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie
15	Kabaret Bzik
2000 – Amfiteatr w Dźwirzynie

17	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Grzybowie Czego dusza zapragnie
2100 – Plac na końcu ul. Bałtyckiej
18	Bajkowe Piątki w Grzybowie i Dźwirzynie
1700 – Amfiteatr w Dźwirzynie
1900 – boiska orlik Grzybowo
19	III Nadmorski Bieg na 5 w Grzybowie
1730 – plaża
Zielona Noc w Zieleniewie 1600
21	51. Międzynarodowy Festiwal Organowy
1945 – kościół w Dźwirzynie
23	
To jest sztuka Grzybowo
24	Filmowy Czwartek Kino na leżakach
w Dźwirzynie Przychodzi facet do lekarza
2100 – Plac Centralny przy ul. Wyzwolenia

27	Dzień Radości w Błotnicy
1600 – Błotnica
30

To jest sztuka Dźwirzyno
Wrzesień

2	Dożynki Gminne w Zieleniewie
1300 – Park Rozrywki w Zieleniewie
9	Dzień Sąsiada w Bogucinie
1500 – Boisko w Bogucinie
16	Dziki Dzień w Kądzielnie
1400 – Boisko w Kądzielnie

www.gmina.kolobrzeg.pl

