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W sklepach pojawiły się świąteczne dekoracje,
bombki i słodycze. Ich wnętrza zaczynają stroić
zimowe aranżacje. Na ulicach pojawiają się
ozdoby, na rynkach wzmógł się ruch i gwar.
Rozdzwoniły się telefony od rodziny, każdy
snuje świąteczne plany. Kto nas odwiedzi? Jakie
prezenty sobie sprawimy? Co znajdzie się na wi‑
gilijnym stole? Kogo zabraknie…? To wszystko
oznacza, że zbliża się Boże Narodzenie. Czas,
w którym najważniejsza będzie wiara, rodzina
i tradycja. To również chwile, którym towarzyszy
nadzieja. Radość jest jeszcze radośniejsza, lecz
smutek jeszcze bardziej smutny. Był czas w na‑
szej historii, kiedy tradycje i wiarę trzeba było
ukrywać. Nie było pasterki ze śpiewem polskich
kolęd na ustach, nie było szkolnych pogadanek
o polskich zwyczajach. Przy wielu nie było też
bliskich, którzy Święta spędzali na obcej ziemi.
Nasz kraj nie istniał na mapach przez 123 lata.
Święta Bożego Narodzenia nasi przodkowie
spędzili chroniąc i kultywując swoje tradycje tak
mocno, aby przekazane kolejnym pokoleniom
dotrwały do czasu wolności, w który wierzyli,
na który czekali i o który walczyli. Najsilniej‑
szym orężem okazała się jedność i solidarność.
Mijający właśnie rok był dla naszego narodu
wyjątkowy. Obchodziliśmy 100‑lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jeszcze słyszymy
melodię rozbrzmiewających nie dawno na na‑
szych ulicach pieśni patriotycznych, a już wkrótce
radio, szkoły, kościoły i domy wypełnią dźwięki
polskich kolęd. Słowa jednej z najpiękniejszych
z nich będą brzmiały:

wyborów • Świąteczne smaki
…Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę
miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj
jej siłę swą siłą…
Dziś jesteśmy wolni i każdy może świętować
ten czas, kultywować tradycję lub budować
własną. Wciąż jednak potrzebny jest nam duch

jedności i solidarności z tymi, dla których Święta
są czasem trudnym lub samotnym. Z całego
serca życzę wszystkim pełnych ciepła, pokoju
i nadziei Świąt Bożego narodzenia oraz pomyśl‑
nego Nowego Roku!

Biało‑czerwone
święta
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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
Słoneczna – 7, Żeglarska – 7, Jachtowa – 7 i Spor‑
towa – 3. Koszt prac rozłożonych na 2018 i 2019 rok
to 400 tys. zł.

Zmodernizowano chodnik
w Rościęcinie
Chodnik przy ulicy Zgodnej w Rościęcinie docze‑
kał się wymiany nawierzchni. Stare popękane szare
płyty betonowe zastąpiła nowa kostka betonowa
oraz wymieniono krawężniki. Prace wykonano
na długości 470 m, a przeprowadziło je Przed‑
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek
Zadka z Grzybowa. Koszt inwestycji to 227 tys. zł.

Zaawansowanie prac – Centrum
Sportów Wodnych
Od sierpnia trwają prace przy budowie Centrum
Sportów Wodnych w Dźwirzynie prowadzone
przez firmę UW Service ze Szczecina. Przepro‑
wadzono prace ziemne i hydrologiczne, wyko‑
nano fundamenty.

inwestycje

Przebudowano ulicę Bluszczową
w Grzybowie/ Korzystnie
Przebudowy ulicy podjęło się Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka z Grzy‑
bowa. Usunięto płyty drogowe, które zastąpi
nawierzchnia z kostki betonowej na 87 m wraz
z ciągiem pieszym od przystanku i 22 miejscami po‑
stojowymi oraz jedno przeznaczone dla autokaru.
Wykonano odwodnienie drogi oraz oświetlenie
uliczne i zatokę autobusową przy głównej ulicy.
Koszt inwestycji to 387 tys. zł.
Oświetlenie ulic w Dźwirzynie
Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk
z Karlina wykona oświetlenie ulic: Ogrodową – 8
lamp, Cicha – 3, Rybacka – 3, Kołobrzeska – 7,

Coraz bliżej połączenia
Trwają prace przy budowie łącznika Szkoły Pod‑
stawowej z Gminnym Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Dźwirzynie. Wykonano fundamenty
oraz stalową konstrukcje. Wykonawcą prac jest
firma SGB Grzegorz Bobola z Kołobrzegu, a koszt
inwestycji to 1 mln 73 tys. zł. W ten sposób powsta‑
nie jednokondygnacyjny łącznik o powierzchni
użytkowej 145 m2.

Rozbudowano garaż dla OSP Korzystno
Jednokondygnacyjny garaż o powierzchni użyt‑
kowej ponad 70 m2. Trwają prace wewnątrz
budynku m.in. wykonanie instalacji elektrycznej,
sanitarnej, gazowej oraz centralnego ogrzewa‑
nia, sieci wodno‑kanalizacyjnej, wymianę kotła.
Zamontowane zostały drzwi garażowe. Zadania
wykonała firma Dekarsko Blacharska Usługi
Budowlane Jar Dach Jaremko Bogusław z Koło‑
brzegu. Koszt to 405 tys. zł.
Ścieżka rowerowa
Korzystno–Przećmino–Błotnica
W ramach inwestycji został przebudowany 176
metrowy odcinek drogi gminnej z asfaltobe‑
tonu (ul. Jeżynowa) od skrzyżowania z ulicą
Szeroką w kierunku Przećmina wraz z ciągiem
pieszo‑rowerowym z kostki. Dalej do miejscowości
Przećmino na odcinku ponad 2,5 km prowadzić
będzie ścieżka rowerowa z asfaltobetonu koloru
czerwonego. Przez miejscowość przebiega 500
metrowy odcinek ciągu pieszo‑rowerowego wy‑
konanego z kostki brukowej, następnie ponownie
700 m ścieżki z asfaltobetonu koloru czerwonego
do drogi wojewódzkiej 102 w Błotnicy. Łącznie
powstała ścieżka rowerowa o długości około
4,2 km. Jednego dnia pracę spowolniły odkryte
niewybuchy z II wojny światowej, które musiały
zabezpieczyć odpowiednie służby. Inwestycja była
II etapem projektu w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (Koszalińsko‑kołobrze‑
sko‑białogardzkiego obszaru funkcjonalnego).
Wykonawcą jest firma DOMAR – Kazimierz
Domaracki z Tatowa. Koszt tego etapu to 4 mln
722 tys. zł.

Akcja – szkoła na dobry początek
W ramach akcji Gminy Kołobrzeg Szkoła
na dobry początek wyposażyliśmy, 185 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwi‑
rzynie i 225 uczniów Szkoły Podstawowej im.
Mieszka I w Drzonowie (wraz z ostatnimi
klasami gimnazjum) w worki sportowe. Ten
przydatny i coraz bardziej popularny szkolny
gadżet ma wiele zastosowań. Pierwotnie służy
jako worek na strój sportowy, ale też jako plecak,
torba na wycieczki szkolne. W sezonie widywa‑
liśmy dzieci i młodzież na plażach z tego typu
workami. Jest to też wyjątkowa identyfikacja
gminnych uczniów, a także element promocji
Gminy Kołobrzeg. To pierwsza edycja akcji,
a już mamy pomysły na kolejne szkolne gadżety,
w następnym roku szkolnym. – podkreśla po‑
mysłodawca akcji Tomasz Jankowski z Referatu
Promocji i Kultury Urzędu Gminy Kołobrzeg.
Jako pierwsze z worków cieszyły się dzieci
z klas pierwszych, które otrzymały je z rąk sa‑
mego wójta Gminy Kołobrzeg Włodzimierza
Popiołka. Był to prezent w ramach obchodów
Dnia Edukacji Narodowej w szkołach, kiedy
to pierwszoklasiści składali ślubowanie oraz
zostali pasowani na ucznia.
O inspiracji niepodległą
Przemysław Majewski koszaliński raper spotkał
się z uczniami Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie
na niezwykłej lekcji historii związanej z 100‑le‑
ciem Odzyskania Niepodległości. Opowiedział

o emocjach towarzyszących przy powstawaniu
muzycznego projektu oraz pracy nad materiałem.
Inspiracją do powstania płyty Międzywojenna nuta
było życie jego dziadka, który walczył w Legionach
Piłsudskiego. Ambitnym celem muzyka jest roz‑
dysponowanie za darmo 100 tys. płyt zawierającej
odświeżone piosenki z okresu Dwudziestolecia
Międzywojennego oraz autorski utwór pt. 100 lat!
opowiadający o Odzyskaniu Niepodległości oraz
o wydarzeniach, które nastąpiły po, aż do czasów
współczesnych. Krążek trafił w ręce uczniów,
żywo zainteresowanych tego rodzaju muzycznym
przekazem. Materiał z tego wydarzenia zareje‑
strowała Szczecińska TVP.
Hymn o 11:11 i wieczór pieśni
Akcję Rekord dla Niepodległej zorganizowało
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W śpiewaniu
hymnu wzięły udział szkoły i przedszkola w całym
kraju oraz oświatowe placówki polonijne. Do akcji
włączyły się Szkoły Podstawowe w Drzonowie
i Dźwirzynie. Hymn Polski zaśpiewano w piątek
9 X o 11:11. Dodatkowo w Szkole Podstawowej
im. Mieszka I w Drzonowie 15 listopada odbył
się II Wieczór pieśni patriotycznych Śpiewam Ci
Polsko, pod honorowym patronatem wójta Gminy
Kołobrzeg Włodzimierza Popiołka. Organizatorzy
uroczystości przygotowali śpiewniki zawierające
31 patriotycznych pieśni, piosenek. Tego wieczoru
wykonano większość z nich, a nad muzyczną
aranżację czuwał Zbigniew Mucha. Wykonywane
utwory przybliżała krótkim rysem historycznym

i kolejami losu ich powstania dyrektor Irena
Pietrzykowska. Występy przygotowali uczniowie
szkoły, nauczyciele i pracownicy, zachęcając
do wspólnego śpiewania. Rota,Biały krzyż, Płynie
Wisła płynie, Ułani ułani czy Pierwsza brygada
rozbrzmiała w szkolnych murach. Patriotyczna
nuta w sercach mieszkańców Gminy Kołobrzeg
wspaniale wpisała się w obchody 100‑lecia
Niepodległości Polski.
Młodzi inżynierowie
Pierwsze warsztaty organizowane przez Poli‑
technikę Koszalińską w ramach projektu Młody
Inżynier Programista dla dzieci z Gminy Kołobrzeg
ze szkoły podstawowej w Drzonowie. Warsz‑
taty dotyczyły konstrukcji pojazdu kołowego
zdalnie sterowanego. Zajęcia przeprowadził
mgr inż. Piotr Żmuda Trzebiatowski. Po cyklu
zajęć odbędą się zawody wyścigowe w koszaliń‑
skiej galerii Emka, która jest także fundatorem
nagród. Nasi uczniowie uczestniczą również
w zajęciach Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci
i Młodzieży. W sobotę 17 listopada odbył się
wykład Mieszkańcy Arktyki, który poprowadził
polarnik Sebastian Gleich.

edukacja
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Wyniki wyborów w Gminie Kołobrzeg

Na wójta Gminy Kołobrzeg
Włodzimierz Popiołek | 3018 głosów | 69,36%
Tomasz Szafrański | 1333 głosów | 30,64%
Okręg nr 1,2 Budzistowo, Stramnica, Kądzielno
Włodzimierz Popiołek | 355 głosów | 70,02%
Tomasz Szafrański | 152 głosów | 29,98%
Okręg nr 3 Niekanin, Obroty, Bogucino
Włodzimierz Popiołek | 233 głosów | 68,53%
Tomasz Szafrański | 107 głosów | 31,47%
Okręg nr 4, 5, 6, 7 Zieleniewo

wybory samorządowe

Do Rady Gminy

Włodzimierz Popiołek | 728 głosów | 73,68%
Tomasz Szafrański | 260 głosów | 26,32%
Okręg nr 8 Błotnica, Bogusławiec, Przećmino, Rościęcino
Włodzimierz Popiołek | 215 głosów | 68,47%
Tomasz Szafrański | 99 głosów | 31,53%
Okręg nr 9 Dźwirzyno
Włodzimierz Popiołek | 172 głosów | 47,91%
Tomasz Szafrański | 187 głosów | 52,09%
Okręg nr 10 Karcino, Głowaczewo
Włodzimierz Popiołek | 175 głosów | 74,15%

Jantarowa, Jaskółcza, Kanarkowa, Marmurowa, Srebrna,
Szczecińska,
Szlachecka, Wakacyjna, Wycieczkowa, ZaciszOkręg nr 1 Sołectwo Budzistowo
na.
Królikowski Tomasz Piotr | KWW Konwent Włodzimierza
Bartosiak Paweł Piotr | KW PSL | 101 | 33,89%
Popiołka | 196 | 60,31%
Folta Mirosława | KWW Konwent Włodzimierza Popiołka |
Władełek Bogusław Aleksander | KWW Gmina nierównych
197 | 66,11%
szans | 129 | 39,69%
Okręg nr 7 Zieleniewo, Różana
Okręg nr 2 Sołectwa Kądzielno i Stramnica
Kosut
Zbigniew Tadeusz | KWW Wspólnota Gminy
Kruszewski Marian Zdzisław | KWW Wspólnota Gminy
Kołobrzeg
| 74 | 36,45%
Kołobrzeg | 84 | 46,41%
Zygowski
Zygfryd
Jan | KWW Konwent Włodzimierza
Nowicki Julian | KWW Konwent Włodzimierza Popiołka |
Popiołka | 88 | 43,35%
97 | 53,59%
Pavliutkin Oleksandr | KWW Jacka Woźniaka | 41 | 20,2%
Okręg nr 3 Sołectwa Niekanin, Obroty, Bogucino
Okręg nr 8 Sołectwa Błotnica, Bogusławiec, Przećmino,
Chojnacki Władysław | KWW Wspólnota Gminy Kołobrzeg
Rościęcino
| 106 | 30,90%
Duńczak Miron Piotr | KW PSL | 177 | 54,46%
Kuduk Justyna Maria | KWW Konwent Włodzimierza
Staszewska
Grażyna | KWW Konwent Włodzimierza
Popiołka | 90 | 26,24%
Popiołka
|
110
| 33,85%
Adamusiak Kutrowska Iwona Janina | KWW Gmina
Ruciński Krzysztof Jan | KWW Gmina nierównych szans
nierównych szans | 147 | 42,86%
| 38 | 11,69%
Okręg nr 4 Zieleniewo, Brzoskwiniowa, Chabrowa, CzeOkręg
nr 9 Sołectwo Dźwirzyno
reśniowa, Fiołkowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Kwiatów
Kawałek
Jarosław Jacek | KKW SLD Lewica Razem
Polskich, Liliowa, Makowa, Malinowa, Morelowa, Stokrotki,
|
25
|
6,87%
Storczykowa, Śliwkowa, Tulipanów, Turystyczna, Wiśniowa,
Szczubełek Jerzy Ryszard | KWW Konwent Włodzimierza
Wypoczynkowa.
Popiołka | 132 | 36,26%
Nowak Angelika Dominika | KW PSL | 29 | 12,13%
Chabaj Krzysztof | KWW Gmina nierównych szans
Bartosz Góral | KWW Wspólnota Gminy Kołobrzeg | 153 |
| 207 | 56,87%
64,02%
Okręg
nr 10 Sołectwa Głowaczewo i Karcino
Sempruch Zdzisław Stanisław | KWW Konwent
Kałdus
Zbigniew | KWW Wspólnota Gminy Kołobrzeg
Włodzimierza Popiołka | 57 | 23,85%
|
85
|
36,02%
Okręg nr 5 Zieleniewo, Herbowa, Hetmańska, Rycerska.
Filipowicz Krzysztof Wiesław | KWW Konwent
Lewandowska Halina Sabina | KW Polskie Stronnictwo
Włodzimierza Popiołka | 110 | 46,61%
Ludowe | 21 | 8,57%
Czechowicz Tomasz Wacław | KWW Konwent Włodzimierza Stawiszyński Waldemar | KWW Gmina nierównych szans
| 41 | 17,37%
Popiołka | 142 | 57,96%
Okręg
nr 11 Drzonowo od nr 1 do 4A, Sołectwa Sarbia
Szpakiewicz Dariusz Andrzej | KWW Gmina nierównych
i
Samowo
szans | 82 | 33,47%
Kusiakiewicz Magdalena Teresa | KWW Konwent
Okręg nr 6 Zieleniewo, Bażancia, Gęsia, Granitowa,

Frekwencja 51,52%

Tomasz Szafrański | 61 głosów | 25,85%
Okręg nr 11, 12 Drzonowo, Sarbia, Samowo, Nowogardek
Włodzimierz Popiołek | 444 głosów | 80,00%
Tomasz Szafrański | 111 głosów | 20,00%
Okręg nr 13, 14 Grzybowo
Włodzimierz Popiołek | 427 głosów | 59,06%
Tomasz Szafrański | 296 głosów | 40,94%
Okręg nr 15 Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek
Włodzimierz Popiołek | 269 głosów | 81,76%
Tomasz Szafrański | 60 głosów | 18,24%
Włodzimierza Popiołka | 122 | 42,81%
Matejak Anna | KWW Gmina nierównych szans
| 163 | 57,19%
Okręg nr 12 Drzonowo od nr 5 do 64, Sołectwo
Nowogardek
Kosut Marcin | KW PSL | 101 | 39,92%
Krupiński Czesław | KWW Konwent Włodzimierza Popiołka
| 152 | 60,08%
Okręg nr 13 Grzybowo, Bałtycka, Boczna, Bosmańska,
Długa, Jachtowa, Kamyczkowa, Kapitańska, Kołobrzeska,
Kotwiczna, Kwiatowa, Łąkowa, Marynarska, Masztowa,
Muszelkowa, Nadmorska, Namiotowa, Osiedlowa, Piaskowa, Plażowa, Polna, Promienna, Prosta, Przybrzeżna, Spacerowa, Sztormowa, Wiejska, Wodna, Wydmowa, Zakole,
Zielona, Źródlana, Żeglarska.
Waleriańczyk Roman | KWW Konwent Włodzimierza
Popiołka | 163 | 47,80%
Najmanowicz Krzysztof Robert | KWW Gmina nierównych
szans | 178 | 52,20%
Okręg nr 14 Grzybowo, Akacjowa, Błękitna, Borkowska,
Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Gajowa, Handlowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jesienna, Klonowa, Konwaliowa,
Koralowa, Kościelna, Krótka, Kupiecka, Lazurowa, Letnia,
Leśna, Malinowa, Myśliwska, Ogrodowa, Usługowa, Pogodna, Rubinowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spokojna,
Szkolna, Świerkowa, Towarowa, Tęczowa, Wąska, Wiosenna, Wrzosowa, Zachodnia, Żurawinowa.
Baran Ewa Joanna | KWW Konwent Włodzimierza Popiołka
| 186 | 49,87%
Szafrański Tomasz | KWW Gmina nierównych szans
| 187 | 50,13%
Okręg nr 15 Sołectwa Korzystno, Stary Borek, Nowy Borek
Boroń Henryk | KW PSL | 59 | 17,82%
Potylicka Joanna Ewa | KWW Wspólnota Gminy Kołobrzeg
| 123 | 37,16%
Grygiel Bogusław Krzysztof | KWW Konwent Włodzimierza
Popiołka | 149 | 45,02%
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Trzech radnych powiatowych ma wskazany adres
zamieszkania w Gminie Kołobrzeg. Na kolejną
kadencję do rady został wybrany Krzysztof Zadka
zam. w Drzonowie, startujący z Komitetu Wy‑
borczego Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając
895 głosów. Dwóch przedstawicieli wybrano
z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma
Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Pierwszy
raz w Radzie Powiatu pojawi się Marta Skubisz
zam. w Dźwirzynie, która otrzymała 299 głosów.
Na kolejną kadencję wybrany został Andrzej Oli‑
chwiruk zam. w Zieleniewie, uzyskując 943 głosy.
Z podsumowania pracy minionej
kadencji Rady Gminy
Trzy funkcjonujące w Gminie Kołobrzeg ko‑
misje łącznie odbyły 79 spotkań. Najaktywniejsza
była Komisja Gospodarki Budżetu i Rolnictwa – 35
spotkań, Komisja ds. Społecznych odbyła 32
natomiast Komisja Rewizyjna – 12. Radni złożyli
ogółem 92 interpelacje i zapytania. Ich głównym
tematem były gminne inwestycje, promocja
gminy czy porządek i czystość na terenie gminy.
W ciągu kadencji rada Gminy Kołobrzeg odbyła
38 posiedzeń, podejmując 365 uchwał. Do naj‑
ważniejszych uchwał należy zaliczyć te dotyczące
budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
dotyczące miejscowych planów zagospodaro‑
wania przestrzennego, udzielenia absolutorium
wójtowi, przyjęcie strategii gminy na lata 2016–26
czy współpraca zagraniczna oraz przystąpienie
do realizacji programów – społecznych, eduka‑
cyjnych i partnerskich w ramach środków UE.
Nowe twarze w Radzie Gminy
W nowej kadencji na lata 2018–23 w radzie Gminy
Kołobrzeg mandat uzyskało 6 nowych radnych.
Z Komitetu Wyborczego Konwent Włodzimierza
Popiołka są to Tomasz Czechowicz i Zygfryd
Zygowski z Zieleniewa, Krzysztof Filipowicz
z Karcina (funkcje radnego pełnił w kaden‑
cji 2010–14). Z Komitetu Gminy nierównych
szans – Iwona Adamusiak Kutrowska z Niekanina

oraz Krzysztof Najmanowicz z Grzybowa. Z list
Polskiego Stronnictwa Ludowego do rady dostał
się Miron Duńczak z Przećmina. W porównaniu
z minioną kadencją na sesjach nie zobaczymy
już – Tadeusza Szopika z Zieleniewa (nie startował
w wyborach), Rafała Piątkowskiego z Niekanina
(startował do rady powiatu, nie uzyskał mandatu),
Magdaleny Kusiakiewicz z Sarbii, Anastazji Kę‑
dziory z Grzybowa (nie startowała w wyborach),
Zbigniewa Kałdusa z Głowaczewa oraz Antoniego
Miściura z Rościęcina (startował do rady powiatu,
nie uzyskał mandatu).
Wyborcze statystyki
Do wyborczych urn poszło 4 454 mieszkańców
na 8 646 uprawnionych do głosowania, co prze‑
łożyło się na 51,52% frekwencję. W poprzednich
wyborach frekwencja wyniosła 48,55%. W wybo‑
rach samorządowych w 2014 roku do rady gminy
było 130 głosów nieważnych, w tym było ich 211.
Cztery lata temu o mandat radnego w 15 osobowej
radzie ubiegało się łącznie 70 mieszkańców, w tym
tylko 38. Poprzednio kandydat na radnego z naj‑
gorszym wynikiem uzyskał tylko 4 głosy, w tych
wyborach 21. Najlepszy wynik wśród radnych
podobnie jak w poprzednich wyborach uzyskał
Krzysztof Chabaj z Dźwirzyna. Jego dorobek w 2014

roku to 178 głosów, a w 2018 roku 207 głosów.
Drugi wynik uzyskała Mirosława Folta z Zie‑
leniewa 197 głosów, trzeci Tomasz Królikowski
z Budzistowa 196 głosów. Znakomity wynik, ale
nie zakończony zdobyciem mandatu uzyskała
Ewa Baran z Grzybowa – 186 głosów, przegry‑
wając jednym głosem z Tomaszem Szafrańskim.
W poprzedniej kadencji najwyższe uzyskane
poparcie zakończone nie uzyskaniem mandatu,
zdobył Jerzy Szczubełek z Dźwirzyna 139 głosów.
Wyniki w pozostałych gminach powiatu
W sąsiednich gminach doszło tylko do jednej, ale
za to rewolucyjnej zmiany. W Ustroniu Morskim
Jerzego Kołakowskiego zastąpiła na fotelu wójta
Bernadetta Borkowska uzyskując 57% poparcie,
wprowadzając do rady wszystkich swoich rad‑
nych. W Gminie Siemyśl nadal wójtem będzie
Marek Dołkowski z 58% zaufaniem, w Gminie
Gościno burmistrzem ponownie został Marian
Sieradzki z 70% poparciem. W Gminie Dygowo
wójt Grzegorz Starczyk nie miał kontrkandy‑
data, a mieszkańcy głosowali na Tak lub Nie,
za pozostaniem na stanowisku głosowało 89%.
Tak samo głosowanie przebiegało w Gminie
Rymań, a wynikiem 84% za, może pochwalić
się Mirosław Terlecki.

wybory samorządowe

Gmina Kołobrzeg ma swoich
mieszkańców w Radzie Powiatu
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Kapitana Leszka Wiśniewskiego wspomina publicysta Adam Stacewicz

Rejs był udany, nikt się nie utopił
Pierwszego listopada odwiedzaliśmy groby najbliż‑
szych kultywując tradycję Wszystkich Świętych.
Oddawaliśmy się refleksjom, których dominującą
treścią było wspominanie najbliższych nam osób
z którymi już nie zamienimy choćby jednego
słowa, nie wzniesiemy toastu za tych co na mo‑
rzu i nie uronimy kropli szlachetnego trunku
za cudowne ocalenie.

publicystyka

Wśród wspomnień o żeglarskich przyjaciołach
jak co siódma fala w sztormie w największy
rozkołys wprowadzają osoby, które pamiętamy
za ich niepowtarzalny stosunek do świata.

Kapitan Lech Wiśniewski zaliczał mnie do grona
żeglarskich przyjaciół, których mu nie brakowało,
a co z ogromnym szacunkiem wspominam.
Z jego to pomysłu na początku lat 70 rozpoczęto
budowę jachtu morskiego Wojewoda Koszaliński,
który w roku 1976 w inauguracyjny rejs popłynął
do Ameryki.
W latach 80. zaproponował dyrekcji Zakładu
Poprawczego w Koszalinie szkolenie żeglarskie
dla wychowanków. To był wychowawczy strzał
w dziesiątkę. Młodzież zdobywając szlify żeglar‑
skie, dostrzegając odpowiedzialność, dyscyplinę

i kulturową otoczkę, sprawdzała się w dalszym
dorosłym życiu omijając niebezpieczne mielizny.
Lata 90. to wiele cyklicznych imprez, których
inicjatorem był kapitan Lech Wiśniewski. Re‑
aktywacja regat o Srebrny Dzwon Kołobrzegu,
Zlot Jachtów Polonijnych, Międzynarodowy
Festiwal Filmów Żeglarskich, regaty w randze
mistrzostw Polski i eliminacji do mistrzostwo
świata to niektóre z nich. W roku 1995 podczas
jednej z wypraw zaoceanicznych był współza‑
łożycielem Karaibskiej Republiki Żeglarskiej
na wyspie Sandy Cay (tym samym spełnił marze‑
nia żeglarzy Klubu morskiego Tramp z Mielna).
W 1998 r. nieistniejący już niestety Klub Morski
Tramp z Mielna uznano za najlepszy Klub Że‑
glarski w Polsce. Lech Wiśniewski przez cztery
kadencje był komandorem Trampa, prawie 30 lat
działał w Zarządzie Koszalińskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego i przez trzy kadencje był
jego prezesem, przez dwie był wiceprezesem
ds. morskich w Polskim Związku Żeglarskim
i szefem Komisji Morskiej PZŻ.
To tylko mała część żeglarskich dokonań świętej
pamięci Leszka Wiśniewskiego. O których brać
żeglarska wie i pamięta, ale prawdą jest i to że za‑
wsze wspominany będzie jako autor najważniej‑
szych słów dla każdego kto zasmakował wiatru,
wody i żagli. Przy każdej nadarzającej się okazji
zwykł mawiać: Rejs był udany, nikt się nie utopił.
Pewnie wśród żeglarskiej braci, co to na wiecz‑
nej wachcie delektuje się jachtingiem, powtarza
tę formułkę bo troska o przyjaciół była życiowym
mottem kapitana Leszka Wiśniewskiego.
I niech ta refleksja z dnia Wszystkich Świętych
będzie optymistycznym przesłaniem dla wszyst‑
kich żeglarzy przed którymi niezliczone jeszcze
mile morskie do przebycia.

Jedyny taki pomnik
w Powiecie Kołobrzeskim
O ważnym miejscu pamięci pisze Robert Dziemba
z Muzeum Oręża Polskiego

W tym roku obchodzimy 100-lecie zakończenia I wojny światowej. Ten wielki konflikt odbił się sporą traumą w przedwojennej społeczności Ziemi Kołobrzeskiej, podobnie jak
w całych Niemczech. Jedyny ślad po tej pamięci, zachował się w Korzystnie.
8 listopada 1918 roku przy ujściu Parsęty pojawiła
się eskadra niemieckich okrętów podwodnych.
Niektóre z jednostek wpłynęły do portu. Z jednego
z nich na ląd wyszedł trzeci syn cesarza książę
Adalbert. W ciągu następnych dni do portu wpły‑
nęły też dwa torpedowce. Gdy do Kołobrzegu
dotarła wiadomość o podpisaniu 11 listopada
zawieszenia broni w Compiègne, ich załogi zde‑
zerterowały, a jednostki splądrowano. Ostatecznie,
okręty podwodne udały się na internowanie
do Szwecji. Sytuacja po wojnie w Kołobrzegu była
bardzo trudna. Miasto nie ucierpiało w wyniku
walk, ale nad morzem w ogóle nie było turystów.
Skończyli się turyści z zaborów. Polska otrzymała
dostęp do morza. Cierpiała na tym gospodarka
miasta. Poza tym, podobnie jak w całej Rzeszy,
w wielu miejscach widoczna była bieda, szerzyło
się bezrobocie i szalała inflacja.

Żołnierze podczas ćwiczeń na plaży przy latarni morskiej

W 3 miesiące po zakończeniu I wojny świato‑
wej, 12 lutego 1919 roku, na kołobrzeski dworzec
wjechał pociąg specjalny. Do miasta nad Parsętą
przybył feldmarszałek Paul von Hindenburg,
wódz naczelny. W hotelu „Bellevue” mieściła
się kwatera naczelnego dowództwa, a w Pałacu
Nadbrzeżnym ulokowano Sztab Generalny, który
dotarł do miasta kolejnymi pociągami. To właśnie
w Kołobrzegu, w miarę blisko granic z młodym
państwem polskim, Niemcy szykowali plan
nowej wojny o kryptonimie „Wiosenne Słońce”.
Sztabowcy opracowali kwestie organizacyjne,
tworząc armię „Północ” i armię „Południe”.
Głównym celem była Warszawa. Sprawa była
jednak politycznie skomplikowana. 6 marca
1919 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło
ustawę o 400-tysięcznej Reichswerze. Atmosfera
społeczna była jednoznaczna: w Hindenburgu
pokładano nadzieję, iż ten uratuje resztki honoru
Niemiec upokorzonych listopadową kapitulacją.
Gdy 7 maja 1919 roku, Niemcy otrzymały projekt
traktatu pokojowego, w Kołobrzegu było jasne,
że jeśli nie zostaną one przyjęte, Niemcy przystąpią
do nowej wojny, której celem miało być nie tyle
zniszczenie Polski czy zdobycie Wielkopolski,

Pomnik na cmentarzu przy kościele w Korzystnie

ale doszczętna likwidacja odrodzonego pań‑
stwa polskiego.
Sytuacja młodego państwa polskiego była
bardzo trudna. Trwała unifikacja kraju rozdzielo‑
nego zaborami. Sytuacja na granicach była nadal
niepewna. Wojsko Polskie było w organizacji,
a przeciwko Niemcom w miarę szybko wystawić
można było jedynie Wojsko Wielkopolskie. Sy‑
tuację uratowała armia generała Józefa Hallera,
przerzucana z Francji. W czerwcu 1919 roku,
Polska była gotowa przeciwstawić się niemiec‑
kiemu uderzeniu, kierowanemu z Kołobrzegu,
180 tysięcy żołnierzy.
Niemcom nie sprzyjała jednak sytuacja mię‑
dzynarodowa. Żadnemu mocarstwu nie zależało
na odrodzeniu potęgi Niemiec. Rany Wielkiej
Wojny były zbyt świeże. Na redzie portu w Ko‑
łobrzegu stanęły 4 angielskie niszczyciele, celując
w kwaterę wodza naczelnego. Ostatecznie, 28
czerwca podpisano traktat wersalski. Paul von
Hindenburg wziął jeszcze udział w tzw. święcie
wyzwolenia 2 lipca 1919 roku, a 3 lipca pociągiem
specjalnym opuścił Kołobrzeg. 13 lipca władze
miasta nadały Hindenburgowi honorowe oby‑
watelstwo i nazwę nowej ulicy (obecnie Tade‑
usza Kościuszki).
I wojna światowa pochłonęła 37,5 miliona
ofiar. Rzesza straciła w tym konflikcie ponad
7 milionów ludzi. Warto pamiętać o wielkiej
euforii, jaka ogarnęła społeczeństwo niemieckie.
Młodzi ludzie z radością szli na front, mamieni
propagandą, według której mieli wrócić do do‑
mów szybciej, niż z drzew spadną liście. Gdy
liście spadały, front dopiero się rozwijał, a wielu
z nich spoczęło w szczerym wojennym polu.
Pomniki upamiętniające żołnierzy poległych
w tym konflikcie, powstawały przede wszyst‑
kim w Kołobrzegu, ale nie zabrakło ich także
na terenie obecnego Powiatu Kołobrzeskiego.
Niestety, wiele z nich nie dotrwało do naszych
czasów. Po II wojnie światowej, były niszczone,
rozbierane, albo zamieniane na kapliczki. Jedyny
taki pomnik przetrwał na cmentarzu przy kościele
w Korzystnie. Poświęcono go poległym miesz‑
kańcom Grzybowa, Korzyścienka, Zieleniewa,
Starego i Nowego Borku. Na ściankach obelisku,
wyryto nazwiska poległych żołnierzy.

gmina z historią
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Bal seniora w Sarbii

Powalczą o wóz dla OSP Sarbia

Organizatorem IV Gminnego Balu Seniora był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ko‑
łobrzegu. Bal został zorganizowany w ramach
projektu socjalnego w związku z przypadają‑
cym 1 października Międzynarodowym Dniem
Osób Starszych. Tegoroczna impreza odbyła się
w odrestaurowanej świetlicy wiejskiej w Sarbii.
Uroczystego otwarcia i przywitania seniorów
dokonał wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz
Popiołek, który od początku istnienia klubu
Młodzi Duchem jest jego aktywnym uczestnikiem.
Seniorom dopisywał wyśmienity humor, wszyscy
chętnie brali udział w zabawach integracyjnych
przy muzyce wykonywanej przez zespół Mayol.

Do 21 XII bieżącego roku można składać wnioski
o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomor‑
skiego w ramach działania 3.4 Adaptacja do zmian
klimatu. Typ projektu: Wyposażenie służb ratow‑
nictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany
w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii. Maksymalny poziom
dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowa‑
nych. Podczas spotkania kierownictwa gminnej,
powiatowej, ochotniczej jak i państwowej straży
pożarnej wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
zapadła decyzja o składaniu wniosku. Największą
szansę wobec stawianych kryteriów jakie trzeba

publicystyka

Nowy bosman portu w Dźwirzynie
Czym zajmował się pan przed objęciem
funkcji bosmana?

Czy poznał się pan już z rybakami
w naszym porcie?

Posiadam uprawnienia szypra, kapitana mo‑
torowodnego, jachtowego, kapitana A żeglugi
śródlądowej. Mam za sobą 30 lat pływania w tym
25 lat w Marynarce Wojennej na holownikach
i okręcie ratowniczym. Przyszedł czas zejść na ląd.

Rybacy są życiem każdego małego portu, zdąży‑
łem się już z nimi zapoznać. Tak jak ja, są bardzo
zainteresowani pogłębianiem portu. Jestem mocno
zaangażowany w tą sprawę. Pojawiły się teraz
nowe możliwości. U wejścia do portu powstają
dwie dalby, umożliwiające wyjście pogłębiarki
bardziej w głąb morza, niż to było dotychczas.
Oczywiście ważne są warunki pogodowe umoż‑
liwiające prace sprzętu. Bosmanat Portu wypo‑
sażono w motorówkę służbową ANIA, a od 8 X
sondaż portu i wód okolicznych dokonujemy
przy pomocy echosondy elektronicznej NORD
FISH 320. Pomiary głębokości są bardzo dokładne.

Jaka jest specyfika pracy bosmana
w Dźwirzynie?
To przede wszystkim samodzielne stanowisko
w porównaniu do Kołobrzegu, gdzie bosmanów
jest kilku. Bosman to mimo wszystko urzędnik.
Do zadań należy utrzymanie portu, kierowania
ruchem jednostek w porcie, sprawy finansowe
jak: opłaty placowe, postojowe, kontrola wjazdów
na plażę przez teren portu, meldunki sytuacyjne
i pogodowe, współpraca z władzami lokalnym
i wszystkimi zainteresowanymi działalnością
na ternie Portu Dźwirzyno. Jednak najważniejsze
jest bezpieczeństwo, nadzór nad pogłębianiem
portu i koordynacja działań na terenie portu.
Jednostki pływające muszą spełniać i przestrzegać
warunków bezpieczeństwa.

Jakie oprócz pogłębiania są plany dla portu?
To są oczywiście plany. Na wniosek jeszcze
poprzedniej Pani bosman, kierownik brygady
remontowej Urzędu Morskiego po inspekcji drew‑
nianego pomostu orzekł, że wymaga on wymiany.
Myśli się też o remoncie fragmentu nabrzeża
i montażu stacjonarnego żurawia portowego
o udźwigu 2 t przy basenie postojowym.
Dziękuję za krótką rozmowę.

spełnić, aby dany wniosek był rozpatrywany
(zdobył minimalną wymaganą punktację) Ochot‑
nicza Straż Pożarna z Sarbii ma na lekki wóz
z dodatkowym wyposażeniem na wodę.
Pierwsza sesja nowej kadencji
Inauguracyjna sesja rady nowej kadencji odbyła
się 20 listopada. Ślubowanie złożyli radni i po‑
nowione wybrany na stanowisko wójta Gminy
Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek. Radnym
wręczono zaświadczenie o wyborze. Na prze‑
wodniczącego Rady Gminy Kołobrzeg wybrano
Juliana Nowickiego, który pełnił tę funkcję
w poprzedniej kadencji.
Z Dariuszem Polikowskim rozmawia
Tomasz Jankowski

GPS – Gminny Przegląd Sportowy

W potrójnej koronie
We Władysławowie, stawiło się 66 najlepszych
wędkarzy brzegowo‑plażowych. Wśród repre‑
zentantów okręgu Koszalin, znalazło się dwóch
zawodników PZW Drzonowo: Grzegorz Krężel
i Dariusz Słabuszewski. W całych mistrzostwach
złowiono 359 ryb. Mistrzem Polski został Grzegorz
Krężel, który święcił także triumf w cyklu Grand
Prix. Drużyna spisała się znakomicie, a okręg
Koszalin zajął I miejsce.
Mustang Korzystno – półmetek klasy B
Piłkarze z Korzystna mogą zaliczyć rundę je‑
sienną do niezwykle udanych, a wyniki są lepsze
niż w poprzednim sezonie. Bilans Mustanga
to 4 zwycięstwa, dwa remisy i pięć porażek,
co daję sumę 14 punktów i 8 miejsce w tabeli.
Wykorzystując znakomitą jesienną aurę, ostatni
raz na własnym boisku w walce o ligowe punkty
w tym roku, rozgromił 6:0, ostatnią drużynę
klasy B – Przyszłość dla Młodzieży Rusinowo.
Dzięki tym trafieniom Mustang poprawił swoje
statystyki strzeleckie, w rundzie jesiennej zdo‑
był 19 bramek, tracąc 23. Liderem jest Wicher
Mierzym, który w poprzednim sezonie zajął
2 miejsce za Reskiem Karcino.
Resko Karcino – na wiosnę trzeba
poprawić wyniki
W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej zespół
z Karcina przegrał 5:1 na wyjeździe z Płomieniem
Myślino. Choć spotkanie rozpoczęło się dla
Reska znakomicie, bo już w 37 sekundzie objęli
prowadzenie. Jedyną bramkę dla karcinian zdobył
Sebastian Ochnio, dla którego był to pierwszy
mecz w tym sezonie. Bilans drużyny po rundzie
jesiennej to 3 zwycięstwa: na inaugurację z Passa‑
tem Bukowo Morskie 2:1, w 8 kolejce na wyjeździe
z Falą ABFrost Gąski 0:2 i w 11 kolejce u siebie
7:5 z Arkadią Malechowo. Przy 10 przegranych
spotkaniach i 9 punktowej zdobyczy, zespół
plasuje się na 11 miejscu w ligowej tabeli. Zespół
zdobył 23 bramki, tracąc ich 49. Liderem klasy
A grupy 1 jest Bajgiel Będzino wyprzedzając
Strong Zielenicę. Zawodnicy wrócą na boisko

za 4 miesiące. Resko Karcino do 10 ekipy w tabeli
Passatu Bukowo Morskie traci punkt, ale już do 9
miejsca i Wrzosu Wrzosowo 8 punktów. Bolączką
zespołu była w niektórych spotkaniach sytuacja
kadrowa. Brakowało zmienników na ławce rezer‑
wowych. Właśnie w ostatnim meczu z Płomieniem
jedyną zmianę dokonano w 23 minucie, a ostatni
kwadrans w wyniku kontuzji Adama Wojciuka
zespół grał w osłabieniu. Na pocieszenie zostaje
fakt, że w poprzednim sezonie beniaminek Syrena
Grot Rymań (z którą Resko walczyło o awans
w sezonie 2016/2017) uzyskał tylko 2 punkty.
Zespół z Karcina obył się z ligą po awansie i lepiej
poznał drużyny z jakimi przyjdzie zmierzyć się
na wiosnę. Czas na treningi i stabilizację kadrową.
Do Grecji po sukces
Porto Carras w Grecji było światową stolicą ju‑
niorskich szachów. Odbywały się tam Mistrzostwa
Świata Juniorów w szachach: błyskawicznych,
szybkich i klasycznych do 14, 16 i 18 lat. Nasz
kraj reprezentowało 18 szachistów. Wśród nich
po raz kolejny znalazła się zawodniczka Gmin‑
nego Klubu Szachowego Solny Grzybowo Julia
Antolak, która wzięła udział we wszystkich
trzech turniejach. Największy sukces osiągnęła
uzyskując piąte miejsce na świecie w szachach
błyskawicznych. Były to już ostatnie mistrzo‑
stwa Julii w wieku juniorskim. Przez około
12 lat przygody z szachami zdobyła wiele me‑
dali Mistrzostw Polski oraz Europy, zarówno
indywidualnie, jak i grupowo. Reprezentowała
Polskę na wielu zawodach rangi mistrzowskiej.
Grała między innymi w RPA, Portugalii, Francji,
Urugwaju, Anglii, Chorwacji, Czarnogórze czy
Rumunii. Zamierza ona nadal kontynuować
swoją przygodę z szachami, ale już jako seniorka.

Biegli na 100-lecie
Dystans Kołobrzeskiej Mili Niepodległości
przebiegła głównie młodzież szkolna. Wśród 100
młodych biegaczy 12 było z Gminy Kołobrzeg. Naj‑
lepszy rezultat uzyskał Beniamin Dubois‑Placak
z Zieleniewa, z czasem 5:53 co dało mu 7 miejsce.
Na trasie 10 km swoją formę sprawdziło 257 biega‑
czy, a 17 z nich to nasi mieszkańcy. Tutaj najlepiej
spisał się Rafał Bienkowski z Kądzielna, który zajął
14 miejsce z czasem 38:25. Zaraz za nim na metę
wbiegł Andrzej Biedrzycki ze Starego Borku (38:51,
16 miejsce, 1 miejsce w kategorii mężczyzn 60+).
W Kołobrzeskim Półmaratonie Niepodległości
swoje siły sprawdziło 138 biegaczy, a 5 z nich
to reprezentanci gminy. Na tym wymagającym
dystansie 8 miejsce zajął Tomasz Żmuda z Drzo‑
nowa, któremu pokonanie trasy zajęło 1 godzinę
22 minuty i 44 sekundy. Wartym odnotowania
wynikiem jest rezultat Katarzyny Krupiak z Ko‑
rzystna (na zdjęciu), 7 wśród 25 startujących pań,
a 84 w klasyfikacji generalnej z czasem 1:51:03.
NLF w Dźwirzynie
W dźwirzyńskiej hali GOSTiR wystartowała Nad‑
morska Liga Futsalu. Do gry przystąpiło 10 ze‑
społów, a rozgrywki przeprowadzone są system
każdy z każdym. Terminarz stanowi 9 kolejek,
ostatnia 24 lutego 2019 roku. Organizatorem ligi
jest GOSTiR w Dźwirzynie. Terminarz dostępny
na www.gmina.kolobrzeg.pl

sport
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Będą mogli działać na wodzie

bezpieczeństwo

O aktualnej sytuacji w zarządzaniu kryzysowym po raz ostatni pisze Krzysztof Filipowicz
Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, będącą
najbliżej jeziora Resko Przymorskie w Gminie
Kołobrzeg jest ta znajdująca się w Karcinie. To tam
strażacy wskazali potrzebę oraz wykazali chęć
zwiększenia swoich umiejętności prowadzenia
działań na wodzie. Na wyposażenie jednostki
przekazano sześcioosobową łódź ratowniczą
typu Whaly 435 R z przyczepką do jej transportu
wraz z dodatkowym doposażeniem jak m.in.
kamizelki, koła ratunkowe, kaski. Zakup został
dokonany z pomocą środków Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 42
tys. zł uzyskanych we współpracy z Państwową
Strażą Pożarną w Kołobrzegu. Kwotę 17 tys. zł
dołożyła Gmina Kołobrzeg. Symbolicznego
odbioru i przecięcia wstęgi dokonali strażacy
jednostki wraz z wójtem Gminy Kołobrzeg.
Państwową Straż Pożarną w Kołobrzegu repre‑
zentował st. kpt. Marek Huszla. Strażacy ochot‑
nicy przeszli szkolenie z ratownictwa wodnego.
Wzbogacenie wyposażenia OSP Karcino o łódź
ratunkową jest działaniem wyprzedzającym.
Chociażby powstanie na jeziorze Resko – Cen‑
trum Sportów Wodnych w Dźwirzynie, z którego
korzystać będą mieszkańcy i turyści, o których
bezpieczeństwo trzeba zadbać także w ten sposób.
W tym momencie trwają prace nad poprawą

przejazdu na drodze przy remizie strażackiej
prowadzącej do jeziora. W przyszłości czekają
dalsze prace modernizacyjne otoczenia i remizy
strażackiej w Karcinie. Przekazanie łodzi było
też okazją do nagrodzenia młodej drużyny OSP
Karcino, która na zawodach w Siemyślu repre‑
zentując gminę zajęła znakomite trzecie miejsce.
Nagrody w postaci przenośnych głośników
otrzymało nie tylko 10 uczestników zawodów,
ale również zawodnicy rezerwowi.
Posterunek po remoncie
Efekt współpracy gminy i policji. Gmina Ko‑
łobrzeg przeznaczyła 25 tys. zł na wyposażenie
posterunku oraz kwotą 35 tys. zł wsparto prze‑
prowadzenie remontu. Dokumenty przekazania
wyposażenia dla posterunku policji w Dźwirzynie
w Urzędzie Gminy Kołobrzeg podpisali wójt
Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek oraz
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Dariusz
Hoc. Następnie dokonali inspekcji posterunku.
Efekty prac zaprezentował kierownik posterunku
Policji w Dźwirzynie asp. Bartosz Filipowicz,
który podkreślił, że poprawa warunków pozwoli
na godne przyjmowanie petentów oraz ma wpływ
na wykonywaną pracę. Modernizacja budynku
objęła powstanie nowego ogrodzenia, elewacje

budynku, montaż ogrzewania. Wymieniono
drzwi, wyremontowano pomieszczenia służące
dzielnicowym, zaplecze sanitarne oraz pomiesz‑
czenia gospodarcze. Dzięki pomocy zakupiono
nowe biurka, czy szafki. Poprawiono łączność
z posterunkiem oraz do dyspozycji policjantów
są komputery i drukarka. Więcej o nowym
funkcjonowaniu posterunku w vademecum
mieszkańca na ostatniej stronie.
Zmiany w Zarządzaniu Kryzysowym
Krzysztof Filipowicz pełniący funkcję podinspek‑
tora ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
Gminy Kołobrzeg, został wybrany na radnego
Gminy Kołobrzeg z 46% poparciem. W okręgu
numer 10 – Karcino, Głowaczewo, uzyskał 110
głosów. Zgodnie z przepisami radny nie może
łączyć swojego mandatu z pracą w urzędzie gminy,
w której został wybrany. Korzystając z okazji
chciałbym podziękować w tym miejscu za współ‑
pracę koleżankom i kolegom z Urzędu Gminy,
wszystkim służbom mundurowym, strażakom,
całemu zarządowi gminnej ochotniczej straży
pożarnej w szczególności prezesowi Krzysztofowi
Lewandowskiemu. Koleżance i kolegom z biur
zarządzania kryzysowego w gminach powiatu
kołobrzeskiego i miasta Kołobrzeg.
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Wyrazy mogą być umieszczone w diagramie
poziomo, pionowo, po przekątnych, wprost
lub wspak. Dana litera może wchodzić
w skład kilku słów.
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Łyżwy

10. Pierogi

–– Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii świątecznych.
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do
drzwi mieszkania.
–– Czy to ty, aniołku? – pyta kobiecy głos
zza drzwi.
–– Nie, ale jestem z tej samej firmy!
Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy
wzięli ślub w Boże Narodzenie?
Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa,
stół zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno
dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie
do drzwi.
–– Kto tam?
–– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie
miejsce?

Dzieci wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków, policjantów,
itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać
Świętym Mikołajem.
–– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty?
pyta nauczycielka.
–– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

–– Jest.
–– A mogę skorzystać?

Kartka na stole:

–– Nie.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

–– Ale dlaczego?!

PS. Woda z ogórków w lodówce.

–– Bo tradycyjnie musi być puste!

PPS. Lodówka w kuchni.

humor

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:

Wykreślanka świąteczna
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kulinaria

Bezglutenowe święta
Jak je przygotować pisze szef kuchni Mariusz Olesiński – Restauracja
MESA Dźwirzyno
Wykonanie:
Święta Bożego Narodzenia, to okres spędzany
często w większym gronie. Z rodziną i przy‑
Wszystkie sypkie składniki wymieszaj, dodaj olej.
jaciółmi. Na stole typowa, tradycyjna kuchnia
Zalej gorącą lecz nie wrzącą wodą i energicznie
Polska. I to ten moment, który często wprawia
mieszaj łyżką bądź w robocie kuchennym. Na‑
osobę na diecie bezglutenowej w spore zakłopo‑
stępnie wyrób ciasto ok 5 min. Uformuj kulkę,
tanie. Co zjeść? Jak cieszyć się tym czasem? Kilka
zawiń ciasto w folię spożywczą i odstaw na 15 min.
małych zmian i naprawdę może to być magiczny
Podczas wałkowania podsypuj ciasto mąką ziem‑
okres dla osób z nietolerancją glutenu.
niaczaną. Uważaj by ciasto zbytnio nie wyschło.
Zupa, to pierwszy posiłek, tuż po podzieleniu
Święta to także domowe wypieki. Pierniczki,
się opłatkiem. W zależności od regionu najczę‑
sernik czy makowiec są to obowiązkowe desery
ściej spotykany jest barszcz czerwony albo zupa
na bożonarodzeniowym stole. Ciasta przygoto‑
grzybowa. Ta pierwsza opcja jest bezpieczniejsza.
wane według tradycyjnych przepisów na bazie
Unikaj zabielanych zup, jeśli nie znasz rodzaju uży‑
mąki pszennej nie mogą być jednak jedzone przez
tej mąki i nabiału. Tak, nabiał też potrafi zawierać
osoby będące na diecie bezglutenowej. Wypieki
gluten, występuje on w dodatkach zagęszczających.
bezglutenowe można przygotować w bardzo łatwy
Panierowane ryby, to kolejna potrawa, która
sposób. Wystarczy zastosować zmodyfikowane
przepisy na ciasta. Poniżej przedstawiam mój
nie musi być problematyczna. Bułkę tartą zrób
samemu z bezglutenowego pieczywa. Zajmie
przepis na kruche ciasto, które może być podstawą
to chwilę, ale będziesz pewien, co jesz. Ususz,
sernika, tarty lub pysznej szarlotki:
a następnie zetrzyj na tarce. Uważaj, na mieszanki
›› kruche ciasto
przypraw. Często zawierają śladowe ilości glutenu,
›› zimne masło 200 g
więc sprawdź ich skład. Jeśli nie przygotowujesz
›› cukier puder 100 g
Świąt osobiście poproś, by do panierki użyto
›› mąka migdałowa 100 g
mąkę owsianą lub ryżową. Zawsze kupuj pro‑
›› mąka ryżowa 100 g
dukty z przekreślonym kłosem. Jest to gwarancja,
›› mąka ziemniaczana 50 g
że produkt jest w 100% wolny od glutenu.
›› mąka kukurydzana 100 g
Pierogi, to kolejny symbol Świąt. Do ich pro‑
›› 2 żółtka
dukcji możesz użyć mąki: z tapioki, ryżowej,
›› szczypta soli.
kukurydzianej czy na przykład ziemniaczanej.
Możesz z nich stworzyć cudowne ciasto pierogowe.
Wykonanie:
Zrób swoje, bezglutenowe pierogi i sprawdź czy
Żółtko ucieramy z cukrem pudrem. Do miski
rodzina zauważy różnicę. Może to być fajna okazja
wsypujemy pozostałe sypkie składniki i ście‑
do zabawy smakami w rodzinnym gronie. Poni‑
ramy na grubych oczkach tarki zimne masło.
żej przedstawiam nasz przepis na bezglutenowe
Wszystkie składniki szybko łączymy w jednolite
ciasto na pierogi:
ciasto i schładzamy. Wypiekamy w 180 stopniach
do złotego koloru.
›› 500 g mąki ziemniaczanej
Nawet jeśli w Waszym domu na diecie bezglute‑
›› 300 g mąki ryżowej
nowej jest tylko jedna osoba (dziecko lub dorosły),
›› 200 g mielonego siemienia lnianego
przygotowanie całej bezglutenowej Wigilii nie
›› 400 ml gorącej wody
jest wcale trudne. Jeśli chcesz w pełni cieszyć się
›› 2 łyżki oleju
smakiem Świąt nie rezygnując z przestrzegania
›› sól do smaku.

diety bezglutenowej zamów catering bezglu‑
tenowy. Restauracja Mesa w Dźwirzynie jako
jedyna w powiecie oferuje bezglutenowy catering
świąteczny. Całoroczna nadmorska restauracja
MESA w Dźwirzynie przy ul. Wyzwolenia 4J
znajduje się 50 m od plaży, a sama miejscowość
10 km od Kołobrzegu. MESA to miejsce z wyjąt‑
kowymi smakami kuchni świata. W karcie oprócz
wyszukanych dań grillowanych, takich jak kaczka,
rostbef, gęś, polędwica wołowa, ryby bałtyckie
oferujemy również przetwory i pasztety oparte
na najstarszych regionalnych przepisach.
Jako jedyna restauracja w powiecie przystąpi‑
liśmy do programu MENU BEZ GLUTENU orga‑
nizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Osób
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Od sze‑
ściu lat spełniamy wysokie wymogi certyfika‑
cji Stowarzyszenia.

Świąteczna biesiada
O bogactwie tradycji kulinarnych pisze
Beata Mieczkowska‑Miśtak

Rejon zachodniopomorski jak żaden inny może się poszczycić bogactwem
potraw kulinarnych, które mieszkańcy przyrządzą na świąteczne stoły. Dzieje
się tak dlatego, że w zachodniopomorskim tyglu miesza się wiele regionalnych
smaków przywiezionych na te tereny wraz z osadnikami a następnie całymi
grupami ludzi, którzy przyjechali tu z własnej woli, ponieważ urzekło ich
to miejsce.

Czyste powietrze, ekologiczne uprawy, dobre produkty i mistrzowie kuli‑
narni to niezwykłe obiecująca mieszanka, która się rozwija. Dziś jesteśmy
świadkami budowania się kultury kulinarnej Gminy Kołobrzeg. Mamy okazję
być w tym od samego początku. Uczestniczyć w świątecznych biesiadach,
rozkoszować się smakiem, wyglądem i aromatem potraw. Spotykać pasjo‑
natów, którzy chcą się dzielić tym co najlepsze. Korzystajmy z tego. Czerpmy
pełnymi garściami, doskonalmy się, bo goście nadchodzą. Przyjmijmy ich
jak potrafimy najsmaczniej.

kulinaria

Dziś kuchnia ta ma swoje tradycje i swoją kulturę kulinarną. Ma swoje regio‑
nalne tradycyjne potrawy i miejsca, które szczycą się wpisem Dziedzictwo
Kulinarne Regionu. W tym bogactwie tkwi ogromna siła. Moc, która tworzy
wyjątkowy unikalny charakter tego miejsca. Ogromny i bezpretensjonalny
rozwój gastronomii w województwie zachodniopomorskim a także w Gmi‑
nie Kołobrzeg sprawia, że zaczyna się u nas rozwijać turystyka kulinarna.
Smakosze z odległych zakątków znajdują czas, aby przyjechać na specjalne
wydarzenia kulinarne, które są realizowane w Gminie. Promocja poprzez
kulinaria pokazuje swoją moc zwłaszcza podczas imprez cyklicznych, które
już się zakorzeniły w świadomości mieszkańców i gości. A to dopiero początek
tej smakowitej drogi.

Numery telefonów
Kierownik PP Dźwirzyno – tel. 94 35 33 667
Dzielnicowi – tel. 94 35 33 666
W godz. zamknięcia posterunku nr do dyżurnego
KPP Kołobrzeg – tel. 94 35 335 11

Posterunek Policji w Dźwirzynie
otwarty będzie w dni powszednie w godz. 8–14.
W godzinach popołudniowych doraźnie
dyżury będą pełnić dzielnicowi w zależności
od godzin planowanej służby. W każdy
poniedziałek w godz. 10–14, dyżur kierownika
posterunku – asp. Bartosza Filipowicza.

Dwa tysiące lat temu,
w ówczesnym nieludzkim świecie,
Bóg stał się człowiekiem
aby człowiek stał się człowiekiem
i uświadomił sobie,
że jest dzieckiem Boga
Ks. Jan Twardowski

Rejon I asp. szt. Piotr Małetko
tel. kom. 571 323 838
dzielnicowy.dzwirzyno1@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Dźwirzyno, Grzybowo, Korzystno, Korzyścienko, Stary Borek, Nowy Borek.
Rejon II mł. asp. Eugeniusz Filipiak
tel. kom. 571 323 839
dzielnicowy.dzwirzyno2@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Bezpraw, Błotnica, Bogusławiec,
Drzonowo, Głąb, Karcino, Przećmino, Samowo,

Sarbia, Głowaczewo, Nowogardek, Rościęcino,
Kopydłówko.
Rejon III st. sierż. Bartosz Ignaczak
tel. kom. 571 323 840
dzielnicowy.dzwirzyno3@sc.policja.gov.pl
Miejscowości: Budzistowo, Niekanin, Obroty,
Bogucino, Stramnica, Kądzielno, Zieleniewo.

Uwaga!
Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt
z dzielnicowym, ale nie służy do składania
zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu,
petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu
przepisów. W sprawach niecierpiących zwłoki
zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Wesołych

swiat

GMINA KOŁOBRZEG

Pełnych miłości
i wzajemnej życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia
życzą
wójt Włodzimierz Popiołek
przewodniczący Rady Gminy Julian Nowicki

