
30 listopada, podczas Sesji Rady
Miejskiej w Bobolicach, wicemar-
szałek województwa zachodnio-
pomorskiego Tomasz Sobieraj
wraz z burmistrz Bobolic 
Mieczysławą Brzozą wręczyli
Cecylii Kuli-Tomaszewskiej
Srebrną Honorową Odznakę
Gryfa Zachodniopomorskiego. 

Nagroda przyznawana jest 
 w uznaniu zasług dla rozwoju
Pomorza Zachodniego. Jej zaanga-
żowanie i sposób kształtowania
proekologicznych zachowań jest
wzorcem do naśladowania nie
tylko dla nauczycieli, ale i społecz-
ników – podkreślono w uzasadnie-
niu. Z wnioskiem o uhonorowania
Cecylii Kuli-Tomaszewskiej wystą-
piła do Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego burmistrz
Bobolic. Laureatka od wielu lat
działa na rzecz ochrony przyrody,
upowszechniając na terenie gminy
Bobolice ideę ochrony przyrody 
w społeczeństwie lokalnym oraz
koedukację – łączy wiedzę doro-
słych (leśnicy, nauczyciele, wycho-
wawcy) z naturalną aktywnością

dzieci i młodzieży. Od wielu lat
koło Ligi Ochrony Przyrody
Oddział Bobolice przez nią prowa-
dzone z powodzeniem uczestniczy
w licznych organizowanych przez
Zarząd Okręgu LOP w Koszalinie
konkursach, zdobywając m.in. tytuł
„Najlepiej pracującego koła Ligi
Ochrony Przyrody w Okręgu
Koszalin” w kategorii szkół podsta-
wowych. Uczniowie koła są laure-
atami wielu konkursów fotogra-
ficznych, a ich prace zamieszczane
są w Kalendarzu Młodego Przy-

rodnika. Nagrodzona nauczycielka
przez wiele lat współpracowała 
z samorządem gminy Bobolice,
Nadleśnictwem Bobolice, Towa-
rzystwem Ekologiczno-Kultural-
nym w Bobolicach, jak również
kierownikami oraz dyrektorami
instytucji i placówek funkcjonu-
jących nie tylko na terenie gminy
Bobolice. 

Gratulujemy sukcesu i życzy-
my powodzenia w dalszej działal-
ności społecznej oraz w życiu
osobistym.

Troska o środowisko
nagrodzona

„Miłość na zawsze 
i do końca…”, 
tymi słowami 
26 listopada rozpo-
częła się wyjątkowa
uroczystość 
Jubileuszu 50-lecia
Pożycia 
Małżeńskiego. 

Każdy jubileusz jest okazją do
świętowania, ale Złote Gody to
rocznica niezwykła, tak jak niezwy-
kli są ludzie, którzy przeżyli razem
pół wieku. W bieżącym roku odzna-
czonych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻENSKIEGO W GMINIE BOBOLICE

w naszej gminie zostało szesnaście
par.

Z zaproszenia na Jubileusz
skorzystało trzynaście par jubila-
tów, które na uroczystość przybyły
w towarzystwie swoich najbliż-
szych. Niestety, z różnych przyczyn
nie wszystkie pary mogły sobie

pozwolić na obecność na uroczy-
stości.

Przybyli Jubilaci zostali 
w sposób uroczysty udekorowani
medalami przez burmistrza Bobolic
– Mieczysławę Brzozę. Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznawane są w dowód społecz-

nego uznania dla trwałości 
małżeństw. Oprócz medali Jubilaci
otrzymali pamiątkowe listy gratu-
lacyjne i okolicznościowe upomin-
ki. Burmistrz skierowała do dostoj-
nych Jubilatów słowa uznania 
i podziękowania za godne i długie
pożycie małżeńskie oraz za piękny
przykład dla młodego pokole-
nia. Spotkanie osłodzone
zostało przepysznym tortem,
który był prezentem dla
zasłużonych gości od
burmistrza Bobolic. 

Oprawę artystyczną zapewni-
ły utalentowane panie z grupy
teatralnej „Młodzi Duchem” oraz
Teresa Ulicka. Nie zabrakło także
tańców i śpiewów. 

ZŁOTE GODY

Złoci Jubilaci 
Genowefa i Henryk Krupa

Janina i Tadeusz Helman

Helena i Zbigniew Janiccy

Urszula i Jerzy Kańczewscy 

Danuta i Paweł Zawierucha

Teresa i Włodzimierz 
Łukaszczyk

Kazimiera i Wasyl Sułyk

Krystyna i Bronisław 
Kozakowkscy

Bożena i Bolesław Łebek

Lidia i Ignacy Maryniak 

Teresa i Władysław Strugała

Marianna i Jan Kapuścińscy

Emilia i Andrzej Chabowscy

Zofia i Henryk Sucheccy

Bożena i Lesław Mazur

Barbara i Stanisław 
Dominikowscy 

Wszystkim
odznaczonym parom

składamy wyrazy 
uznania, 

gratulujemy i życzymy
dużo zdrowia 

i miłości na kolejne,
wspólne lata.
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INFORMACJA PODATKOWA GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK
Od 2023 roku, w związku ze zmianą oprogramo-
wania podatkowego na nowy, nowoczesny system
spełniający wymagane standardy, czekają nas
następujące zmiany:

1. NOWOŚĆ – E’ PORTAL PODATKOWY 

Wygodny, bezpłatny dostęp do Twoich podat-
ków i opłat lokalnych w Gminie Bobolice.

Podatniku, od 1 marca 2023 roku, w każdej wol-
nej chwili sprawdzisz swoje wpłaty na rzecz Gminy.

Wystarczy tylko zarejestrować się poprzez profil 
zaufany lub uzyskany login i hasło, które otrzymasz 
z Urzędu Miejskiego. W nakazach podatkowych do-
starczymy Państwu szczegóły portalu i zasady korzy-
stania, w tym logowania. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
OD 1 MARCA 2023 ROKU Z E’ PORTALU PODATKO-
WEGO GMINY BOBOLICE!!!

2. CZEKAJĄ NAS ZMIANY NUMERÓW 
RACHUNKÓW BANKOWYCH 
DO PODATKÓW I OPŁAT

Szanowni Państwo,

z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2023 roku opro-
gramowania podatkowego na nowy system – koniecz-
nym jest zmiana indywidualnych numerów rachun-
ków bankowych dla wpłat:

* podatku od nieruchomości
* opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi

NADANE NOWE INDYWIDUALNE NUMERY 
RACHUNKÓW BANKOWYCH DO POWYŻSZYCH 
PODATKÓW I OPŁAT PRZEKAŻEMY PAŃSTWU DO

KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU WRAZ Z NAKAZAMI 
PODATKOWYMI NA 2023 ROK. 

UWAGA: 
DOKONUJĄC WPŁATY PRZED OTRZYMANIEM

NOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO NA PODATEK
OD NIERUCHOMOŚCI I/LUB OPŁATĘ ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (TZW.
OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ) – NALEŻY KONIECZNIE
SPRAWDZIĆ, CZY WPŁATA TA ZOSTAŁA PRZYJĘTA
I NIE COFNIĘTA PRZEZ BANK. 

ZA UTRUDNIENIA Z GÓRY PRZEPRASZAMY.

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Wprowadzone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/100/19 z dnia 28 listopada 2019 roku 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zmieniająca Uchwała Nr XXII/192/20 

z dnia 26 listopada 2020 roku dodatkowe zwolnienia, poza ustawowymi, zostały utrzymany i doty-

czą:

1) budynków i gruntów wykorzystywanych do celów ochrony przeciwpożarowej, 

2) nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycz-

nej i sportu, 

3) zwolnień o których mowa w pkt. 1 i 2 nie obejmuje budynków i gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 65,00 zł (górna granica stawki kwotowej 
na rok 2023 – 1 020,16 zł),
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 798,00 zł (górna granica stawki kwotowej 
na rok 2023 – 1 701,84 zł),
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  972,00 zł (górna granica stawki kwotowej na rok 2023 
– 2 042,19 zł);

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
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Wydawca
Urząd MiejSki BoBolice

ul. ratuszowa 1, 75-020 Bobolice

Skład i redakcja
Beso-Media

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, 

redagowania i nadawania własnych tytułów.

Zgodnie z art.18 ustawy Prawo
energetyczne do zadań własnych
gminy w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i pali-
wa gazowe należy planowanie 
i finansowanie oświetlenia ulic,
placów i dróg gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich znajdujących
się na terenie gminy. Ze względu na
kryzys energetyczny i gwałtowny
wzrost cen energii elektrycznej
samorządy w całym kraju przy-
stąpiły do działań zmierzających do
zmniejszenia zużycia energii 
i budżetowych oszczędności. Tak
też się stało w Gminie Bobolice. 

Już w październiku br. samo-
rząd podjął szereg czynności i ogra-
niczeń związanych z oszczędnością
energii w gminnych budynkach
użyteczności publicznej m.in. 

w szkołach podstawowych, hali
sportowej, przedszkolu, żłobku,
ośrodku kultury, bibliotece,
muzeum, świetlicach wiejskich,
ŚDS, MGOPS, jednostkach OSP .

Podjęcie kolejnych działań
możliwe było na terenie, na którym
gmina jest właścicielem oświetle-
nia. Działania takie dotyczyły:

– ograniczenia oświetlenie
nocnego w godz. 23.00-5.00 (doty-
czy ul. Ratuszowej i ul. Magazyno-
wej, które posiadają jeden obwód
energetyczny) i tarasu widokowego;

– częściowego wyłączenia
oświetlenia Rynku Miejskiego (pozo-
stawiono oświetlenie punktowe
kilkunastu lamp, całkowite wyłącze-
nie oświetlenia podziemnego); 

– pozostawienia punktowego
oświetlenia terenu szkolnego 

– ulica Głowackiego;
– ograniczenia ilości świe-

cących lamp oświetleniowych przy
ulicy Mieszka I;

– całkowite wyłączenie oświe-
tlenia placu rekreacyjnego – ul.
Dworcowa, ulic: Strefowej, Rozwo-
jowej i Przemysłowej (jeden obwód
energetyczny) oraz wyłączeniu
iluminacji ratusza i kościoła;

– oświetlenie świąteczne 
na rynku będzie włączone tylko
miesiąc czasu tj. od 6 grudnia do 
9 stycznia 2023 r.

W ostatnim kwartale bieżą-
cego roku wszystkie samorządy
zostały zobowiązane do zmniej-
szenia zużycia prądu o 10 proc. 
i dotyczy to także całego roku
2023. Brak realizacji tego wymogu
naraża Gminę na zapłatę kar

pieniężnych, które będą nakłada-
ne na samorządy decyzją admini-
stracyjną. Wymusza to kolejne
oszczędności w oświetleniu ulic,
placów oraz innych publicznie
dostępnych miejsc. 

W związku z koniecznymi 
do uzyskania oszczędnościami od 
1 grudnia br. do 30.11.2023 r. na tere-
nie Gminy Bobolice samorząd jest
zmuszony, tak jak i inne samorządy,
wprowadzić wyłączenie oświetlenia
ulicznego dróg gminnych w mieście
i na terenach wiejskich, dróg powia-
towych i ulic osiedlowych w godzi-
nach nocnych, tj. 23:00-5:00. Zdecy-
dowano też o wyłączeniu w tych
godzinach oświetlenia chodnika 
– ulica Polanowska – Chociwle.

Oświetlenie dróg krajowych 
i wojewódzkich oraz przejść dla

pieszych wzdłuż tych ulic pozosta-
je bez zmian. Są to drogi o dużym
ruchu samochodów osobowych 
i ciężarowych w dzień i w nocy. Stąd
też następujące ulice w mieście
będą nadal oświetlone: Fabryczna,
Koszalińska, Warszawska, Mickie-
wicza, 1 Maja, Polanowska. 

Taka sama sytuacja dotyczy
miejscowości, które znajdują się
wzdłuż dróg krajowych i woje-
wódzkich przebiegających przez
teren Gminy – tam oświetlenie
uliczne pozostaje bez zmian. Są to:
Chociwle, Drzewiany, Stare Borne,
Dobrociechy, Przydargiń, Kłanino. 

W pozostałych miejscowo-
ściach na terenie Gminy Bobolice
od 1 grudnia br. będzie wyłączone
oświetlenie uliczne przez 6 godzin
nocnych, tj. od 23 do 5.00, kiedy

ruch aut i pieszych zamiera lub
prawie wcale go nie ma.

Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że niektóre ulice posiadają
jeden obwód energetyczny, co unie-
możliwia pozostawienie jedynie
części oświetlenia ulicznego, jak
również niemożliwe jest wyłącze-
nie punktowe lamp, gdy są zasilane
linią napowietrzną. 

Pragnę też dodać, że podjęli-
śmy już kroki zmierzające do całko-
witej modernizacji oświetlenia na
terenie gminy dla pozostałych 746
punktów świetlnych w 2023 roku 
i obecnie czekamy na wycenę zada-
nia przez firmę ENERGA.

Za powstałe utrudnienia prze-
praszamy i liczymy na Państwa
zrozumienie konieczności podjęcia
tych działań.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GODZINACh NOCNYCh NA TERENIE GMINY BOBOLICE

Oszczędzamy energię, ale dbamy o bezpieczeństwo

Granty Sołeckie 2022 
W tym roku śladem lat ubiegłych został ogłoszony Konkurs Marszał-

ka Województwa Zachodniopomorskiego GRANTY SOŁECKIE 2022.
Konkurs oferował wsparcie finansowe zwycięskich projektów w kwocie
po 15.000,00 zł. 

Z naszej gminy zgłoszono 5 projektów z sołectw: Chmielno, 
Drzewiany, Głodowa, Jatynia oraz Ubiedrze. Zwyciężyły dwa projek-
ty: sołectwa Chmielno oraz sołectwa Jatynia.

Sołectwo Chmielno

Sołectwo Chmielno przedstawiło w konkursie projekt wykonania
częściowej termomodernizacji, ocieplenia ściany zewnętrznej w świe-
tlicy wiejskiej w swojej miejscowości. 

Świetlica jako jedyne miejsce możliwości spotkań lokalnej społecz-
ności, lokal wyborczy, ośrodek kultury we wsi, miejsce opieki nad 
dziećmi, organizacji warsztatów i innych spotkania. Funkcji tego obiek-
tu można wymienić naprawdę dużo, dlatego zwycięski projekt pozy-
tywnie wpłynął na rozwój i życie mieszkańców.

Prace wykonał Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach.
Koszt prac 30.000,00 zł (środki własne 15.000,00 zł, dofinansowanie
w ramach konkursu 15.000,00 zł).

Dodatkowo Gmina zrealizowała w całości ze środków własnych 
II etap termomodernizacji (ocieplenie pozostałych ścian). Wykonawcą
prac również był Gminny Zakład Komunalny, wartość robót dla tego
etapu – 34.970,20 zł. Całkowity koszt prac budowlanych wykona-
nych w 2022 r w świetlicy w Chmielnie, wyasygnowanych z budżetu
Gminy, to prawie 65 tys. zł., w tym 15.000 zł z grantów sołeckich. 

Sołectwo Jatynia

Drugi zwycięski projekt został złożony przez sołectwo Jatynia.
Projekt miał na celu utworzenia bezpiecznej i komfortowej przestrze-
ni dla spotkań mieszkańców sołectwa. Aby było to możliwe konieczna
była współpraca na wielu płaszczyznach.

Sołtys Jatyni Jan Chowaniec bezpłatnie użyczył grunt i wykonał
prace budowlane, Gmina zapewniła materiały budowlane, a Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego sfinansował w ramach konkur-
su zakup, dostawę i montaż drewnianej wiaty. 

Dzięki realizacji tego projektu i ogromnemu zaangażowaniu i poświę-
ceniu Sołtysa Sołectwa Jatynia zadanie konkursowe zostało w pełni
zrealizowane i mieszkańcy Jatyni mają miejsce do wspólnych spotkań.

Trasa ma być gotowa pod
koniec przyszłego roku. Budowa S11
na odcinku Koszalin-Bobolice trwa
od 20 lipca 2021 roku. Powstanie
dwujezdniowa droga ekspresowa 
o dwóch pasach ruchu w obu
kierunkach. Oddanie do ruchu całe-
go odcinka o długości 48 km plano-
wane jest w trzecim kwartale przy-
szłego roku. Wartość inwestycji to
1,76 mld zł.

Inwestycja podzielona jest 
na trzy odcinki: Koszalin – Zegrze
Pomorskie (17 km), Zegrze Pomor-
skie – Kłanino (19,3 km) i Kłanino 
– Bobolice (11,6 km).

Na odcinku Kłanino-Bobolice
budowana jest jedna z najdłuższych

w regionie estakad. Jej utworzenie
jest konieczne, ponieważ w tym
miejscu trasa przebiega nad dość
dużym obniżeniem terenu. Obiekt
o długości 433 m będzie również
pełnił funkcję przejścia dolnego dla
dużych zwierząt.

Droga ekspresowa S11 połączy
Pomorze Środkowe przez Poznań 
z aglomeracją śląską. Będzie miała
ponad 600 km długości. Oddanie
do użytku ostatnich odcinków S11
powinno nastąpić w 2029 roku.

W przyszłości pokonanie trasy
z Kołobrzegu do węzła Piekary
Śląskie na skrzyżowaniu z A1
zajmie samochodem osobowym
nieco ponad pięć godzin.

POWSTAjE REKORDOWA ESTAKADA 
Trwa budowa drogi S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Powstaje m.in. estakada o 433 metrach długości.

Trwa pierwszy etap przebudowy
dróg gminnych w Bobolicach: 
ul. Kwiatów Polnych, Słowackie-
go i Traugutta wraz ze skrzyżo-
waniami.

Obecnie trwają prace ziemne, 
tzw. korytowanie oraz budowa
konstrukcji pod nawierzchnię drogi.
W bieżącym roku planowane jest
wykonanie 120 metrów nawierzch-
ni. 

Zakres wszystkich prac w ra-
mach zadania obejmuje budowę 
i przebudowę dróg na odcinku
1100 m, w tym: budowę kanaliza-
cji deszczowej; budowę instalacji
elektrycznej oświetlenia drogo-

wego, przebudowa elementów
kolidujących; budowę kanału
technologicznego; wykonanie
konstrukcji i nawierzchni drogi,
chodników, ciągów pieszo rowe-
rowych, rond i innych jej elemen-
tów zawartych w dokumentacji
projektowej; wprowadzenie stałej
organizacji ruchu (w tym dostawa
i montaż niezbędnego oznakowa-
nia drogowego pionowego i pozio-
mego).

Zadanie finansowane ze środ-
ków Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych 
– edycja pierwsza 6.132.494,80,
RFIL 112.000 zł, wkład własny
gminy 322.762,88 zł. 

Remont dróg w Bobolicach

Gmina Bobolice otrzymała dofi-
nansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na
„Rewitalizację Parku Miejskiego
na Skarpie w Bobolicach”. 
8 listopada podpisano umowę 
o przyznaniu pomocy. 

Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego reprezentował
Tomasz Sobieraj – wicemarszałek, 
a Gminę Bobolice Mieczysława
Brzoza – burmistrz i Beata 
Sempołowicz – skarbnik, a także 
Małgorzata Nowak – podinsp. ds.
budownictwa i Maja Wiśniewska 

– insp. ds. rozwoju i obsługi inwe-
storów.

Zakres projektu: budowa
obelisku z tablicą upamiętniającą,
budowa energooszczędnego oświe-
tlenia (8 punktów) oraz monitorin-
gu (6 kamer), utworzenie strefy
rekreacyjnej ze stołem do gry 
w chińczyka oraz szachów, 3 ławo-
stołami i tablicą edukacyjną oraz
zieleń i nasadzenia.

Wartość całkowita - 325.551,34
zł, dofinansowanie - 206.939,00 zł,
wkład własny – 118.612,34 zł.

Realizacja planowana do 25
listopada 2023 r.

Nowe oblicze parku



28 października druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Bobolic wraz z zaprzyjaźnionymi

jednostkami ochotnicy powitali 
w Bobolicach swój fabrycznie nowy,
średni samochód ratowniczo-gaśni-

czy na podwoziu volvo FL zabudo-
wany przez firmę BOCAR. Pojazd
zastąpił kilkunastoletni, lekki
samochód na podwoziu renault
macott, przystosowany do ratow-
nictwa drogowego, który został
przekazany do sąsiedniej jednostki
z Porostu.

W Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bobolicach czynnie działa
około 25 strażaków. Jednostka
zabezpiecza drogi krajowe nr 25
oraz 11, a także drogi wojewódzkie
nr 205, 171 i 169. 

5 listopada na Rynku Miejskim
w Bobolicach nastąpiło oficjalne
przekazanie nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go na podwoziu Volvo dla OSP
Bobolice. Pojazd otrzymał imię
„BĄBEL”, po zmarłym druhu

Andrzeju Sarzyńskim – prezesie
i wieloletnim wiceprezesie jednost-
ki OSP Bobolice.

W uroczystym apelu wzięli
udział m.in.: Paweł Szefernaker 
– sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji; nadbryg. Jarosław Tomczyk
– Zachodniopomorski komendant
Wojewódzki PSP; dh Marek Kowalski
– prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Szczecinie;
st. bryg. Jacek Szpuntowicz 
– komendant miejski PSP w Koszali-
nie; Mieczysława Brzoza – burmistrz
Bobolic; Łukasz Maciejunas 
– dyrektor RDLP Szczecinek.

Uroczystość poprowadziła
druhna Anna Kustrzycka-Broda 
z jednostki OSP Gozd. Wydarzenie
rozpoczął dowódca uroczystości
składając meldunek druhowi
Markowi Kowalskiemu, następnie
odczytano krótki rys historyczny
miejscowej jednostki, odśpiewano
hymn państwowy i podniesiono
flagę RP. Następnie głos zabrał
prezes OSP Bobolice dh Krystian
Kowalczyk witając gości i dziękując
za wsparcie udzielone przy zaku-
pie nowego wozu bojowego.
Burmistrz Bobolic przekazała na
ręce prezesa OSP Bobolic oficjalny
akt przekazania pojazdu. W prze-
mówieniu życzyła druhom szczęśli-
wych powrotów do strażnicy,
podziękowała za aktywność w rato-

waniu zdrowia, mienia ludzkiego 
i ochronę przeciwpożarową miesz-
kańców gminy Bobolice. Podzięko-
wania skierowała również do wice-
ministra i posła ziemi koszalińskiej

Pawła Szefernakera za pomoc 
w uzyskaniu dofinansowania.

Po poświęceniu „BĄBLA” oraz
uroczystym przecięciu wstęgi głos
zabrali zaproszeni goście.
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Modernizacja
budynku 

Na przełomie września i paź-
dziernika modernizowano budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłaninie. Zadanie współfinanso-
wane było ze środków budżetu
Województwa Zachodniopomor-
skiego w wysokości 20.000 zł 
w ramach Grantów Strażackich.

Zakres prac tej inwestycji polegał
na wymianie instalacji elektrycznej,
szczególnie: kabla zasilającego od
licznika do nowo zamontowanej
rozdzielni elektrycznej z bezpieczni-

kami; instalacji oświetleniowej 
w dwóch garażach, pomieszczeniach
socjalnych i łazience, oświetlenie
klatki schodowej; zamontowaniu
m.in. 21 sztuk lamp oświetlenio-
wych; instalacji oświetlenia herbu na
wieży; zasilania do syreny alarmo-
wej.

W wyniku realizacji zadania
wzrosła skuteczność w podejmo-
waniu przez strażaków OSP dzia-
łań, inicjowaniu i nadzorowaniu
akcji ratowniczych. Zlikwidowano
problem niesprawnej instalacji elek-
trycznej, która stanowiła realne
niebezpieczeństwo dla użytkowni-
ków. Zaspokojone zostały zarówno

potrzeby strażaków jak i miesz-
kańców Kłanina, w tym przede
wszystkim wzrost poczucia bezpie-
czeństwa, poprawa jakości życia 
i pracy strażaków.

Kolejne 
dofinansowanie

8 listopada w Kłaninie podpisano
umowę pomiędzy jednostką Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kłaninie
reprezentowaną przez Ireneusza
Bednarczyka – prezesa OSP Kłanino
i skarbnika Ewę Czarnecką, 
a zarządem województwa zachod-

niopomorskiego reprezentowanego
przez Tomasza Sobieraja, wicemar-
szałka województwa zachodniopo-
morskiego na realizację zadania
publicznego pn. „Zakup nowego
umundurowania i wyposażenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłani-
nie” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Wartość całkowita projektu to
99.017,60 zł, z czego 

Dofinansowanie wynosi 84.164,96
zł, a wkład własny jednostki 
– 14.852,64 zł.

Realizacja planowana jest do maja
2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarnej w Kłaninie

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kłaninie zrealizowała projekt
współfinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
pn. „Dofinansowanie zakupu
sprzętu i wyposażenia jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
„Mały Strażak – 2022”.Dzielni
druhowie z OSP Kłanino na co
dzień wykorzystują zakupiony
sprzęt i wyposażenie, dzięki które-
mu podnoszą poziom swojego

bezpieczeństwa i skutecznie dzia-
łają ratując mienie i życie ludzkie.

Wartość całkowita zakupione-
go sprzętu wyniosła 11.885,00 zł, 
z czego dofinansowanie NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW wynosi 90%, 
tj. 10.696,50 zł, a wkład własny 
z Gminy Bobolice to kwota 1.188,50
zł.

***
Również druhowie z OSP 

w Poroście skorzystali z programu
dofinansowania i w ramach progra-
mu kupili 6 kompletów ubrań
specjalnych. Dzięki nowemu wypo-
sażeniu będą w stanie bezpiecznie

udzielać pomocy bez obawy 
o własne zdrowie lub życie. Mieli
już okazję prowadzić działania
ratowniczo-gaśnicze w nowym
umundurowaniu specjalnym. Nowe
umundurowanie jest wygodniejsze
bardziej ergonomiczne, a także,
bardziej widoczne dla innych.

„MAłY STRAżAK – 2022”

„Bąbel” powalczy z pożarami 

Samochód posiada napęd 4x4, silnik o mocy 280 KM, a także zbiornik
wodny o pojemności 3200 litrów oraz autopompę o wydajności 2400
litrów na minutę. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in.: zestaw
narzędzi hydraulicznych, pilarki, przecinarki, linia szybkiego natarcia 
o długości 60 metrów, opryskiwacz, torba medyczna PSP R1 oraz
niezbędna armatura wodno-pianowa.

Całkowity koszt wozu to ponad 921 tysięcy złotych. Zakup możliwy był
dzięki wsparciu: Komendy Głównej PSP 560.000,00 zł, Gminy Bobolice
261.000,00 zł oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-
cinku 100.000,00 (w kwocie po 25.000,00 zł od Nadleśnictw: Bobolice,
Tychowo, Warcino, Człuchów)

Wartość projektu 12.000 zł
Dotacja WFOŚiGW 
– 10.700,00 zł
– Dotacja Gminy Bobolice
–1.300,00 zł



„…Dążenie człowieka do
wolności dziś, w czasie wojny na
Ukrainie i toczących się walk,
wybrzmiewa szczególnie dobitnie 
i mocno. O wolności trzeba mówić,
trzeba o nią dbać i ją cały czas
pielęgnować – powiedziała podczas
inauguracji obchodów Mieczysła-
wa Brzoza Burmistrz Bobolic.

Za nami 104. rocznica święto-
wania niepodległości przez nas
Polaków, przez nas boboliczan. 

Do świętowania włączyli się
mieszkańcy i instytucje wywiesza-
jąc flagi państwowe. Gminny Zakład
Komunalny w Bobolicach, jak co
roku zadbał o akcent patriotyczny
dekorując miasto flagami biało-

czerwonymi, które dumnie powie-
wały na wietrze. 

11 listopada, o godz. 10, rozpo-
częliśmy świętowanie na Stadionie
Miejskim w Bobolicach. Na maszt
zakupiony z projektu „Pod biało-
czerwoną” została uroczyście
podniesioną flagą państwowa. 
W 2020 roku gmina Bobolice
dołączyła do tej inicjatywy – zakła-
dała ona sfinansowanie przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu
masztów i flag dla wszystkich gmin
w Polsce, których mieszkańcy
poprzez głosowanie dołączą do
projektu. W całej Polsce w akcji
wzięło udział ponad 400 000 osób,
zaś warunkiem było uzyskanie

odpowiedniej ilości podpisów
mieszkańców pod wnioskiem. 

I udało się. To dzięki Państwa
głosom Gmina Bobolice znalazła się
na 4. miejscu w województwie
zachodniopomorskim z ilością 356
głosów! Otrzymaliśmy w ramach
projektu 8-metrowy maszt z flagą,

która będzie powiewała na masz-
cie podczas różnych uroczystości. 

Uroczystego wciągnięcia flagi
na maszt dokonała zastępca burmi-
strza Monika Gołucka w obecności
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bobolicach Franciszka Łobockie-
go, wiceprzewodniczącego Rady

Miejskiej Zdzisława Kurty, radnego
powiatowego Krzysztofa Orlikow-
skiego, radnej Rady Miejskiej 
w Bobolicach Agnieszki Kurpiew-
skiej, przedstawicieli UKS Olimpia 
z prezesem Henrykiem Kowalskim,
mieszkańców gminy oraz zawodni-
ków klubów strzeleckich z całej
Polski, którzy wzięli udział w zawo-
dach zorganizowanych na stadio-
nie tego dnia przez LOK Bobolice 
i Klub Strzelecki Kurta. 

Dziękujemy Mieszkańcom
Gminy Bobolice za poparcie inicja-
tywy, bo to dzięki Państwa głosom
mamy nowy maszt. Zadaniem
projektu jest również integracja
lokalnych i ponadlokalnych
społeczności w duchu tradycji,
jedności oraz nowoczesnego patrio-
tyzmu – niech nam ta flaga biało-
-czerwona towarzyszy podczas
różnych imprez kulturalnych i spor-

towych. Maszt z flagą Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz tabliczka
zostały sfinansowane w ramach
projektu „Pod biało-czerwoną” pod
honorowym patronatem Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego.

Po uroczystym wciągnięciu
flagi zgromadzeni udali się na
Strzelnicę Miejską na Stadionie,
gdzie odbyły się Otwarte Zawody
Strzeleckie z okazji Święta Niepod-
ległości. Zwycięzcy poszczególnych
konkurencji uhonorowani zostali
pucharami, medalami i dyploma-
mi. Dziękujemy za wspólne święto-
wanie i zapraszamy do pełnej rela-
cji z obchodów, które dostępne są
na stronie www.bobolice.pl oraz na
gminnym facebooku. 

#PodBiałoCzerwoną
FOT. PIOTR SIELECKI
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Obchody Święta Niepodległości w Gminie Bobolice „Pod  
POD BIAŁO-CZERWONĄ

KONCERT NA NIEPODLEGłą NuTę
O godz. 16.30 w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Bobolicach odbył się koncert niepodległościowy.
W koncercie wystąpiły dzieci z Przedszkola w Bobolicach: grupa Jeży-

ki i Sówki, które zaprezentowały cykl słowno-muzyczny o charakterze
patriotycznym, przygotowany pod kierunkiem Marzeny Kowalczyk. Młode
wokalistki z zespołu wokalnego z Ośrodka Kultury, zaprezentowały pięk-
ne utwory przygotowane pod kierunkiem Ewy Trynki. Zaprezentowały
piosenki m.in. „Dziś idę walczyć, mamo!”, „Co to jest niepodległość?”,
„Taki kraj”. Na scenie zaprezentował się również gość specjalny zespół
SZARŻA w składzie: Eugenia Cieszyńska i Janusz Kowalkowski. Duet
reprezentuje Środkowopomorski Okręg Związku Piłsudczyków w Kosza-
linie. Podczas koncertu można było zobaczyć wystawę pn. „Ojcowie
Niepodległości”.

Msza w intencji Ojczyzny
O godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny w Bobolicach odbyła się uroczysta koncelebrowana msza święta 
w intencji Ojczyzny, odprawiona przez księży Tomasza Staszkiewicza
oraz Dawida Hamrola. Rangę uroczystości podniosły prezentowane pocz-
ty sztandarowe – Zakładu Karnego w Starem Bornem oraz jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych w Bobolicach i Kłaninie.
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od  biało-czerwoną” 11 listopada w placówkach oświatowych
Żłobek Miejski w Bobolicach „ELFIKI”
Obchody Święta Niepodległości odgrywają bardzo ważną rolę w podtrzy-

maniu tożsamości narodowej każdego Polaka, zarówno dorosłego, jak i tego
najmłodszego, uczęszczającego do żłobka. Poznane przy tej okazji polskie
symbole narodowe pomogły dzieciom w oswojeniu trudnych pojęć, jakimi są:
ojczyzna, patriotyzm, godło, flaga. Wiedzę na ten temat najlepiej podawać
dzieciom w formie zabawy. Dlatego nasze Elfiki zajęcia rozpoczęły od zabaw
ruchowych z repertuarem dziecięcych utworów o ojczyźnie oraz od koloro-
wania i wyklejania flagi. Odświętnie ubrane maluszki przystąpiły również do
wysłuchania hymnu narodowego. Z powagą i cierpliwością, którą dopiero 
w sobie kształtują, dumnie uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. 

SP KŁANINO 
10 listopada uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkoły wzięli udział 

w uroczystych obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Dołączyli także do akcji „Szkoła do hymnu!”. Uroczystość zakończyła
się quizem wiedzy o Polsce, który zdaliśmy śpiewająco! Brawo!

Przedszkole w Bobolicach
10 listopada w Przedszkolu w Bobolicach odbył się uroczysty apel przed-

szkolaków z okazji Święta Niepodległości.

Dla Niepodległej w SP Bobolice
10 listopada, w Szkole Podstawowej im. henryka Sienkiewicza w Bobo-

licach, odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Uczniowie (przygotowani przez Małgorzatę Zieniewicz i Izabellę

Mirotę) zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony ojczyźnie 
w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na który składały
się wiersze znanych poetów: I. Krasickiego, C. K. Norwida, W. Bełzy, T. Róże-
wicza, A. Słonimskiego, Z. Jerzyny oraz piosenki patriotyczne: „Piechota”,
„Pierwsza Kadrowa”, „Pierwsza Brygada”, przeplatane krótkimi informacja-
mi historycznymi. Program artystyczny obejrzeli zaproszeni goście: wice-
burmistrz Monika Gołucka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław
Kurta, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jarosław Bącz-
kowski, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Orlikowski, dyrekcja,
grono pedagogiczne i uczniowie. Młodzi artyści skłonili słuchaczy do reflek-
sji na czym obecnie polegają ich obowiązki wobec ojczyzny, czy je rozumieją
i jak je wypełniają... Zachęcili uczniów do udzielenia odpowiedzi na pytania,
czy szanują symbole narodowe, czy troszczą się o poprawność języka
polskiego i czy zachowują polskie tradycje narodowe? Uroczystość, która
stała się lekcją patriotyzmu, zakończyła się wspólnym wykonaniem piosen-
ki „Żeby Polska była Polską”.

Uczniowie placówki wzięli również udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła
do hymnu”.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 
w SP Drzewiany. 
10 listopada w szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepod-

ległości, na której obecni byli zaproszeni goście: zastępca burmistrza
Monika Gołucka, sołtys Starego Bornego Wiesława Pawłowska oraz
społeczność lokalna. Akademia miała charakter uroczysty, ale i edukacyj-
ny, ponieważ uczniowie biorący udział w tym przedsięwzięciu ukazali czasy
Polski Niepodległej – recytując utwory poetyckie o tematyce niepodległo-
ściowej oraz śpiewając pieśni patriotyczne, które tego dnia pięknie zabrzmia-
ły w murach szkoły. Podczas tej uroczystości uczniowie, grono pedagogiczne,
pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji „Szkoła do hymnu” śpiewając cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”
o godzinie 11.11.

Szkoła do hymnu w SP Dargiń
14 listopada w szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Odzyskania

Niepodległości. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni
goście: zastępca burmistrza Monika Gołucka oraz radny Rady Miejskiej 
w Bobolicach Ireneusz Bednarczyk.

Akademia miała charakter uroczysty, ale i edukacyjny. Dzięki uczniom
biorącym udział w tym przedsięwzięciu cofnęliśmy się w czasie i zobaczyli-
śmy, w jakich trudach Polska walczyła o niepodległość i wolność. 

Podczas tej uroczystości cała społeczność szkolna „Stanęła do hymnu”
w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą: „Szkoła do hymnu” śpiewając
wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Niepodległość w Bibliotece 
Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada Bibliotekę odwiedziła klasa

I z Magdaleną Jankowską. Dzieci dowiedziały się o symbolach narodowych
i drodze Polski do odzyskania Niepodległości, a na koniec wykonały flagi 
z bibuły oraz kolorowały godło. Następnie w czwartek odbyły się otwarte
zajęcia literacko-plastyczne, podczas których przypomnieliśmy sobie wiersz
Władysława Bełzy „Katechizm młodego Polaka” oraz opowiedzieliśmy 
o symbolach narodowych. Dzieci własnoręcznie wykonały kotyliony, flagi
oraz przestrzenne godło. Ponadto wszyscy mieszkańcy mogli zwiedzić
wystawę w korytarzu Biblioteki pn. „Niepodległa na mapach. Kształtowanie
granic po 1918 roku” udostępnionej przez Biuro Programu Niepodległa.
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III BOBOLICKA GALA ROLNIKA 

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego
gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.

Słowami Jana Pawła II Burmistrz Bobolic Mieczysław 
Brzoza przywitała rolników i zaproszonych gości 
na III już Bobolicką Galę Rolników, która odbyła się 
18 listopada 2022 roku. Uroczystość była uhonorowaniem
ciężkiej pracy wszystkich rolników zamieszkujących 
i gospodarujących na terenie Gminy Bobolice.

Serdeczne słowa przekazał
także w formie listu skierowanego
do wszystkich rolników Paweł
Szefernaker, poseł na Sejm, sekre-
tarz stanu w MSWiA.

Wśród zaproszonych gości
obecni byli wicestarosta Tomasz
Tesmer wraz z małżonką, wice-
przewodniczący Rady Powiatu
Kamil Jesionowski, radny Rady

Powiatu Krzysztof Orlikowski,
zastępca dyrektora Biura Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej Danu-
ta Lebioda, radni Rady miejskiej 
w Bobolicach, sołtysi sołectw naszej
gminy, prezes Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska Danuta
Karpińska, główna księgowa 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska Mariola Sowińska oraz
najważniejsi goście tego wieczoru
– rolnicy. 

Gospodarzami uroczystości
byli: burmistrz Bobolic Mieczysława
Brzoza wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej w Bobolicach Fran-
ciszkiem Łobockim, a o wystrój 
i klimat zadbała dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Bo-
bolicach Izabela Helman.

Podczas obrzędów burmistrz
wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyli nagrodę „Bobo-
lickiego Łana” Justynie Jaworskiej 
– za prowadzenie gospodarstwa
rolnego na terenie gminy Bobolice
od ponad 25 lat. 

Przyznany został tytuł
„Aktywnej Kobiety Wiejskiej Gminy
Bobolice”, a jego laureatką została
Wiesława Pawłowska – sołtys sołec-
twa Stare Borne. Nagrodę wręczyła
burmistrz wraz z wicestarostą
koszalińskim. 

Rozdano również nagrody za

„Najpiękniejszy tradycyjny wieniec
dożynkowy”. Trzy równorzędne
wyróżnienia otrzymały wieńce, do
których powstania przyczynili się
obecni na gali przedstawiciele
sołectw: Krępy – sołtys Wioleta
Bawoł wraz z Krystyną Matecką,
Jolantą Cieślak i Danutą Grabow-
ską; Kłanina – sołtys Jagna Pacz-
kowska wraz z Czesławą Nowocień,
Marią Lubas, Moniką Lubas, Anną
Lewczuk i Agnieszką Skibą; a także
Drzewian – Angelika i Kornel
Turowscy.

Następnie, aby tradycji stało się
zadość, rozpoczęto świętowanie.
Były oklaski, tańce, śpiewanie.
Uśmiechy gości uświetniły całe
wydarzenie. A zdjęcia z fotobudki,
za którą dziękujemy Piotrowi
Adamusowi – radnemu Rady Miej-
skiej, upamiętnią ten czas na zawsze.

Za oprawę muzyczną dzięku-
jemy zespołowi muzycznemu
Wolare Show, zaś za przepyszny
poczęstunek Hannie Obławskiej 
z Drzewian. Kilka słów podzięko-
wania należy się również Renacie
Pacholczyk, prowadzącej oficjalną
część spotkania.

Gratulujemy odznaczonym. 
A wszystkim jeszcze raz życzymy
odpoczynku w nadchodzącym
czasie. Zbierajcie siły, wiosna tuż,
tuż…

Wieniec dożynkowy przygotowany przez Sołectwo Krępa

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Drzewiany

Wieniec Dożynkowy Sołectwa Kłanino
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Tego dnia obchodzony jest
Europejski Dzień Seniora. To świet-
na okazja, by przypomnieć o tym,
jak bardzo potrzebne społeczeń-
stwu są starsze osoby. Przyjazny
stosunek do osób starszych jest

miarą kultury i dojrzałości społe-
czeństwa. 

Na początku uroczystości 
głos zabrała Mieczysława Brzoza
Burmistrz Bobolic, która podzięko-
wała seniorom za liczne przybycie.

Wyraziła ogromną radość z okazji
tego spotkania. Była to okazja do
uhonorowania Boboliczan, którzy 
w tym roku kończą (lub skończyli) 
95 i 90 lat. Na uroczystości były
obecne mieszkanki Boboolic Alina

Zmitrowicz (95 l.) i Elżbieta Sko-
wrońska (90 l.). Burmistrz Mieczy-
sława Brzoza przekazała Im słowa
uznania dla przeżytych lat i życzenia
wszelkiej pomyślności i pogody
ducha. 

Podczas tegorocznego Gmin-
nego Dnia Seniora zostali również
uhonorowani seniorzy, którzy
aktywnie działają lub działali na
rzecz społeczności. Tytuł Aktyw-
nego Seniora Gminy Bobolice wraz
z podziękowaniem za wszech-
stronną, pełną pasji działalność,
zaangażowanie, profesjonalizm,
życzliwość, dobroć i gotowość do
niesienia pomocy, otrzymali: Juliusz
Glaser, Jadwiga Glaser, Eufemia
Strok, Helena Bubień, Zofia Kęcel,
Krystyna Łukasiewicz. Dzięki ich
działalności „marzenia nie odcho-
dzą na emeryturę”. 

Niespodziankę Seniorom
sprawili rodzice i dzieci ze Żłobka
Miejskiego Elfiki w Bobolicach wraz
z Esterą Dadan – dyrektorką, przed-
stawiając krótka bajkę o radości.
Zaprezentowano film dokumentu-
jący działalność na rzecz Seniorów
w latach 2020 – 2022 podejmowa-
ną przez lokalny samorząd, insty-
tucje i stowarzyszenia. Prezentację
przygotowała Halina Michalak. 

Następnie wystąpiły zespoły
śpiewacze działające w ramach
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Bobolicach: Ziemia Bobolicka,
Kaliny i Florianki. Czas seniorom 
i zaproszonym gościom umiliła
grupa teatralna „Młodzi duchem”,
która po dwuletniej przerwie
znowu zaczęła się spotykać i przy-
gotowała krótki program artystycz-
ny. Razem z grupą wystąpiła Joanna
Jankowska – poetka. Było trochę na
poważnie i trochę z humorem.
Nasze Panie rozbawiły towarzystwo
do łez. 

Po części artystycznej wystąpił

Sylwester Domansky – gwiazda
wieczoru, który już po raz trzeci
gościł w naszym miasteczku.
Występ był wspaniały, a artysta
nawiązywał świetny kontakt 
z publicznością.

Po koncercie seniorzy zostali
zaproszeni na poczęstunek, który
przygotował zespół Gospody 
Wiejskiej w Drzewianach. Zabawę
poprowadził niezawodny DJ

Adamus, czyli Piotr Adamus. 
Gminny Dzień Seniora 2022

został zorganizowany w ramach
partnerstwa lokalnego „Bobolice
bez barier”.

Jolanta stępień, kieroWnik 
MieJsko-GMinneGo ośrodka poMocy
społeczneJ W BoBolicacH 

FOT. IZABELA hELMAN
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
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25 października 2022 r., 
po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią, odbyła się
inauguracja roku akademickiego
2022/2023 Bobolickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 

W inauguracji uczestniczyła
delegacja Wydziału Humanistycz-
nego Politechniki Koszalińskiej 
na czele z dr. hab. Zbigniewem
Danielewiczem, prof. PK, prodzie-
kanem ds. kształcenia WH oraz
zaproszeni goście: Mieczysława
Brzoza – burmistrz Bobolic, Zdzi-
sław Kurta – zastępca przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Boboli-
cach, Jolanta Stępień – kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Bobolicach, Izabe-
la Helman – dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bobolicach. 

Wykład inauguracyjny pt.
„Kryzys, katastrofa, apokalipsa jako
strategia w reklamie” wygłosił 
dr Piotr Szarszewski. Zostało przy-
jętych troje nowych słuchaczy
BUTW. W części artystycznej
wystąpiły grupa teatralna „Młodzi
duchem” oraz Ewa Trynka i Małgo-
rzata Szymańska.

Życzmy powodzenia nowo
wybranemu zarządowi, a słucha-
czom BUTW-u radości z uczestnic-
twa.

Halina MicHalak, 
sekretarz sWis

Inauguracja roku 
akademickiego BuTW

1 listopada wolontariusze 
z gminy Bobolice po raz kolejny
włączyli się w akcję „Dar serca”
organizowaną przez koszalińskie
Hospicjum. Od godz. 9 do 14
grupa 19 wolontariuszy kwesto-
wała na bobolickim cmentarzu
komunalnym na rzecz Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Koszalinie. 

Boboliczanie i goście odwie-
dzający nasze cmentarze nie byli
obojętni na los osób przebywa-
jących w Hospicjum. Chętnie wrzu-
cali datki do puszek. Mimo trudnej
sytuacji podczas akcji zebraliśmy
ogółem 7.558,49 zł.

„Już od jakiegoś czasu kondy-
cja finansowa hospicjów poza-
rządowych w Polsce pogarszała się
z roku na rok. Obecne procesy infla-
cyjne oraz wszystkie wcześniejsze
podwyżki będące następstwem
COVID-19 doprowadziły do tego, że

sytuacja w hospicjach jest drama-
tyczna. „By hospicjum przetrwało
zimę” jest hasłem, które można
traktować dosłownie i w przenośni.
Dosłownie, gdyż nie wiemy, co nas
czeka – rachunki już teraz są niepo-
równywalnie wyższe, niż w zeszłym
roku, a jeszcze nie zaczął się na
dobre sezon grzewczy. W przeno-

śni, traktując zimę, jako trudny
okres – a w takim obecnie znajdują
się wszystkie pozarządowe hospi-
cja. Nie tylko my. I mamy wrażenie,
że ważą się właśnie nasze losy. Co
miesiąc brakuje nam średnio 140
tys. zł, które dokładamy z rezerwy
utworzonej z Waszych darowizn.
Darowizn, dzięki którym w ogóle

jeszcze istniejemy. Darowizn, które
powinny być przeznaczone na
spełnianie marzeń pacjentów, 
na inwestowanie w nowoczesny
sprzęt, w rozbudowę, na opiekę nad
większą ilością podopiecznych.

To smutne, że przy gwaranto-
wanych świadczeniach opieki palia-
tywno-hospicyjnej państwo zakła-
da, że hospicja utrzymają się dzięki
Darczyńcom. Nie możemy zrozu-
mieć, dlaczego finansowanie hospi-
cjów przez NFZ nie stoi na równi 
z finansowaniem np. szpitali czy
przychodni.” – czytamy na stronie
Hospicjum.

– Wolontariuszom, którzy
włączyli się w akcję serdecznie
dziękujemy. Dziękujemy za pomoc,
dobro i otwartość na drugiego czło-
wieka. Niech każdy dobry uczynek,
dobre słowo wraca do Was i daje
Wam satysfakcję, ponieważ „w ofia-
rowaniu siebie najpiękniejsze jest to,
że to, co do nas wraca jest zawsze
lepsze od tego, co dajemy”. Bez Was
nie byłoby to możliwe – podkreśliła
Jolanta Stępień z Centrum Wolonta-
riatu przy Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Dar serca dla Hospicjum

Gminny Dzień Seniora 2022
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 20 października, odbył się IV Gminny Dzień Seniora, 
z inicjatywy i pod patronatem burmistrz Bobolic Mieczysławy Brzozy. 

Gospodarze uroczystości: od prawej Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza,
Sekretarz Gminy Bobolice – Krzysztof Dziadul, Skarbnik Gminy Bobolice 
– Beata Sempołowicz, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bobolicach – Jolanta Stępień

Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza wyróżniła Seniorów były zarząd Słuchaczy Bobolickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Bobolicach w składzie: od lewej: Helena Bubień, Krystyna Łukasiewicz, Eufemia Strok, Zofia Kęcel,
Jadwiga Glaser, Juliusz Glaser.

Występ dzieci ze Żłobka Miejskiego w Bobolicach ,,ELFIKI”.

Dla Seniorów i zaproszonych gości przewidziano zabawę taneczną. Wystąpiła również grupa teatralna ,,Młodzi duchem”. 
O oprawę muzyczną zadbały: Zespół Ziemia Bobolicka wraz z Kalinami
(Panie na czerwono), Florianki z Kłanina (na niebiesko).



22 listopada, w świetlicy wiejskiej
w Dargini, odbył się Gminny
Konkurs Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej pt. „Historia pieśnią
malowana”.

Konkurs był realizowany w ra-
mach projektu „Międzypokoleniowe
centra edukacyjne – wsparcie inte-
gracji międzypokoleniowej”. Po raz
pierwszy w formule międzypoko-
leniowej. Celem konkursu było
kultywowanie tradycji narodowej 
i wzmacnianie postaw patriotycz-
nych. Wzięły w nim udział dzieci 
z placówek oświatowych z terenu
gminy oraz starsze pokolenia. Swoją

obecnością zaszczycił nas Franci-
szek Łobocki, przewodniczący Rady
Miejskiej w Bobolicach. W komisji
konkursowej zasiedli: Izabela
Helman, dyrektor MGOK w Boboli-
cach, Zdzisław Kurta – wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bobo-
licach, Ireneusz Bednarczyk – sołtys
sołectwa Dargiń. O podniebienia
uczestników zadbało Koło Gospodyń
Wiejskich „Ach te baby” z Kłanina. 

Rezultaty konkursu
Kategoria A (klasy IV-VI):

I miejsce – Jakub Urbaniec (SP
Bobolice); II miejsce – Piotr Orłow-
ski (SP Bobolice) oraz Aurelia Sobko

(SP Drzewiany); III miejsce – Patry-
cja Czarna (SP Bobolice) oraz Mile-
na Rzelek (SP Dargiń).

Kategoria B (klasy IV-VI)
zespoły: I miejsce – SP Drzewiany; 
II miejsce – SP Bobolice; III miejsce
SP Dargiń. 

Kategoria C (klasy VII-VIII)
soliści: I miejsce – Sara Kreczetow-
ska (SP Bobolice); II miejsce – Julia
Opala (SP Dargiń); III miejsce – Julia
Jarzyńska (SP Bobolice) oraz Nicola
Łoziak (SP Dargiń).

Kategoria D (klasy VII-VIII)
zespoły: I miejsce – SP Bobolice; 
II miejsce – SP Dargiń; III miejsce 
– SP Bobolice.

Kategoria E (dorośli) soliści:
I miejsce – Izabella Mirota. 

Kategoria F (dorośli) zespoły: 
I miejsce – Wschodzące Gwiazdy;
II miejsce – Florianki z Kłanina.

Konkurs był jednym z wielu
działań międzypokoleniowych
przewidzianych w projekcie pt.
„Międzypokoleniowej, integracyj-
nie i z tradycją w Dargini”, dofi-

nansowanym z Programu Ministra
Edukacji i Nauki „Międzypokole-
niowe Centra Edukacyjne – wspar-
cie integracji międzypokolenio-
wej”. 

Zadanie realizowane jest 
w ramach partnerstwa lokalnego
„Bobolice bez barier”.

Halina MicHalak 
sekretarz sWis

11[nr 5] wrzesień-grudzień 2022 r. Bobolickie Wiadomości Samorządowe

Historia pieśnią malowana    

Pan Bronisław to miłośnik
historii, twórca Muzeum Regional-
nego w Bobolicach, od wielu lat jest
nieocenionym poszukiwaczem
historii, wybitnym regionalistą, 
a przede wszystkim wierny tradycji
i ponad wszystko kochający Boboli-
ce. Jest również założycielem Towa-
rzystwa Ekologiczno-Kulturalnego
w Bobolicach. Założył również
kwartalnik Pomorza Środkowego
„Znad Chocieli” – 1997 r., pisma
redagowane przez Towarzystwo
Ekologiczno-Kulturalnego. Do 2002
roku pełnił funkcję redaktora
naczelnego. Obecnie pracuje 
w składzie zespołu redakcyjnego.
Swoje artykuły publikuje w Biule-
tynach konferencyjnych TEK, 
w „Głosie Koszalińskim”, „Wędrow-
cu Zachodniopomorskim”. Dotych-
czas opublikował ponad 170 arty-
kułów z następujących dziedzin:
geografia i ekologia, historia oraz
tematyka społeczna

Jest autorem książek: „Dzieje
polskiej gałęzi rodu de Tillier” (2005
r.), książki wielotematycznej „Pisma
wybrane” oraz „Historia Bobolic do
1945 roku” (2019 r.).

Książka „Pisma wybrane” skła-
da się z 9. części. Jest wielotema-

tyczna i stanowi zbiór niezależnych
od siebie artykułów Bronisława
Malinowskiego przedrukowanych 
z różnych czasopism. Podczas
spotkania autor przedstawił gene-
zę książki i tematykę najważniej-
szych artykułów. Zebrani goście
mogli dowiedzieć się jaka powinna
być „mała ojczyzna”, aby wszyscy
czuli się w niej dobrze. Warto dodać,
że każda część książki rozpoczyna
się utworem pochodzącym ze zbio-
ru tomików poezji, które tematycz-
nie nawiązują do poszczególnych
rozdziałów.

Odznaczenia państwowe,
regionalne i społeczne Bronisława
Malinowskiego: 

Złota Odznaka Związku
Nauczycielstwa Polskiego (Warsza-
wa 1970 r.)

Złoty Krzyż Zasługi przyznany
przez Radę Państwa (Warszawa
1975 r.)

Odznaka honorowa „Za zasłu-
gi w Rozwoju Województwa Kosza-
lińskiego” przyznana przez Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Koszalinie (1978 r.) 

Srebrny Medal Pamiątkowy
przyznany przez Społeczny Komitet
Obchodów 650-lecia (1990 r.)

Złota Odznaka Gryfa Zachod-
niopomorskiego przyznana przez
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego (2004 r.);

„Zasłużony dla gminy Boboli-

ce” przyznany przez Burmistrza
Bobolic (2006 r.) . 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy Panu Bronisławowi wielu lat
w zdrowiu.

Za miłość do „małej Ojczyzny” 
13 września 2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się sesja Rady Powiatu w Koszalinie,
podczas której starosta koszaliński Marian Hermanowicz wraz z Radą Powiatu w Koszalinie oficjalnie
wręczyli medal pamiątkowy „Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Bronisławowi Malinowskiemu.

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Społecznych w Boboli-
cach pozyskało dofinansowanie
na realizację projektu w ramach
Programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Międzypokoleniowe
centra edukacyjne – wsparcie
integracji międzypokoleniowej”.
Kwota dofinansowania wyniesie
30.000 zł. 

Głównym celem projektu jest
edukacja międzypokoleniowa po-
przez budowanie więzi społecznych
i rozwijanie współpracy międzypo-
koleniowej na rzecz kształtowania
postaw ukierunkowanych na praw-
dę, dobro i piękno. 

Odbiorcami projektu są
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dargini, uczniowie klas IV- VIII,
seniorzy z terenu gminy Bobolice
(w tym w szczególności z terenów

wiejskich). Miejscem realizacji
programu jest Szkoła Podstawowa
w Dargini (na bazie wyposażenia
pozyskanego z Programu Labora-
toria przyszłości) oraz świetlica
wiejska w Dargini. 

W ramach projektu
przewidziano 
następujące zadania:
Warsztaty artystyczne

„Niepodległość niejedno ma imię”;
Warsztaty kulinarne „Smaki

niepodległości”; Gminny Konkurs
Piosenki i Pieśni Patriotycznej
„Historia pieśnią malowana”;
Warsztaty pieczenia i dekorowani
pierników „Coraz bliżej święta”;
Bożonarodzeniowe warsztaty decu-
page; Spotkanie bożonarodzenio-
we z jasełkami w wykonaniu dzieci
i seniorów; Warsztaty ozdób choin-
kowych.

Stowarzyszenie realizując
projekt pragnie nawiązać współpra-

cę pomiędzy klubami seniora dzia-
łającymi na terenie wiejskim 
a placówkami oświatowymi. Zapo-
czątkowane działania dadzą impuls
do integracji międzypokoleniowej.
Zarówno osoby starsze jak i młodzi,
czy dzieci mają wiele do zaofero-
wania sobie nawzajem. Szkoła
Podstawowa w Dargini stanie się
swoistym prekursorem między-
pokoleniowej edukacji. Projekt

będzie realizowany do 31.12.2022 r. 
Projekt będzie realizowany 

w ramach partnerstwa lokalnego
„Bobolice bez barier” we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową w Dargini,
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Bobolicach 
i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Bobolicach.

Halina MicHalak sekretarz sWis

MIęDzYPOKOLENIOWO W DARGINI
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co słychać w bobolickim uniwersytecie trzeciego wieku

Spotkanie z pisarzem
8 listopada gościliśmy w progach Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej w Bobolicach wyjątkowego
gościa, jednego z najbardziej popularnych i poczytnych
polskich autorów powieści kryminalnych – Wojciecha
Chmielarza.

Pisarz z wielką pasją opowiadał o swojej twórczości,
bohaterach swoich książek, nawiązując przy tym dosko-
nały kontakt z uczestnikami spotkania. Z chęcią i bardzo

wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez
publiczność. Mieliśmy okazję dowiedzieć się m.in. skąd
autor czerpie inspirację i pomysły na fabułę swoich
powieści, jakie były początki jego kariery, z jakimi osoba-
mi autor na co dzień współpracuje. W trakcie spotkania
Wojciech dał się poznać nie tylko jako utalentowany
pisarz, ale także jako bardzo sympatyczny człowiek.
Spotkanie, było dofinansowane w ramach projektu
Dyskusyjne Kluby Książki Książnicy Pomorskiej w Szcze-
cinie ze środków Instytutu Książki.

Tworzy-My 
Nadszedł ten czas, kiedy zaczy-
nają się warsztaty tworzenia
ozdób świątecznych. Tym razem
zabawa z wełną czesankową 
i bombki wykonane techniką
filcowania na sucho.

W Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Bobolicach odbywają
się warsztaty artystyczne dla senio-
rów w ramach realizacji zadania
publicznego „Czas dla seniora”
współfinansowanego ze środków
budżetu Gminy Bobolice. 

Zadanie realizowane w ra-
mach partnerstwa lokalnego
„Bobolice bez barier”.

Dzięki wsparciu burmistrza Bobolic została
podpisana umowa pomiędzy dyrektorem Przedszkola
w Bobolicach, a prezesem Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy udziale
prezesa Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

na bezpłatne użyczenie pomieszczenia. Dzięki temu
wsparciu słuchacze będą mogli nieodpłatnie korzy-
stać z lokalu w nowo wyremontowanym przedszkolu
do celów zadań statutowych.

Nowe sale wykładowe 

Moment podpisania umowy od lewej: Jolanta Stępień – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bobolicach, Izabela Helman – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, Anna Kustrzycka-
Broda – dyrektor Przedszkola w Bobolicach, Krzysztof Załuska – prezes Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Bobolicach.

3 października 2022 r., w auli
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Bobolicach, odbyło się walne
zebranie członków Bobolickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głównym celem spotkania był
wybór nowych władz Uniwersytetu. 

Ustępujący Zarząd, który dzia-
łał aktywnie od momentu powoła-

nia BUTW przez kolejnych 14 lat,
podziękował wszystkich Słucha-
czom za lata współpracy, wspólnych
spotkań, wyjazdów. W spotkaniu
gościnnie uczestniczyły: Mieczy-
sława Brzoza – burmistrz Bobolic 
i Jolanta Stępień, kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bobolicach. 

Członkowie BUTW udzieli
absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi. Następnie odbyły się wybory
nowych władz. Zgłoszono 7 kandy-
datur. Został wybrany 5-osobowy
Zarząd, który w przerwie udał się na
pierwsze posiedzenie i się ukonsty-
tuował. Skład Zarządu Bobolickie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
Krzysztof Załuska – prezes, Helena
Bubień – skarbnik, Krystyna Łuka-
siewicz – sekretarz, Juliusz Glaser 
– członek, Jan Tarasewicz – członek.

Nowe władze uczelni

Na terenie Gminy Bobolice
funkcjonuje partnerstwo lokalne
„Bobolice bez barier”. Partnerzy od
lat realizują wspólnie wiele inicja-
tyw na rzecz społeczności lokalnej.
3 listopada, w auli Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Bobolicach
odbyło się posiedzenie zarządu
Partnerstwa lokalnego „Bobolice
bez barier”, który zgodnie z umową
kieruje całokształtem działalności,
reprezentuje je na zewnątrz i pono-
si odpowiedzialność przed zgroma-
dzeniem partnerów. Sukcesem jest,
iż partnerstwo obecnie liczy 49.
partnerów z terenu powiatu kosza-
lińskiego, szczecineckiego i biało-
gardzkiego. Do partnerstwa zosta-
ły przyjęte cztery nowe organiza-
cje/partnerzy: Stowarzyszenie
Akademia Judo w Bobolicach,
Pretorians Klub Sportowy Karate
&JuJitsu Orlikowski Team, Bobo-
lickie Stowarzyszenie Tenisowe
EGIDA, Uczniowski Klub Sportowy
„Gulki” w Bobolicach . 

Podczas tegorocznego posie-
dzenie Zarządu partnerstwa omó-
wiono działania podjęte w 2021 r.
Mimo niesprzyjających warunków 

– stanu pandemii – realizowane
były różne zadania i projekty dofi-
nansowane ze środków zewnętrz-
nych na rzecz społeczności lokal-
nej. Oto kilka z nich: „Ferie 
z Biblioteką”, „Kolorowe Lato 
z Biblioteką”, „Książka moja Arka-
dia”, „Tydzień Biblioterapii”, Funk-
cjonowanie Bobolickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, realizacja
projektu pt. „Z natury segreguję 
w Szkole Podstawowej w Dargini”,
„Marzenia nie odchodzą na emery-

turę”, prowadzenie punktu konsul-
tacyjnego dla ofiar przemocy,
wsparcie realizacji przedsięwzięć
na rzecz seniorów z Klubu Seniora
„Czerwona Jarzębina” w Poroście,
realizacja programu rekomendowa-
nego „Unplugged”, projektu pt.
„Alkohol drogą donikąd”, prowa-
dzenie akcji „Dar serca”, inne.

Omówiono też bieżące spra-
wy partnerstwa. 

Jolanta stępień 

„Bobolice bez barier” – podsumowanie roku

W piękną słoneczną niedzielę, 
9 października, emeryci z Koła
nr 1 w Bobolicach wyjechali do
Podborska, niedaleko Białogar-
du, aby zwiedzić Muzeum Zimnej
Wojny. 

Obiekty te, jako schrony-
magazyny, to jedyne relikty po
atomowym arsenale w Polsce, które
zachowały się w niemal nienaru-
szonym stanie. W jego wnętrzu
obejrzeliśmy komplet instalacji
zapewniających możliwości bez-
piecznej służby załodze, pomiesz-
czenia magazynowe, halę przeła-
dunkową z nadal sprawnymi
urządzeniami służącymi do prze-
mieszczania wózków z głowicami
atomowymi. 

Przewodnik przybliżył nam
nie tylko dzieje samej bazy, ale też
„Zimnej wojny” na terenie Pomo-
rza Zachodniego i kraju. Po godzin-
nej lekcji historii udaliśmy się 
w dalszą podróż, a przystankiem
były Stawy Paciorkowe w pobliżu
Tyczewa. 12 stawów, połączonych

ze sobą, tworzy doskonałe miejsce
do spacerów nad wodą w malow-
niczej okolicy, w sąsiedztwie
zróżnicowanych drzewostanów
pod względem wieku i gatunków.
Podczas spaceru niektórzy nasi
wycieczkowicze znaleźli wspaniałe
okazy prawdziwków, podgrzybków,
a także rydza. W drodze powrotnej

zatrzymaliśmy się w miejscowości
Ujazd. Dzięki uprzejmości sołtys
miejscowości, a także naszej kole-
żance z Koła – Basi, mogliśmy
zorganizować ognisko, popiec
kiełbaski i przy wspólnym śpiewie
spędzić słoneczne niedzielne popo-
łudnie.
krystyna łukasieWicz 

Wycieczka z historią w tle 
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Od 1 października do 31 grud-
nia 2022 r. w Ośrodku Rehabilita-
cyjno-Postresocjal izacyjnym 
w Darżewie realizowany jest
projekt, który zakłada organizację
60. godz. szkolenia z zakresu
podstaw systemowej terapii rodzin. 

Projekt skierowany jest do 10
pracowników i wolontariuszy
darżewskiej placówki – specjalistów
i instruktorów psychoterapii uzale-
żnień, w tym również osób
będących w procesie certyfikacji.
Realizacja zadania przyczyni się do
zwiększenia kompetencji zawodo-
wych bezpośrednich uczestników
projektu, jak również poprawy sytu-
acji osób uzależnionych i ich rodzin

w województwie zachodniopomor-
skim.  

Ponadto nastąpi wzmocnienie
potencjału kadrowego Ośrodka 
w Darżewie, co prognozuje zwięk-
szenie skuteczności i efektywności
pracy terapeutycznej z klientami
uzależnionymi od substancji
psychoaktywnymi i ich rodzinami.
Wszystkie działania przewidziane
w projekcie gwarantują  osiągniecie
wyznaczonych celów, a kompetent-
na i doświadczona kadra zapewni
rzetelną i prawidłową realizację
projektu. Zadanie wpisuje się w cele
wskazane w Wojewódzkim Progra-
mie Przeciwdziałania Uzależnie-
niom na lata 2018-2022.

Kadra na medal 

Zadanie pn. „Kadra na medal-szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin” współfinansowane z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa nr WWS/100/2022 z dnia 01.08.2022r.

Od 20 września do 31 grudnia
2022 r. Ośrodek Rehabilitacyjno-
Postresocjalizacyjny w Darżewie
realizuje projekt „ Szkoła wolna od
uzależnień – edycja 2022”, którego
celem jest poszerzenie wiedzy nt.
problematyki uzależnień uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych
z terenu gminy Bobolice.  

17 października, w Szkole
Podstawowej w Bobolicach, odbyły
się pierwsze zajęcia profilaktyczne,
które poprowadziła Agnieszka
Młodzik. Realizacja działania wzbu-
dziła entuzjazm wśród jego odbior-
ców oraz ogromne zaangażowanie
młodzieży, co wyraźnie świadczy 
o potrzebie realizacji podobnych
przedsięwzięć w przyszłości. 

uzALEżNIENIOM MÓWIMY NIE 

Zadanie pn. „Szkoła wolna od uzależnień – edycja 2022” 
jest współfinansowane ze środków Gminy Bobolice w ramach

działania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym.”

Międzynarodowy Dzień Posta-
ci z Bajek obchodzony jest 5 listo-
pada. Z tej okazji dzieci z Przed-
szkola w Bobolicach odwiedzili
Rocky i Biedronka. Przedszkolaki
wysłuchały opowiadania o Psim
Patrolu i pobawiły się z przybyłymi
gośćmi. Ponadto, podczas akcji
czytelniczej „Poranki – Czytanki”,
wspólnie z dziećmi przenieśliśmy
się do Krainy Baśni i Bajek. Każdy 
z uczestników zaprezentował
ulubionego bohatera z bajki, które-

go przyniósł na spotkanie. Podsu-
mowaniem zajęć była wspólna
zabawa przy muzyce. 

W Dargini, z okazji Dnia Posta-
ci z Bajek, Bibliotekarka – Piratka
nie kazała szorować pokładu, lecz
zapraszała do wysłuchania bajek
oraz rozwiązywania zagadek. Bajki
czytała dyrektor Anita Jasińska,
Izabela Adamus – pedagog i sekre-
tarka – Anetta Muzyczuk. Przed-
szkolaki rozwiązały krzyżówkę oraz
kolorowały postacie z bajek. 

Dzień postaci z bajek

Dzień Postaci z Bajek w Dargini. Dzień Postaci z Bajek w Bobolicach.

20 i 21 września odbyło się
szkolenie do prowadzenia wczesnej
profilaktyki alkoholowej „Fanta-
styczne Możliwości”. W szkoleniu
wzięło udział 8 nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sien-

kiewicza w Bobolicach i Szkoły
Podstawowej w Dargini, którzy
dowiedzieli się jak pracować 
z uczniami w zakresie przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. Szkolenie
poprowadziła Elżbieta Górecka,

dyrektor Ośrodka Profilaktyki 
i Edukacji „Lider” w Morągu. 

W realizacji Programu biorą
udział uczniowie klas VII i VIII obu
szkół. Odbyły się już szkolenia lide-
rów oraz spotkania z rodzicami.

Nauczyciele realizują program na
lekcjach wychowawczych. 

17 i 18 października, w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Bobolicach, odbyło się kolejne
szkolenie dla nauczycieli i wycho-
wawców przygotowujące do prowa-
dzenia programu profilaktycznego
Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej rekomendowanego
przez PARPA. Uczestniczyło w nim
14 nauczycieli z terenu gminy Bobo-
lice. Poprowadziła je Elżbieta
Górecka. Celem głównym tego
programu jest rozwijanie u uczniów
w wieku 8-12 lat umiejętności
radzenia sobie ze stresem i trudno-
ściami, a także kształtowanie
postaw optymizmu, empatii,
wytrwałości i wiary w siebie. 
W programie dzieci są uczone, że
mogą mieć wpływ na to, w jaki
sposób spostrzegają i interpretują
różne wydarzenia ze swojego życia

sWis BoBolice 

Mamy fantastyczne możliwości 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach realizuje wspólnie z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gminą Bobolice i placówkami oświatowymi projekt „Fanta-
styczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
pozyskało dofinansowanie w wyso-
kości 15.000 zł z Fundacji BGK 
z Programu Generacja 6.0. Od stycz-
nia 2023 r. do końca czerwca 2023 r.
będziemy realizować projekt pt.
„Pełni życia, pełni sił na 6.0 z plusem”. 

Głównym celem projektu jest
aktywizacja mieszkańców gminy
Bobolice w wieku 60+, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu 
i technologicznemu oraz pobudze-

nie ich do aktywności społecznej,
poprawy sprawności ruchowej 
i rozwoju zainteresowań kulturalnych.

Działania projektowe będą
dobrym bodźcem do nowej aktyw-
ności życiowej i pomogą zdobyć
nowe kompetencje, które nadadzą
życiu inną wartość i jakość. Zapla-
nowano cykl zajęć zapobiegających
wykluczeniu społecznemu i tech-
nologicznemu: 

– kurs obsługi tabletu, korzy-
stania z Internetu, komunikatorów,

aplikacji, wyszukiwania informacji,
spotkania przy tablecie; 

– spotkanie z policjantem 
– ostrzeżenie przed oszustami 
w sieci.

Cykl zajęć poprawiających
sprawność ruchową i kondycję
fizyczną:

– grupowa gimnastyka uspraw-
niająca (3 miejscowości wiejskie);

– nornic walking (zakup
kijków, marsz instruktażowy);

– warsztat aktywności rucho-
wej „Zdrowy kręgosłup” (zajęcia
poruszające tematykę zdrowego
kręgosłupa – cz. teoretyczna i cz.

praktyczna);
– trening pamięci „Świat gier

planszowych – kącik seniora” (zakup
gier do miejscowości wiejskich,
spotkania przy planszówkach);

– warsztaty kulinarne „Zdro-
wie na talerzu” połączone z wykła-
dem na temat zdrowego stylu życia.

Rozwój zainteresowań kultu-
ralnych i artystycznych:

– warsztaty neurografiki
„Zmieniamy siebie markerem”;

– wyjazd do Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie;

– spotkanie podsumowujące
projekt „Bobolicka Senioriada” 

z programem artystycznym 
przygotowanym przez seniorów 
i z udziałem zaproszonej gwiazdy.

W projekcie wezmą udział
seniorzy z 3 miejscowości: Porost,
Głodowa, Kłanino. Do udziału 
w „Bobolickiej Senioriadzie” zosta-
ną zaproszeni seniorzy z terenu
całej gminy. Będzie to okazja do
prezentacji efektów.

Teraz jesteśmy na etapie
przygotowania dokumentów do

podpisania umowy o dofinanso-
wanie. 

Projekt będzie realizowany 
w ramach partnerstwa lokalnego
„Bobolice bez barier” we współpra-
cy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Bobolicach 
i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Bobolicach.

Halina MicHalak 
sekretarz sWis

Generacja 6.0 w Bobolicach
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Pierwsza 
Pomoc
– Masz Tę Moc

Pod takim tytułem Bank PKO
prowadzi program skierowany
do szkół i uczniów związanych 
ze Szkolną Kasą Oszczędności. 

Dzięki materiałom i pomocom
jakie SP Dargiń otrzymała z banku
przeprowadzone zostały z uczniami
klas najmłodszych zajęcia doty-
czące pierwszej pomocy. Aby poma-
gać trzeba wiedzieć jak. 

Uczniowie dziękują za tę
możliwość Bankowi PKO.

SP im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach 

SP BOBOLICE

Nowe możliwości
oszczędzania 

W roku szkolnym 2022/2023
podjęliśmy w ramach SKO nowe
zadania, obowiązki, jak również przy-
jemności. Jedną z takich przyjemno-
ści może być mądre i rozsądne
oszczędzanie. Za zgodą rodziców
zachęcamy wszystkie dzieci do 13.
roku życia do założenia konta 
w SKO. Bank PKO BP daje propozy-
cje unikalnego serwisu internetowego
dostosowanego do potrzeb dziecka. 

Ważne informacje: 0 zł za otwar-
cie i prowadzenie konta; oprocento-
wanie zmienne 3,00% w skali roku

do kwoty 2500 zł i 1,00% od nadwyż-
ki ponad 2500 zł; tygodniowa kapi-
talizacja odsetek; możliwość wpłat 
i wypłat gotówkowych u opiekuna
SKO w szkole; dostęp do konta dla
ucznia dla uprawnionych opiekunów
SKO; dostęp dla rodzica do SKO
Konta dla Ucznia – wystarczy dyspo-
zycja w dowolnym oddziale PKO
Banku Polskiego (o ile rodzic posiada
konto w PKO Banku Polskim 
z dostępem do iPKO).

Kroki do SKO Konta Ucznia:
1. Program SKO w szkole dziecka,
2. Rodzic wypełnia oświadczenie

o przystąpieniu dziecka do SKO
(dostępne za pośrednictwem szkoły)

i przekazujesz je nauczycielowi (opie-
kunowi SKO).

3 Opiekun SKO przekazuje
oświadczenie o przystąpieniu dziec-

ka do SKO oddziale PKO Banku
Polskiego. Utworzone dokumenty
przekazuje rodzicom lub pełnopraw-
nym opiekunom.

Szkoła Podstawowa im. Henryka
Sienkiewicza w Bobolicach kolej-
ny już raz wzięła udział w ogól-
nopolskiej kampanii „BohaterON
– włącz historię!”. 

Akcja ma na celu upamiętnie-
nie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego oraz
promocję historii Polski XX wieku.
Jest realizowana od 2016 roku 
przez trzy wrocławskie organizacje:
Fundację Rosa, Fundację Sensoria 
i Fundację Pokolenia Kolumbów.

Uczniowie naszej szkoły 
w ramach lekcji religii, za pomocą
zdjęć i krótkich filmów poznawali
lub przypominali sobie postawy
bohaterskie Powstańców Warszaw-
skich z roku 1944, jak również ich
walkę o honor i ojczyznę, którą
toczyli przez 63 dni. 

W tym roku zamiast tradycyj-
nych kartek zostały wykonane
zdjęcia oraz nagrane krótkie filmi-
ki z podziękowaniami, które zosta-
ły przesłane do organizacji.

Miłą niespodzianką dla naszej
szkoły jest dyplom od organizato-
rów za udział w akcji w tamtym
roku oraz, a może przede wszyst-
kim list napisany i przesłany przez
powstańca warszawskiego Zbignie-
wa Grochowskiego. Pan Zbigniew
podczas walk warszawskich wyko-
nywał zdjęcia tamtych wydarzeń

uwieczniając w kadrach walki
powstańcze i ruiny stolicy. 96-letni
dziś powstaniec warszawski jest
ostatnim żyjącym fotografem
powstania, który dokumentował
okrucieństwa wojny i ogrom znisz-
czeń.

Wszystkim zaangażowanym 
w akcję serdecznie dziękujemy.

BohaterON – włącz historię!

W wyniku postępowania prze-
targowego na zakup sprzętu
komputerowego powstały oszczęd-
ności, które decyzją Burmistrza
Bobolic, zostały przeznaczone na
zakup dodatkowych akcesoriów do
laptopów - myszek i toreb. 

W związku z powyższym,
wszystkie osoby, które w ramach
programu „Granty PGR” otrzymały
laptopy od Gminy, proszone są 
o zgłoszenia się po odbiór dodat-
kowych akcesoriów. 

Wydawanie akcesoriów
potrwa od 2 do 14 grudnia 2022 r. 

WAŻNE – Po odbiór należy
zgłaszać się z egzemplarzem
umowy darowizny – Granty PPGR. 

Wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawo-
wych zgłaszają się po odbiór akce-
soriów do siedziby szkół podstawo-
wych według miejsca zamieszkania
należącego do obwodu danej szko-
ły, tj.:

SP Bobolice: Bobolice, Błotko,

Boboliczki, Bolechowice, Bobrowo,
Cybulino, Chlebowo, Chmielno,
Chociwle, Dworzysko, Dziupla,
Głodowa, Gozd, Janowiec, Jatynka,
Kije, Kurowo, Kurówko, Lubino,
Lubowo, Łozice, Łozice – Cegielnia,
Nowe Łozice, Nowosiółki,
Opatówek, Ostrówek, Piaszczyte,
Pniewki, Pomorzany, Porost, Przy-
dargiń, Radwanki, Rylewo, Sarno-
wo, Spokojne, Soborowo, Stare
Łozice, Ujazd, Więcemierz, Zaręby.

SP Dargiń: Bożniewice, Dargiń,

Darginek, Dobrociechy, Glinka,
Jatynia, Krępa, Przydargiń – Kolo-
nia, Różany, Świelino, Wojęcino,
Zieleniewo

SP Kłanino: Darżewo, Grotni-
ki, Jadwiżyn, Kępiste, Kłanino,
Różewko, Stróżany, Ubiedrze,
Wilczogóra, Zagon.

SP Drzewiany: Buszynko
Pierwsze, Buszyno Drugie, Drze-
wiany, Golęszany, Górawino,
Kępsko, Retnica, Stare Borne, Trze-
bień, Wietrzynko.

WSPARCIE DZIECI I WNUKóW BYŁYCh PRACOWNIKóW PGR 
W ROZWOJU CYFROWYM

Granty PPGR - ważna informacja 

Żłobek Miejski 
w Bobolicach ,,ELFIKI”

Dzień Edukacji Narodowej 
– ważny zarówno dla dzieci, które
przyszły pięknie ubrane, jak i dla
nauczycieli, wychowawców, opie-
kunów, którzy każdego dnia uczą,
wspierają i czuwają nad bezpiecze-
ństwem naszych dzieci. Tego dnia
odwiedziła nas burmistrz Mieczy-
sława Brzoza, która składając życze-
nia pracownikom nie zapomniała
również o naszych Elfikach.
Dziękujemy za upominki oraz zaba-
wę.

Mieliśmy też innych gości 
– Małe Formy Teatralne z Krakowa
przedstawiły spektakl „Jeżyk i przy-
jaciele z leśnego gaju”. To był bardzo
emocjonujący dzień. Dziękujemy
wszystkim gościom, którzy odwie-
dzili nas w tym dniu, za bukiety
uścisków, całusków, kwiatów 

i uśmiechów dzieci oraz rodziców,
którzy nie szczędzili nam życzeń.
Wasze słowa, Drodzy Rodzice, są
dla nas wielkim motorem do
dalszego, kreatywnego działania 
– podsumowała dyrektor żłobka
Estera Dadan.

SP BOBOLICE
Dzień Edukacji Narodowej to

święto wszystkich pracowników
edukacji. Z tej okazji odbyło się
uroczyste spotkanie grona pedago-
gicznego i pracowników niepeda-
gogicznych (w tym pionu ekono-
micznego) oraz emerytów Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Bobolicach z burmistrz
Mieczysławą Brzozą.

Zarówno pani burmistrz jak 
i dyrektor Dariusz Michalak skie-
rowali wiele ciepłych słów do
nauczycieli i pozostałych pracow-
ników szkoły, dziękując za trud

włożony w nauczanie i wychowanie
młodego pokolenia. Nauczyciele,
którzy wyróżnili się w minionym
roku szkolnym szczególnymi
osiągnięciami dydaktycznymi 
i wychowawczymi otrzymali nagro-
dy burmistrza i dyrektora. Nie
zabrakło też drobnych upominków
od pani Burmistrz. Nagrody zostały
wręczone również innym pracow-
nikom szkoły. Z ramienia Związków
Nauczycielstwa Polskiego do
życzeń przyłączyła się Izabella
Mirota. Te miłe akcenty są dla nas
wszystkich zachętą do dalszej
wytężonej pracy z naszymi ucznia-
mi.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy 
w Kłaninie

13 października, w Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Kłaninie, obył się uroczysty apel
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział
uczniowie szkoły, którzy przygoto-
wali krótki program artystyczny
oraz zaproszeni gości. Wśród gości
byli: nauczyciele szkoły w raz 
z Panią Małgorzatą Bielecką Dyrek-
tor Szkoły, Panią Kamillą Marciniak
Inspektor Oświaty Gminy Boboli-

ce, przedstawiciele Rady Rodziców,
emerytowani nauczyciele szkoły 
i pozostali pracownicy placówki.

Po zakończeniu części arty-
stycznej życzenia dla wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły
złożyła w imieniu Mieczysławy Brzo-
zy Burmistrz Gminy Bobolice Kamil-
la Marciniak – Inspektor Oświaty
Gminy Bobolice. Życzenia w imieniu
Rady Rodziców dla wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły
złożyła Pani Anna Lewczuk.

SP DARGIń 
W Dniu Edukacji Narodowej 

w naszej szkole obchodziliśmy ten
dzień uroczyście z zaproszonymi
gośćmi. Ważnym elementem
uroczystości było ślubowanie
uczniów klasy I. Dziękujemy
uczniom za godną postawę, rodzi-
com za udział w uroczystości oraz
wszystkim obecnym za wspólnie
spędzony czas.

Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej
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w skrócie

SP Drzewiany

Przerwa na czytanie
20 października SP Drzewiany

została przeprowadzona ogólnopol-
ska akcja czytelnicza pod nazwą:
„Przerwa na czytanie – bicie rekordu
w czytaniu na przerwie”. Celem akcji
było zwrócenie uwagi uczniów na
czytanie jako atrakcyjną formę
spędzania czasu wolnego w szkole
oraz zachęcanie ich do sięgania po
książkę w każdej sytuacji i miejscu.
Udział w akcji wzięło 20 uczniów 
z naszej szkoły w różnej kategorii
wiekowej. Tego dnia podczas każdej
przerwy międzylekcyjnej uczniowie
zajmowali specjalnie przygotowane
miejsca w „strefach czytania” i … bili
rekord w czytaniu na przerwie. 

SP W DRZEWIANACH

Głośne czytania  
29 września przypada Ogólno-

polski Dzień Głośnego Czytania.
Jest to jedno z tych wydarzeń 
w kalendarzu świąt nietypowych,
które są zarówno potrzebne jak 
i pożyteczne.

W naszej szkole dzień ten również
przebiegł miło i pożytecznie, gdyż

tego właśnie dnia gościliśmy znako-
mitych lektorów: były to panie:
Wiesława Pawłowska i Anna Serow-
ska, które głośno odczytały frag-
menty powieści Erica Emmanuela
Schmitta „Oskar i pani Róża”. Wszy-
scy z zaciekawieniem słuchali
prezentowanego tekstu. 

Do głośnego czytania przyczynili
się także uczniowie, którzy z własnej
inicjatywy głośno odczytali opowia-
danie „Szewczyk Dratewka” Janiny
Porazińskiej, która to jest patronką
tego wspaniałego święta.

SP DARGIŃ 

Aktywne tablice
Szkoła Podstawowa w Dargini,

w ramach programu „Aktywna
tablica”, wzbogaciła się o nowocze-
sne pomoce dydaktyczne i sprzęt
do pracy z uczniami. Jest to: inte-
raktywna podłoga, dwa komputery
stacjonarne z dotykowym monito-
rem oraz programy i pakiety eduka-
cyjne. Sprzęt i pomoce są wykorzy-
stywane do nauki i rozwoju
kompetencji emocjonalno-społecz-
nych, do zajęć logopedycznych oraz

zajęć z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. 

Wartość wydatków to 43.750 zł ,
w tym z budżetu gminy 8.750 zł.

Przedszkole w Bobolicach

Dbają o planetę
4 października w całej Polsce

odbyła się akcja dotycząca sprząta-
nia lasów i pobliskich terenów zielo-
nych, organizowanej przez Stowa-
rzyszenie ,,Dla Polski”. Przedszkole
również włączyło się do akcji
,,Sprzątamy Dla Polski”. Wydarzenie
to zostało objęte m.in. honorowym
patronatem prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego, ministra
edukacji i nauki prof. Przemysława
Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych.

Tego dnia dzieci, wyposażone 
w jednorazowe rękawiczki i worki,
wyruszyły w okolice przedszkola
sprzątać teren. Pracowicie zbierały
śmieci do worków. Wychowanko-
wie bardzo dobrze poradzili sobie 
z tym zadaniem.

Bardzo zachęcamy wszystkich to
włączania się w tego typu akcje.

W połowie listopada uczniowie SP Drzewiany klas
4-8 mieli okazję odwiedzić Poznań – piękne miasto
pełne zabytków i innych ciekawych miejsc.

Pierwszego dnia spacerowali po Starym Rynku,
który choć w remoncie nadal ma mnóstwo uroku,
dzięki kolorowym, kamieniczkom i zabytkowemu
ratuszowi. Obejrzeli Wielkopolskie Muzeum Wojsko-
we. Uczestniczyli w lekcji muzealnej „Dżungla 
w muzeum”, która odbyła się w Muzeum Sztuki 
Użytkowej. Widzieli tam piękne stare naczynia, zega-
ry, broń i inne rzeczy codziennego użytku. Wiele 
z nich ozdobiono motywami zwierzęcymi, które tropi-
li uczniowie. Odwiedzili Rogalowe Muzeum, gdzie nie
tylko poznali tajniki wypieku rogali świętomarciń-
skich, ale też wszystkie „szczuny” i „male” uczyły się
gwary poznańskiej. 

Wieczorem biegali po ogromnym centrum
handlowym w Starym Browarze, gdzie uczniowie
wykazali się niesamowitą kondycją.

Wycieczka do stolicy… Wielkopolski

26 października uczniowie
klas 1-3 uczestniczyli w jedno-
dniowej wycieczce do Torunia.
Pobyt w mieście rozpoczęli od
seansu w Planetarium, następnie,
odwiedzili Muzeum Podróżników
Tonego Halika i Muzeum Toru-
ńskiego Piernika wraz z warszta-
tami wypieku tradycyjnych 
pierników. Wspólnie z przewod-
nikiem odbyli spacer po Starym
Mieście.

W dniach od 8 do 9 listopada
uczniowie klas IV – VIII pojecha-
li na trzydniową wycieczkę do
Poznania, gdzie zwiedzili m.in.
Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go, bazylikę archikatedralną 
św. apostołów Piotra i Pawła,
Poznań – historyczny zespół
miasta, Muzeum Sztuk Użytkowych
w Zamku Królewskim, Palmiarnię,
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Przedsięwzięcie wspomaga
realizację podstawy programowej
pozwolą urozmaicić zajęcia lekcyj-
ne, dzięki czemu nauka nabierze
praktycznego wymiaru. Uczenie się
oparte na praktycznym odkrywa-

niu śladów historii, czy też ekspe-
rymentowaniu w centrach nauki
stworzy uczniom warunki do
zdobywania nowych umiejętności
w niepowtarzalnym środowisku
edukacyjnym.

W ramach rządowego programu
„Poznaj Polskę” uczniowie Szkoły
Podstawowej w Dargini wyjechali
na dwie wycieczki. 13 października bieżącego

roku w Szkole Podstawowej 
w Drzewianach odbyło się uroczy-
ste pasowanie na ucznia 5 uczniów
– Mai, Lilki, Nataniela, Antka 
i Marcela.  

Zanim jednak zostali włącze-
ni w poczet braci uczniowskiej,
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści językowe, matematyczne,
muzyczne, plastyczne oraz wyka-
zali się znajomością szkolnych
zasad. Ich prezentacja przebiegła
znakomicie. W obecności zapro-
szonych gości, rodziców, grona
pedagogicznego, starszych koleża-
nek i kolegów, przejęci i wzruszeni
złożyli swoje ślubowanie. Otrzy-
mali gratulacje od burmistrza
Bobolic Mieczysławy Brzozy, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Fran-
ciszka Łobockiego,  dyrektora szko-

ły Iwony Golas, przedstawicieli
Rady Rodziców, sołtysa sołectwa
Stare Borne Wiesławy Pawłowskiej.
Prócz gratulacji i życzeń pierwszo-
klasiści od gości, rodziców oraz
społeczności szkolnej otrzymali

wyjątkowe upominki. Już jako
pełnoprawni uczniowie szkoły
wzięli udział w dalszej części
uroczystości, dedykowanej pracow-
nikom i uczniom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. 

Pasowanie w Dniu Nauczyciela
SP Drzewiany

23 listopada dzieci z bobolickiego
Przedszkola gościły policjantów,
którzy wygłosili prelekcję ,,Bezpiecz-
na droga do przedszkola i z przed-
szkola do domu”. Swoją obecnością
zaszczycili nas policjanci z Posterunku
Policji w Bobolicach sierż. szt. Alicja
Frąckowiak oraz st. sierż. Cezary
Jagielski. Tym razem funkcjonariusze
zawitali do naszych wychowanków 
z gościem specjalnym był to „komisarz
Wojtek” w postaci pluszowego misia.

Głównym celem spotkania było

uświadomienie niebezpieczeństwa 
i zagrożeń związanych z ruchem
drogowym. Zaproszeni goście wyja-
śnili konieczność przestrzegania
przepisów ruchu drogowego oraz
zasad przechodzenia przez ulicę 
w drodze do przedszkola i z przed-
szkola do domu, tak by bezpiecznie
dotrzeć do celu. Przypomniały sobie
symbole kolorów świateł sygnaliza-
tora, znaczenie podstawowych
znaków drogowych i oznakowanie
przejścia dla pieszych.

Największą atrakcją był ,,komisarz
Wojtek”, dzieci przywitały go grom-
kimi brawami. Miały również możli-
wość podania ręki oraz przytulenia
się do niego, co poczyniły bardzo
chętnie.

Na koniec spotkania dzieci podzię-
kowały policjantom kwiatkami
wykonanymi różnymi technikami
plastycznymi. Dziękujemy kierownik
Posterunku Policji w Bobolicach 
st. asp. Agnieszce Czarneckiej za
współpracę.

Od listopada 2019 roku do sierp-
nia 2022 roku w bobolickiej szko-
le realizowany był projekt eduka-
cyjny Fabryka Kompetencji
Kluczowych. 

Celem projektu było podnie-
sienie kompetencji kluczowych
uczniów na potrzeby przyszłego
zatrudnienia. Doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli z zakresu stoso-
wania indywidualizacji nauczania,
rozwijania ich kompetencji cyfro-
wych, sprzyjających nauczaniu
przedmiotowemu z wykorzysta-
niem TIK oraz wyposażenie Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Bobolicach w niezbędne

pomoce dydaktyczne. Uczniowie
zdobywali kompetencje zawodowe
uczestnicząc w indywidualnych 
i zbiorowych zajęciach z doradztwa
zawodowego. Dzięki temu mogli

świadomie planować swoją karierę
zawodową. W ramach projektu

zorganizowano zajęć ze zwróce-
niem szczególnej uwagi na to aby
były praktyczne oraz oparte 
o eksperymentowanie i doświad-
czanie. Doskonalono kompetencje
matematyczno – przyrodnicze na
takich warsztatach jak: „Na zielo-
nych ścieżkach”, „Uczę się przez
obserwację i pomiary, MATGO!”,
„Matematyczne rewolucje kuchen-
ne”, „Kolorowa chemia”, „Ciekawe
zjawiska fizyczne w doświadcze-
niach”. Uczniowie doskonalili swoje
kompetencje kluczowe również na
zajęciach teatralnych (Życie to jest
teatr), oraz doskonaląc umiejętno-
ści posługiwania się językami obcy-
mi – angielskim i niemieckim. 

Najmłodsi uczniowie mogli
skorzystać z zajęć programowania
dzięki czemu poprzez zabawę uczy-
li się logicznego wydawania poleceń.
Jednocześnie swoje kompetencje 
w zakresie stosowania technologii

informacyjno komunikacyjnych
(TIK), doskonalili nauczyciele
zatrudnieni w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Boboli-
cach. Szkolenia dotyczyły również
obsługi drukarki 3D, kodowania przy
pomocy ozobotów i Photonów. 

Dzięki projektowi szkoła pozy-
skała szereg pomocy dydaktycznych
wspierających zadania projektowe,
a po zakończeniu projektu wykorzy-
stywane na lekcjach w procesie
dydaktycznym. Szkoła pozyskała
6szt. monitorów interaktywnych,
komplet ozobotów, photony wraz 
z tabletami oraz dodatkowe wyposa-
żenie w postaci fiszek, mat do progra-
mowania, krążków do mat, puzzli itp.
Zakupiony dron, oprogramowanie 
i komputer pozwoliły na dokumen-
towanie cyfrowe przedsięwzięć 
i posłużą jeszcze długie lata w utrwa-
laniu wydarzeń z życia szkoły, przy-
sparzając wiele radości użytkowni-

kom tych narzędzi. Pozyskano szereg
nowych pomocy dydaktycznych
takich jak preparaty mikroskopowe,
klucze do oznaczania roślin, zestawy
do doświadczeń laboratoryjnych,
odczynniki chemiczne ubrania
ochronne, oprogramowanie do
ćwiczeń z geometrii i do nauki języ-
ków obcych oraz podręczniki i płyty
audio. Do eksponowania prac posłu-
ży zakupiony parawan magnetyczny
czteromodułowy. Uczniowie wyjeż-
dżali do teatru w Koszalinie, na egza-
miny językowe do Szczecina, na
wycieczki terenoznawcze. Działania
projektowe były skierowane do szero-
kiego grona odbiorców wśród uczni-
ów i nauczycieli. Niewątpliwie przy-
czyniły się do wzrosty kompetencji
kluczowych wśród uczestników
projektu. W przedsięwzięciu wzięło
udział 268 uczniów i 43 nauczycieli. 

dariusz MicHalak

Fabryka kompetencji kluczowych w SP im. henryka Sienkiewicza w Bobolicach 

Podsumowanie projektu

POLICJANCI W PRzEDSzKOLu – PATROL EDuKACYJNY

Projekt został dofinansowany 
z Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu 
to 212.306,00 zł. Dofinanso-
wano naszą szkołę w wysokości
187 106, 80 zł.
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Chcemy
ożywić gminę 
29 listopada, w Urzędzie Miej-

skim w Bobolicach, odbyły się 
III Warsztaty na rzecz ożywienia
społeczno-gospodarczego połączo-
ne z opracowaniem Lokalnego
Planu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej w Gminie Bobolice. 

W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele instytucji i placówek, orga-
nizacji pozarządowych z terenu
gminy Bobolice. Spotkanie było
okazją do zaktualizowania potrzeb
w gminie, rozpoznanie zasobów 
i możliwości współpracy partnerskiej
w obszarze ekonomii społecznej, 
w tym zakresie realizacji klauzul
społecznych i usług społecznych.
Organizatorom spotkania zależało 
na zainicjowaniu procesu tworzenia
lokalnego programu rozwoju ekono-
mii społecznej z uwzględnieniem
stosowanych zapisów Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Krajowego Programu
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wyklu-
czeniu Społecznemu oraz Ustawy 
o Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

27 października, w czterech
miejscowościach w Polsce:
Głubczycach, Byczynie,
Staszewie i Bobolicach
zdemontowano pomniki
poświęcone Armii Czerwonej,
wzniesione przez żołnierzy
radzieckich w 1945. 

Podczas briefingu prasowego
przemówienia wygłosili m.in. 
wojewoda zachodniopomorski
Zbigniew Bogucki, dyrektor Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział w
Szczecinie dr Paweł Skubisz,
burmistrz Bobolic Mieczysława
Brzoza. W wydarzeniu wzięli udział
również przedstawiciele Rady Miej-

skiej w Bobolicach z przewodni-
czącym Franciszkiem Łobockim 
i mieszkańcy miasta.

Bobolicki pomnik powstał 
w 1945 roku – zbudowali go żołnie-
rze radzieccy. Według wcześniej-
szych informacji pomnik-obelisk
miał być wykonany z cegły i otyn-
kowany. Podczas rozbiórki okazało

się, że pomnik jest betonowy. Na
frontowej ścianie znajdowała się
tablica z napisem w języku rosyj-
skim „Wieczna chwała naszym
bohaterom poległym w walkach 
o wolność i niepodległość naszej
ojczyzny 1945 r.” Pomnik został
wzniesiony na sześciu mogiłach
czerwonoarmistów, których szcząt-
ki w 1952 r. ekshumowano i prze-
niesiono na cmentarz w Koszalinie. 

Był to ostatni pomnik Armii
Czerwonej w Gminie Bobolice.

Likwidacja nastąpiła na mocy
ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zaka-
zie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez
nazwy i symbole umieszczane 
w przestrzeni publicznej oraz
Decyzji Wojewody Zachodniopo-
morskiego pod nadzorem Insty-
tutu Pamięci Narodowej zburzo-
no.

Całe wydarzenie dostępne na
stronie fb @Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Szczecinie.

Demontaż pomnika Sowietów 

Trwa remont cerkwi

W ciągu drogi Jatynia – Jatyn-
ka – Piaszczyte w gm. Bobolice na
odcinku drogi 700 metrów zostały
wykonane prace remontowe pole-

gające na natryskowym uzupełnie-
niu emulsją i grysem ubytków drogi
i późniejszym powierzchniowym
utrwaleniu nawierzchni. Inwesty-

cja realizowana jest we współpracy
Gminy Bobolice i Nadleśnictwa
Tychowo. Wykonawcą jest
EMULEX Kalinowski sp. z o.o.
Wartość prac to 63.960 zł, w tym
50.000 zł wyniosło dofinansowanie
Nadleśnictwa Tychowo.

Przebudowa drogi gminnej

14 listopada Gmina Bobolice
zawarła umowę z firmą Colas Polska
sp. z o.o. na realizację drugiego etapu
remontu drogi gminnej Buszynko 

– Porost. W ramach przedmiotu
zamówienia wykonawca wykona
przebudowę drogi polegającą na
wykonaniu nowej nawierzchni jezd-

ni na odcinku 310 m i szerokości 
3 m. Zakres prac stanowi kontynu-
acje remontu przeprowadzonego 
w 2021 r. Zadanie  jest realizowane
we współpracy z Nadleśnictwem
Bobolice i zostanie zrealizowane do
końca 2022 roku. 

Kolejny odcinek remontowany

Znane są wyniki głosowania 
w tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego Gminy Boboli-
ce. W 2023 roku realizowane
będą dwa projekty. 

W kategorii MIASTO najwięcej
mieszkańców zagłosowało na
projekt „Zakup umundurowania 
i sprzętu do prowadzenia działań

ratowniczo-gaśniczych dla OSP
Bobolice” autorstwa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bobolicach.

W kategorii WIEŚ najlepszy
projekt to „Poprawa estetyki prze-
strzeni publicznej na terenach wiej-
skich gminy Bobolice” autorstwa
Ireneusza Bednarczyka.

Kwota, która jest do rozdyspo-
nowania w ramach budżetu obywa-

telskiego to  140 tysięcy złotych, po
70 tysięcy złotych w kategoriach
Miasto i Wieś.

Dziękujemy autorom projek-
tów oraz wszystkim mieszkańcom
za czynny udział w procesie Budże-
tu Obywatelskiego.

Autorom zwycięskich projek-
tów serdecznie gratulujemy i życzy-
my powodzenia w realizacji!

Budżet Obywatelski Gminy Bobolice 2023

ZNAMY LAUREATÓW

10 listopada roku w Boboli-
cach rozpoczęła się realizacja
projektu budowy postaw proekolo-
gicznych poprzez misje smogowe
przy wykorzystaniu drona. Akcja
była możliwa dzięki wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego.

Badanie powietrza rozpoczęto
ok. godziny 10. W misji uczestni-

czył przedstawiciel urzędu miasta
Bobolice, strażnik miejski Marek
Kowalski.

Czujniki w większości odno-
towywały podwyższone normy PM
co mogło sugerować spalaniem
drewna niesezonowanego i zanie-
czyszczonego.

Jedna lokalizacja i wyniki

uzyskane z pobranej próbki spalin
mogą wskazywać na podejrzenie
spalania śmieci.

Ogólnie w Bobolicach wyniki
były bardzo dobre, jednak należy w
tym przypadku uwzględnić bardzo
ciepły dzień, 15 st. C oraz dosyć
silny wiatr rozwiewający dym 
i oczyszczający powietrze.

Bobolice – jest czym oddychać

Cerkiew prawosławna pw.
Wszystkich Świętych w Bobolicach,
przy ul. Pocztowej, liczy 120 lat,
bowiem wybudowano ją w 1902 r.
(jako kościół ewangelicki). Wpisana
jest do rejestru zabytków woj.
zachodniopomorskiego pod nr 323.
Świątynia od wielu lat wymagała
kompleksowych prac. W 2018 r.
Gmina Bobolice nawiązała współpra-
cę z diecezjalnym konserwatorem
zabytków księdzem Jarosławem Biry-
łko. Od tego czasu w latach 2019-
2022 dokonano wielu prac ratujących

świątynię przed zniszczeniem. 
W tym m.in. wymianę pokrycia
dachowego wraz z montażem rynien,
rur spustowych, wymianę elemen-
tów konstrukcji więźby dachowej,
remont wieży, stropu, remont ścian
kościoła, częściowy remont wnętrza,
stolarki okiennej i drzwiowej,
posadzki. To bardzo kosztowne
prace. Ich wartość to 2,3 mln zł. Na
ten cel udało się pozyskać dotacje ze
środków: Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji (Fundusz Kościelny ), Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie i Gminy Bobolice. Wyko-
rzystano także środki własne parafii i
wpłaty od ofiarodawców. 

- W imieniu naszych miesz-
kańców i własnym bardzo dziękuję
ks. J. Biryłko za wiele starań, deter-
minację i skuteczność. To, co przez
wiele lat było niemożliwe, w krót-
kim czasie stało się możliwe. Może-
my podziwiać efekt, za co jesteśmy
wdzięczni – powiedziała Mieczy-
sława Brzoza, burmistrz Bobolic.
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17 września w Bobolicach odbył
się V Rajd Szlakiem Żołnierzy AK
na Pomorzu Środkowym. 
Na trasie Rajdu stawiło się 
11 patroli, które dzielnie pokony-
wały trudności i zdobywały
punkty. 

Nazwy patroli nawiązywały do
pseudonimów żołnierzy AK i II
Konspiracji. Wszyscy pełni wrażeń 
i niezapomnianych przygód stawi-
li się w punkcie końcowym, który
znajdował się w Poroście. 

Uczestnicy pokonali trasę ok.
10 km, na której było 10 punktów 
z zadaniami: 6 zakodowanych 
w kodach QR, strzelanie, stworze-
nie zakodowanej ulotki wzywającej
do walk oraz szukanie ukrytych
depozytów. Na przeszkodzie 
w wykonywaniu tych zadań stała
obława Urzędu Bezpieczeństwa,
której zadaniem było wyłapywanie
patroli.

Po wspólnym obiedzie udaliśmy
się w stronę ul. Koszalińskiej, aby
oddać hołd żołnierzom AK i II Konspi-
racji przy Panteonie II wojny światowej
na bobolickim Cmentarzu. 

Zakończenie rajdu odbyło się

na rynku w Bobolicach. Burmistrz
Mieczysława Brzoza wręczyła
nagrody i podziękowania dla
wszystkich uczestników Rajdu.

I miejsce w klasyfikacji zajął
patrol Wektor Bobolice, II miejsce 
- Dyskusyjny Klub Filmu i Książki

Historycznej (gmina Cedry Wiel-
kie), III miejsce – żołnierze 
z Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych im. Romualda Traugutta 
w Koszalinie.

Uzupełnieniem dnia pełnego
wrażeń i historycznych emocji było

wspólne, wieczorne ognisko przy
śpiewie patriotycznych pieśni.

Organizatorami Rajdu byli:
SRH Gryf oraz Muzeum Regionalne
w Bobolicach dzięki dofinansowa-
niu Ministerstwo Obrony Narodo-
wej Wojsko Polskie.

V RAJD SZLAKIEM ŻOŁNIERZY AK NA POMORZU ŚRODKOWYM

Masło 82% ze śmietanki ukwa-
szonej ze Starej Mleczarni 
w Bobolicach zostało nomino-
wane do Nagrody „Perła 2022”
w kategorii „produkt zwierzęcy”. 

Nominację przyznano pod-
czas XXI konkursu Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów,
który odbył się 27 sierpnia w Prze-
lewicach. Pod koniec września,
podczas targów Polagra Food 

w Poznaniu, masło otrzymało
najwyższą z nagród w branży
spożywczej, czyli „Perła 2022”. 

Gratulujemy szefostwu 
i pracownikom Starej Mleczarni 
w Bobolicach nagrody za ten wspa-
niały produkt. To już trzecia Perła
dla producentów żywności w gm.
Bobolice. Wśród wyróżnionych był
ser bałtycki z mleczarni „Mlekosza”
i chleb morski z GS Bobolice. Gratu-
lujemy.

Kolejna Perła z gminy Bobolice

Sołectwo Ubiedrze liczy niecałe
100 osób, ale którym na sercu leży
estetyka i dobro naszej małej ojczy-
zny. Chętnym do działania mieszka-
ńcom w tym roku udało się doko-
ńczyć we własnym zakresie remont
przystanku. Było dużo pracy – wymia-
na pokrycia dachowego, remont 
i malowanie elewacji. Większość mate-
riałów została zakupiona w ramach
środków sołectwa, część materiałów
przekazali nieodpłatnie mieszkańcy.

W czerwcu  w wiosce pojawiły się

klomby z kwiatami. Pieniądze na ten
cel pochodziły z prowizji sołtysa za
zbiór podatków.  

– Miło mieszkać w sołectwie,
gdzie wystarczy hasło i działamy. 
W ten sposób małymi kroczkami
zmieniamy nasze otoczenie. Jeste-
śmy małym sołectwem, ale nasi
mieszkańcy są wielcy. Dziękuję
bardzo serdecznie i życzę innym
sołectwom takich aktywnych miesz-
kańców – podsumowała Renata
Tomczak, sołtys sołectwa Ubiedrze. 

Małe, wielkie sołectwo

Od 1 listopada funkcję zastępcy
burmistrza Bobolic pełni 
Monika Gołucka, która 
od 2020 r. pełniła funkcję
kierownika Muzeum Regional-
nego w Bobolicach. 

– Jest to dla mnie wielki
zaszczyt, odpowiedzialność, wy-
zwanie i świadomość podjęcia
ogromnej służby. Dziękuje wszyst-
kim instytucjom, stowarzyszeniom,
mieszkańcom, od których płyną
życzenia, słowa wsparcia i uznania.
To daje mi ogromną motywację 

i chęć do jeszcze większego działa-
nia. Dziękuję – powiedziała nowa
wiceburmistrz Bobolic. 

Przyjmowanie interesantów 
w Urzędzie Miejskim w Bobolicach
odbywa się: 

Burmistrz Bobolic – Mieczy-
sława Brzoza: wtorek 6.30-7.00;
czwartek 8.00-10.00

Zastępca burmistrza – Monika
Gołucka: czwartek 15.00-16.00;
piątek 8.00-9.00.

To czas na załatwienie spra-
wy, rozmowę i wspólne przedsięw-
zięcia.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcamiWieści z Odnowy

Wycieczka do juchowa
Co jedzą zwierzęta? Jak długo trwa ciąża u krów? Jak wygląda proces

powstania chleba – na te i wiele innych pytań poznali odpowiedzi uczest-
nicy wycieczki do Gospodarstwa Ekologicznego w Juchowie. Niepowta-
rzalną przygodą był udział w warsztatach pieczenia chałki z dodatkiem
cynamonu. Uczestnicy poznali rodzaje i sposób uprawy zbóż. Krowy,
cielaki, kozy, owce, świnie, to zwierzęta „mieszkające” w Juchowie, nie lada
atrakcją było karmienie zwierząt ich ulubionymi przysmakami. Na zako-
ńczenie czekał nie tylko ciepły obiad, ale również wypieczone, własno-
ręcznie zrobione chałki. 

Kreatywna środa 
w „Odnowie”

Podczas integracyjne warsztaty uczestnicy dzielą się swoimi umie-
jętnościami, pomysłami i kreatywnością. A przy tym zawierają nowe
znajomości, zyskują przyjaciół i wymieniają się pomysłami. Tak właśnie
było podczas kreatywnej środy w „Odnowie”. Tego dnia goszczono uczni-
ów Zespołu Szkół w Białym Borze z klasy bezpieczeństwa wewnętrzne-
go i ratownictwa, pod opieką psycholog Beaty Rusek. Uczniowie przygo-
towali bardzo ciekawy pokaz ratownictwa przedmedycznego i wspólnie
ćwiczono sposoby udzielania pomocy np. przy zakrztuszeniu się. Po
ciekawym pokazie wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi tworzono kart-
ki okolicznościowe. Przygotowano około 50 wyjątkowych kartek, które
trafią do pacjentów i pracowników koszalińskiego Hospicjum. Uczniowie
zwiedzili również nasz ośrodek, zapoznali się z formami prowadzonej tera-
pii i zjedli wspólnie obiad. Mamy nadzieję, że warsztaty są początkiem
bardzo owocnej współpracy.

Przegląd polskiej muzyki disco polo
Podopieczni ŚDS „Odnowa” w Bobolicach mieli okazję wziąć udział

w przeglądzie muzyki disco polo, którego organizatorem byli przyjaciele
z ŚDS „Oaza” w Krągu. Podczas imprezy nasz ośrodek reprezentował
Piotr, śpiewając utwór znanego zespołu disco polo Mejk&Fisher. Na scenie
prezentowały się ośrodki z wielu miejscowości między innymi z Żydowa,
Będzina, Sianowa, Parsowa, Biesiekierza, Manowa i Krągu. Dla wszystkich
była to fajna zabawa, możliwość spotkania przyjaciół i poznania ich talen-
tów. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowy dyplom, puzzle i słod-
ką niespodziankę. Na zakończenie spotkania był pyszny poczęstunek i
zabawa taneczna. 

Radni odwiedzili Ośrodek 
20 października, zgodnie z planem pracy członkowie Komisji ds.

zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia i porządku publicznego, odbyli
oficjalną wizytę w środowiskowym domu. Zapoznali się z codziennym
funkcjonowaniem ŚDS „Odnowa”, ze stosowanymi metodami pracy,
rozmawiali z uczestnikami, pracownikami, obejrzeli filmy podsumowu-
jące piętnastoletnią działalność – jak na początku i jak jest teraz. Ocenili
naszą pracę bardzo dobrze. 

Kiermasz stroików i kompozycji
kwiatowo-roślinnych 

Po raz pierwszy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa”
uczestnicy zajęć przygotowali stroiki i kompozycje przeznaczone na groby
z okazji Wszystkich Świętych. Wiązanki w większości stworzono z natu-
ralnych materiałów, gałązek, krzewów, które otrzymano od wspaniałych,
dobrych i empatycznych mieszkańców Bobolic. Szczególnie dziękujemy
państwu Kłos i Nowackim za przekazane „dary natury”. Dzięki sprzeda-
ży podczas kiermaszu uzbierała się kwotę, która będzie wykorzystana na
terapią społeczną. 

Dziękujemy również mieszkańcom naszej gminy za zainteresowanie
naszymi pracami. 
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Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barz-
kowicach jako Partner KSOW
angażuje się w organizację
konkursu Agro-Eko-Turystycz-
ne „Zielone Lato”, a zgłoszone
gospodarstwa agroturystyczne
i obiekty turystyczne na obsza-
rach wiejskich rywalizują 
o zdobycie pierwszego miejsca.

Do tegorocznego konkursu
przystąpiło 11 obiektów, które
wyróżniały się m.in. jakością
świadczonych usług, standardem
gospodarstwa, inwestycjami 
w gospodarstwie związanymi
bezpośrednio z prowadzoną
działalnością, aktywnością 
w propagowaniu własnej oferty
agroturystycznej, a także zdrową
żywością oraz przedsiębiorczo-
ścią właścicieli.

W kategorii gospodarstwo
rolne I miejsce zajęła „Chociw-
lanka” położona w Chociwlach

w gminie Bobolice, którego
właścicielem jest Justyna Jawor-
ska-Balcerak.

Gospodarstwo przepięknie
położone i jak sama nazwa wska-
zuje, wśród rzek, jezior i lasów.
Obiekt czynny jest cały rok 
i dysponuje 5 pokojami z łazien-
kami – łącznie 15 miejsc nocle-
gowych. Kameralny, odrestauro-
wany budynek z klimatem 
i terenem rekreacyjnym. Na tere-
nie posesji znajduje się ogród,
zarybiony staw i kominek ogro-
dowy, dla dzieci: kącik zabaw 
z grami, plac zabaw a dla aktyw-
nych miejsce do gry w siatkówkę
i koszykówkę. Bezpieczny teren
gospodarstwa zachęca do przy-
jazdu całymi rodzinami, dlatego
też częstymi gośćmi są rodziny 
z małymi dziećmi. Przepiękna
okolica sprzyja turystyce szcze-
gólnie rowerowej, dlatego gospo-
dyni zachęca do wycieczek rowe-
rami, które można wypożyczyć
w gospodarstwie.

„Chociwlanka” nagrodzona
Muzeum Regionalne oraz

Stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazu-
rem zapewniło z tej okazji szereg
atrakcji przyrodniczych, które były
kontynuacją projektu „EkoPatrol w
terenie”, dofinansowanego przez
Lafarge Wspólnie. Na terenie Muze-
alnego Ogrodu Doliny Chocieli im.
Paula Robiena, wzdłuż nowo
powstałej ścieżki do ogrodu, zasa-
dzone zostały drzewa i krzewy.

W Dniu Drzewa udział wzięło
wielu mieszkańców Bobolic - sadzi-
ły dzieci, młodzież i starsi, a na
koniec zorganizowano piknik.

Dla najmłodszych zorganizo-
wano wystawę i prezentację lite-
ratury związanej z jesienią. Malu-
chy mogły rysować i malować pod
czujnym okiem animatorek. W
innej części ogrodu z owoców
jesiennych - kasztany, jarzębina,

czy orzechy można było tworzyć
postacie, zwierzęta i stworki dając
upust kreatywności i inwencji
twórczej.

Jak co roku Oddział Ligi Ochro-
ny Przyrody w Bobolicach włączył
się w obchody Dnia Drzewa. W tym
roku drzewka sadziły Szkolne Koła
Ligi Ochrony Przyrody. 

Na terenie Ośrodka Rewalida-
cyjno Edukacyjno-Wychowawcze-

go dzieci z opiekunem koła Wiole-
tą Stasik posadziły buka, dęba,
sosnę i jodłę. Przedszkolaki pod
opieką Doroty Zielińskiej w swoim
ogrodzie posadziły jarzęba kolum-
nowego o pięknych czerwonych
owocach. Dzieci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Bobolicach z
prowadzącymi koło Cecylią Kulą-
Tomaszewską i Anną Malazdrą
zasadziły obok szkoły dwa jarzęby
kolumnowe o żółtych owocosta-
nach.

(Oddział LOP Bobolice serdecz-
nie dziękuje państwu Nowackim 
za podarowane jarzęby).

Światowy Dzień Drzewa w Bobolicach
10 PAźDZIERNIKA W BOBOLICACh OBChODZONO ŚWIATOWY DZIEń DRZEWA. 

– Co jest najważniejsze w
pracy w takim kobiecym
zespole, w którym są różnice
wiekowe członkiń, różnice
pokoleniowe a i zapewne
różnice zdań w podejmowa-
niu wielu decyzji?

A.S. – Staramy się wspólnie
wypracowywać to z czego później
jesteśmy dumne, bo udało nam się
zdobyć jakąś nagrodę, zająć
zaszczytne miejsce czy zdobyć
zaufanie i aplauz mieszkańców
naszej gminy. Jesteśmy kołem, w
którym jest kilka pokoleń mieszka-
nek Kłanina. Jedne z nas są ciocia-
mi dla młodszych członkiń, a my z
kolei jesteśmy „dziećmi” dla star-
szego pokolenia. I to jakby scemen-
towało nasze działania do tego
stopnia, że dzisiaj osiągnęliśmy
dość wysoki poziom w różnych
inicjatywach podejmowanych przez
nasze koło. Dodatkowym atutem
jest to, że potrafimy się skrzyknąć
do pracy co później przejawia się  w
osiąganych sukcesach. A chęci do
pracy, póki co, mamy więc pomy-
słów nie brakuje. W tym roku
uczestniczyłyśmy już w wielu
imprezach, dzięki którym możemy
powiedzieć, że warto pracować dla
swojego koła, swojej miejscowości,
swojej gminy… Każdy sukces to
kolejne uskrzydlenie i dodanie sił
do dalszej pracy. 

– W jakich imprezach uczest-
niczyłyście Panie w tym
roku?

J.P. – 14 sierpnia na terenie
przy Amfiteatrze w Koszalinie
odbył się zachodniopomorski półfi-
nał Festiwalu Kół Gospodyń Wiej-
skich „Polska od Kuchni”. Wyda-
rzenie zorganizowane przez
Krysiak Polska i Lokalną Organiza-
cję Turystyczną INTE-GRA w part-
nerstwie Miasta Koszalin. Był  to
kolejny etap rywalizacji pomiędzy
zespołami gospodyń i gospodarzy
wiejskich z tego regionu. Uczestni-
cy festiwalu mieli okazję przyglądać
się zmaganiom KGW w kilku kate-
goriach konkursowych – kulinar-
nym, artystycznym, Miss Wdzięku
oraz konkurs kobiety gospodarnej i
wyjątkowej. Ponadto, publiczność
sama mogła wybrać zwycięzcę
podczas głosowania SMS. Festiwa-
lowi towarzyszyło aż 5 konkursów.
Warto wspomnieć, że tematem
przewodnim tegorocznego wyda-
rzenia było tradycyjne polskie
wesele, więc wszystkie konkurencje
były związane z tym tematem.
Pierwszym i najbardziej popular-
nym był konkurs kulinarny, w
którym zajęłyśmy I miejsce za nasze
flagowe danie „Gołąbki z rybką w
lesie”, mi natomiast przypadł
zaszczytny tytuł I miejsce „Miss
Wdzięku” w kategorii 45+. Była to

więc impreza bardzo udana dla
naszego koła, utwierdziło to nas w
przekonaniu, że warto działać i
uczestniczyć w życiu kulturalnym
regionu. 

– A co z tymi ulami z Kłanina?
J.P. – Brałyśmy udział w

Konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów” organi-
zowany  już po raz XXI przez Polską
Izbę Produktu Regionalnego i Lokal-
nego w partnerstwie ze Związkiem
Województw RP. Zaprezentowały-
śmy tam słodką potrawę pod nazwą
„Ule z Kłanina”. Podczas oceny
naszego produktu przedstawiciele
Izby zwrócili uwagę na rodowód tej
potrawy. Okazało się bowiem, że jest
to produkt wytwarzany dawno temu
w Małopolsce i na Śląsku Cieszy-
ńskim. Nietrudno było się zgodzić,
gdyż jako rodowita ślązaczka pami-
ętam z dzieciństwa tę potrawę. W
rezultacie zdobyłyśmy wyróżnienie
za „Ule z Kłanina” co sprawiło nam
olbrzymią radość. 

– Zamieszanie na trzy gary
to jedna z ostatnich imprez 
w jakiej brałyście Panie
udział?

A.S. – Na zakończenie wakacji
kilka kół z naszej gminy gotowało
różnego rodzaju zupy w ramach
inicjatywy „Zamieszanie na trzy

gary”. Chodziło nam o to, aby nasze
koła z gm. Bobolice zrobiły rywali-
zację pomiędzy sobą. Inicjatywa
chwyciła i spotkałyśmy się 30 sierp-
nia br. na placu rekreacyjnym w
Bobolicach, aby zaprezentować
swoje potrawy. Każde z kół przygo-
towało zupy, którymi częstowano
przybyłych na imprezę mieszka-
ńców. Był przepyszny krupnik, zupa
krem z kalarepki, zupa letnia a
także chłodnik, nieodzowna zupa
czasu letniego. Wszystkie koła za
przygotowane zupy otrzymały
pierwsze miejsce, czyli wygranymi
byli wszyscy. Publiczność zgroma-
dzona na imprezie miała okazję
wziąć udział w quizie kulinarnym. 

– Co jeszcze w zanadrzu
mają Panie na ten rok, bo
rozumiem, że to jeszcze nie
koniec „sezonu”?

A.S. i J.P. – Nasze koło 
1 października 2022 reprezentowa-
ło Powiat Koszaliński podczas 
Wielkiego Finału „Polska od Kuch-

ni”.Koleżanki z KGW z Wierciszewa
(gm. Sianów) reprezentowały Woje-
wództwo Zachodniopomorskie 
w kategorii „Przedstawienie arty-
styczne”, natomiast nasze KGW
w kategorii „Danie regionalne” i
„Miss wdzięku KGW 45+”. Nasze
KGW  zdobyło nagrodę 5 000 zł za
zajęcie III miejsca w Konkursie Kuli-
narnym. 

Jako mistrzynie smaku skusi-
łyśmy komisję wspaniałymi Gołąb-
kami z rybką w lesie… Zostało nam
jeszcze kilka imprez, w których
weźmiemy udział. Chociaż ten rok

był bardzo dla nas obfity jeśli
chodzi o nagrody to w głowach
rodzą się kolejne pomysły. Oby nam
tylko nie brakło chęci. Mamy
poczucie, że dzięki współpracy
wszystkich członkiń koła będziemy
nadal godnie prezentować naszą
małą ojczyznę na wszelkich impre-
zach, na których będziemy. 

- Dziękuję za rozmowę,
życząc jednocześnie spełnie-
nia wszystkich pomysłów. 

zBiGnieW troJanoWski 
– zodr BarzkoWice

Zamieszanie na trzy gary
Rozmawiamy z Agnieszką Skibą – szefową KGW „Ach, te baby” i Jagną Paczkowską 
– sołtyską Kłanina. 

WSPółCZEŚNiE aKTyWNOŚć Kół GOSPODyń WiEjSKiCh
KONCENTRujE Się GłóWNiE Na DZiałaNiaCh SPOłECZNyCh i
KuLTuROWyCh. Biorą udział m.in. w różnych uroczystościach samo-
rządowych, religijnych i patriotycznych. Na pierwsze miejsce wysuwa się
udział w dożynkach, co jest wyrazem kultywowania tradycji ludowej.
Koła były i są nadal promotorem działań edukacyjnych, wśród których
najwięcej jest kursów i szkoleń kulinarnych, a obecnie komputerowych,
przy czym ich tematyka jest adekwatna do potrzeb. 
W kołach niezarejestrowanych jest to głównie nauka prawidłowego
żywienia, przygotowania przetworów, porusza się też kwestie wycho-
wawcze i opieki nad małymi dziećmi. Koła zarejestrowane do programu
szkoleń włączają np. naukę obsługi komputerów, problematykę lokalnej
aktywności zawodowej albo spędzania wolnego czasu. Wysoka jest
aktywność kół na polu społecznym ‒ praca kół przyczynia się do więk-
szej integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi.
Przykładem aktywnej działalności KGW na terenie gminy Bobolice jest
KGW „ach, te baby” z Kłanina”. Trzeba przyznać, że pasmo sukcesów
tego koła jest jakby przypisane do jego działalności.
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26.11.2022 r. w remizie OSP Bobolice przy 
ul. Warszawskiej zostało zorganizowane pierwsze
spotkanie organizacyjne z przyszłymi kandyda-
tami do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Bobolicach. 

Na spotkanie przybyło 8 osób. Zajęcia popro-
wadził druh Rafał Czajkowski. Młodzi Bobolicza-
nie pamiętajcie, że w każdej chwili każdy z was
może wstąpić w szeregi MDP czekamy na WAS 
– zachęcał druh Czajkowski.

3.12.2022 r. w remizie OSP Bobolice odbyło się
pierwsze spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej. W ramach zajęć opisano adeptom sprzęt,
który znajduje się na wyposażeniu samochodów
pożarniczych oraz zasady bezpiecznego poruszania
się przy remizie, ponieważ jest umiejscowiona przy
bardzo ruchliwej drodze.

Reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bobolicach 

KUPNO WęGLA PO PREFERENCYJNYCh CENACh DLA MIESZKAńCóW 
GMINY BOBOLICE

Węgiel kupimy w Rosnowie 
Przedstawiamy warunki zakupu węgla po cenie preferencyjnej. Cena sprzedaży węgla wynosi 2.000

zł brutto za tonę. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów transportu ze składu węgla, zlokalizowane-

go w gminie Manowo do gospodarstwa domowego. Koszt transportu w tym zakresie leży po stronie

wnioskodawcy. 
Miejsce odbioru węgla: Rosnowo 27 (Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie od ponie-

działku do piątku w godzinach 8.00-15.00).
Warunkiem odbioru węgla jest zapłata całej ceny sprzedaży z góry na konto Urzędu Gminy Manowo, rachu-

nek w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie, Oddział w Będzinie nr 49 8581 1014 2005 2000 0116 0028
oraz okazanie faktury wystawionej przez Gminę Manowo z adnotacją „zapłacono”. Faktura za sprzedaż węgla
będzie do odbioru w Urzędzie Gminy Manowo po zaksięgowaniu wpłaty tytułem ceny sprzedaży węgla. Należy
uzgodnić z Katarzyną hryniewicz (nr telefonu 94 318 25 96; lub 695 229 686) czas osobistego odbioru faktury.
Faktura może być na prośbę kupującego przesłana drogą elektroniczną. W przypadku braku poczty elektronicz-
nej, na żądanie kupującego, dokument może zostać przesłana do Urzędu Miejskiego w Bobolicach. 

Istnieją dwie możliwości odbioru węgla z Elektrociepłowni Rosnowo.
Odbiór we własnym zakresie. Wówczas trzeba mieć przy sobie opłaconą fakturę oraz oryginał zaświadcze-

nia do oddania w elektrociepłowni. Proszę zadzwonić do Urzędu Gminy Manowo na numer telefonu 502 372 715,
celem upewnienia się czy interesujący Państwa asortyment węgla znajduje się na składzie węgla w Elektrocie-
płowni Rosnowo Sp. z o.o. z siedzibą w Rosnowie.

Gmina Manowo proponuje transport za 50 zł od rodziny, płatne gotówką u kierowcy. Jednym kursem obsłu-
żonych będzie 8 osób z jednego kierunku jazdy. Osoby zainteresowane taką propozycją proszone są o zgłosze-
nie tego zamiaru w Gminie Bobolice – Adam Panfil (tel. 94 3458 433) lub w gminie Manowo – halina Śliwa 
(tel. 502 372 715).

Koordynatorzy w porozumieniu ze sobą będą decydowali, do kogo w danym dniu pojedzie transport z węglem.
Odbiorca węgla (lub osoba wskazana przez kupującego) w tym dniu będzie musiała być w domu, aby pokwito-
wać odbiór.

Pomiar ilości sprzedawanego węgla kamiennego będzie odbywać się w miejscu załadunku. Jako ilość węgla
kamiennego wydawanego kupującemu przyjęty będzie tonaż zważony w miejscu załadunku i wpisany w pokwi-
towaniu odbioru. Tak wskazana ilość będzie wiążąca dla Stron.

Z chwilą wydania węgla kamiennego kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego, ryzy-
ko utraty lub zmiany, jakości węgla kamiennego przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Jakiekolwiek rozbie-
żności odnośnie wagi węgla kamiennego wydanego kupującemu lub przewoźnikowi wskazanemu przez kupu-
jącego, między wagą ustaloną w sposób wskazany w pkt 4, a wagą węgla kamiennego ustaloną przez kupującego
po przybyciu do miejsca zamieszkania kupującego, będą rozstrzygane między kupującym a przewoźnikiem reali-
zującym usługę przewozu węgla kamiennego na zlecenie i ryzyko kupującego. W tym zakresie Gmina zwolnio-
na jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem kupującego lub przewoźnika działającego na zlecenie,
ryzyko oraz koszt kupującego.

Gmina Manowo zastrzega, że przedmiotem sprzedaży będą asortymenty węgla dostępne u podmiotu wpro-
wadzającego węgiel do obrotu, z którym Gmina podpisała umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zaku-
pów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Odbiór węgla uzależniony jest od możli-
wości związanych z dostępnością węgla, w tym w szczególności o charakterze produkcyjnym, logistycznym,
organizacyjnym i technicznym. Gmina Manowo zastrzega możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży węgla 
w przypadku braku dostępności węgla, braku odpowiedniej jakości węgla dostarczonego Gminie lub braku
odpowiednich sortymentów węgla. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Gmina może zrealizować w termi-
nie 60 dni od dnia uiszczenia ceny sprzedaży węgla.

Zapłata ceny sprzedaży węgla jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków sprzedaży węgla.

Sztab WOŚP w Bobolicach
ruszył pełną parą. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przekazy-
wanie darów na „Wielką Licyta-
cję” oraz „Kiermasz”, które
odbędą się 29.01.2023 r. w auli
MGOK (Plac Zwycięstwa 5)
podczas 31. Finału WOŚP. Dary
prosimy o dostarczanie do
siedziby bobolickiego Ośrodka
Kultury (Plac Zwycięstwa 5) do
13.01.2023 r. Już dziś serdecz-
nie zapraszamy na Wielki Finał.
Dziękujemy za okazaną życzli-
wość i pomoc!

5 grudnia na całym świecie
obchodzony jest Międzynarodo-
wy Dzień Wolontariusza. To
wyjątkowe święto wyjątkowych
ludzi. W tym dniu, w Urzędzie
Miejskim w Bobolicach, odbyło
się spotkanie Mieczysławy Brzo-
zy, burmistrza Bobolic z wolonta-
riuszami i opiekunami wolonta-
riuszy, którzy czynnie działają na
terenie gminy Bobolice. 

Podczas spotkania burmistrz

oraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej w Bobolicach Francisz-
kiem Łobockim w imieniu społecz-
ności lokalnej przekazała wszyst-
kim wolontariuszom z terenu
gminy Bobolic podziękowania
za ich bezinteresowną po-
moc, zaangażowanie, czas 
i trud włożony w służbę
drugiemu człowiekowi. 

– Warto czynić dobro, bo
ono zawsze do nas powraca 

– podkreśliła Mieczysława Brzo-
za. 

Dzień Wolontariusza w Bobolicach

Życzymy wszystkim
Wolontariuszom tego, 

co piękne i wymarzone. 
Życzymy radości i miłości, 

co w sens życie ubiera, życzymy
dobrego zdrowia i pomyślności.

Niech szczęście zawsze
będzie w Waszych

sercach.

Zapraszamy na wystawę

Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Bobolicach oraz
Muzeum Regionalnym w Bobolicach
serdecznie zapraszamy na wystawę 
pn. „Dziadki do orzechów” kolekcjo-
nerki Ireny Samoił-Kowalskiej. 

Wystawę można zobaczyć w Muzeum
Regionalnym w Bobolicach (Plac 
Zwycięstwa 5, Bobolice); czynna 
do 28 stycznia 2023 r., od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00 – 16.00. 
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Filip Chmera – pochodzący 
z Kurowa w gminie Bobolice, były
zawodnik LKS RADEW Kurowo,
KSW Szczecinek – filia Bobolice,
juniorskich drużyn Mechanika zdo-
bywa brązowy medal na Mistrzo-
stwach Europy w Kickboxingu 
w dniu 15 listopada 2022 r. w Turcji. 

Filip walczył w formule light
contact, w kategorii do 94kg. Tego-

roczny występ był dla niego
seniorskim debiutem w turnieju
tej rangi. 

Filip pierwszy raz startował 
w kategorii wiekowej seniorów.
Aktualnie jest także mistrzem Euro-
py juniorów kickboxing kick light. 

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia Filipowi 
w następnych występach

„Brązowy” Filip 6-letnia mistrzyni 

17 listopada, podczas sesji
nadzwyczajnej Rady Powiatu 
w Koszalinie, Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek i Starosta
Koszalińskim Marian Hermano-
wicz, wręczyli listy gratulacyjne
uczestnikom reprezentującym
Powiat Koszaliński podczas Gali
Sportów Walki im. Michała Godni-
cza oraz Pucharu Polski JU Jitsu
Kata Parami, które odbyły się 15
października 2022 w Kobylnicy. 

Szkołę PRETORIANS Klub
Karate & Ju Jitsu reprezentowali:
Tymon Mazur, Zuzanna Pokrzywa,

Aleksandra Jabłońska, Kalina
Mazur, Zuzanna Słowińska, Adam
Buszkowski, Julia Pawłowska,
Dominik Niwiński, Weronika Orli-
kowska, Wiktor Pawłowski, Prze-
mysław Broda, Antoni Orlikowski,
Amelia Dziemidok, Hubert
Demczur, Filip Dudziński, Mikołaj
Dymek, Franciszek Choruży,
Wiktor Bubień. 

Gratulowano również trene-
rom: Zenonowi Rylikowi i Krzysz-
tofowi Orlikowskiemu za ich znako-
mite umiejętności i wybitne
przygotowanie podopiecznych.

20 października zawodnicy
Akademii Judo wzięli udział 
w „Jesiennym turnieju judo”, który
odbył się w hali sportów walki 
im. Mariana Tałaja w Koszalinie. 
W turnieju, oprócz Akademii Judo
Bobolice, udział wzięli zawodnicy
klubów: Judo Samuraj Koszalin,
UKS „Tori” Dąbrowa oraz UKS
Orlęta Rosnowo. Ponad 100 zawod-
ników zmierzyło się w swoich kate-
goriach wagowych i wiekowych
walcząc w dwóch grupach: w parte-
rze oraz w górze. Akademia Judo
Bobolice wróciła z wieloma meda-
lami! 

Warto podkreślić, że to pierw-
sze zawody naszych zawodników! 

Wszystkim zawodnikom

serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów! Pierwsze
emocje i pierwszy otarty pot są
początkiem pięknej przygody jaką
niesie ze sobą judo! 

Podczas turnieju obecni byli
także niektórzy rodzice naszych
zawodników, którzy mocno kibico-
wali Akademii! Dziękujemy za
obecność! 

Treningi 
Poniedziałki i środy, sala

gimnastyczna przy ul. Szkolnej 1 
w Bobolicach: 

– dzieci w wieku 7. lat i mniej
zapraszamy na godzinę 16:45;

– dzieci w wieku 8. lat i więcej
zapraszamy na godzinę 17:20.

Serdecznie zapraszamy.

Pierwszy turniej akademików judo

Krzysztof Orlikowski, 
trener klubu:
– Pomimo wcześniejszych ograni-
czeń, jakie były spowodowane
pandemią adepci wrócili do formy
i zaprezentowali się w sposób
mistrzowski, co udowodnili star-
tując w kata, kumite, grapling,
czy też kenjutsu-sport i zdobywa-
jąc miejsca na podium. Każdy 
z adeptów Pretorians znalazł
mocną dla siebie konkurencję
udowadniając, że jak determina-
cja pomaga osiągnąć sukces.

Opinia:

Nagrodzeni 
za sukcesy na macie

Akademia Judo w Boboli-
cach na przełomie paździer-
nika i listopada zaprosiła
mieszkańców i sympatyków
judo do Muzeum Regional-
nego w Bobolicach na wysta-
wę zatytułowaną „Z kart
historii bobolickiego judo”. 

8 listopada w sali konferencyj-
nej bobolickiego Muzeum jako
pierwszy głos zabrał główny anima-
tor sukcesów i wyniesienia na świa-
towe areny bobolickiego judo –
trener Waldemar Wiśniewski. Opisał
czasy powstania sekcji, czasy świet-
ności i wielkich sukcesów. Nie obyło
się bez akcentów humorystycznych,
ale nie zabrakło też łez wzruszenia. 

Wszystkich zgromadzonych
łączyła wspólna historia na macie 
i nostalgia za minionymi czasami,
więc i samo spotkanie przebiegało

w atmosferze niezwykle rodzinnej,
pełnej wzruszeń, empatii i chęci
przebywania w towarzystwie przy-
byłych na inaugurację.

Słów kilka o swej karierze
judoczki powiedziała jedna z legend
Ernestyna Matusiak. 

Ks. Jarek Krylik zapewnił 

o właściwym rozwoju Akademii. 
Tematycznie i chronologicz-

nie rozmieszczone eksponaty dały
ogląd historii bobolickiego judo.

Wiele osób związanych z sukcesem
sekcji już nie ma wśród nas, jednak
za ogromne szczęście należy
uważać, że jeszcze więcej osób

związanych ze sprawą, to wciąż
żywe legendy będące drogowska-
zem dla nowych adeptów odradza-
jącej się sekcji.

Bobolickiego judo - nie tylko historia

Gabrysia Poźnak z Bobolic
została mistrzynią świata fit
kids do lat 6.

Gabrysia ma 6 lat. Uczęszcza
do zerówki w Bobolicach. Akroba-
tykę ćwiczy od 4. roku życia 
w Szkole Tańca i Akrobatyki Top
Toys Koszalin pod okiem najlep-
szych trenerów Marcina i Anny
Dubrownik. To jej pasja.W tym roku,
1 i 2 kwietnia, w Zblewie zdobyła
Mistrzostwo Polski w Debiutach 
i Mistrzostwo Polski Fit Kids do lat 6.
w federacji WBBF-WFF. Niedawno,
bo 28 i 29 października w Skarsze-
wach Gabrysia zdobyła Mistrzo-
stwo w Pucharze Polski Fit Kids 
i Mistrzostwo Świata Fit Kids do lat
6. również w federacji WBBF-WFF.

– Na treningi grupowe jeździ-
my 3 razy w tygodniu, dodatkowo
dochodzą lekcje indywidualne.
Czasami 5 a nawet 6 razy w tygo-
dniu jesteśmy na zajęciach. Warto
inwestować w pasje dziecka 
– podkreślają rodzice. 
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29 października w Bobolicach,
na Stadionie Miejskim przy ul. Mickie-
wicza 20, odsłonięto tablicę pamiąt-
kową z okazji 75. rocznicy piłki nożnej
w Bobolicach oraz 75-lecia Mechani-
ka i 25-lecia Olimpii – „Ku pamięci
założycieli, trenerów, zawodników,
działaczy, sympatyków i kibiców obu
klubów sportowych”.

Uroczystość miała miejsce 
w przerwie meczu o mistrzostwo
IV ligi pomiędzy zespołami Mecha-
nika Bobolice i Gwardii Koszalin
zakończonego po bardzo wyrów-
nanej grze porażką gospodarzy 2:3.

Wzięli w niej udział m.in. Jerzy
Burzak – prezes Gwardii Koszalin,
Dariusz Ejzygman – kierownik
Gwardii Koszalin, działacze miej-
scowych klubów oraz zawodnicy
Gwardii, Mechanika i Olimpii wraz
z rodzicami. 

Na wstępie minutą ciszy
uczczono pamięć tych, których już
wśród nas nie ma. 

Podczas swojego wystąpienia

burmistrz podkreśliła wielkie znacze-
nie obu klubów dla lokalnego środo-
wiska oraz ogromną rolę sportu 
w wychowaniu młodego pokolenia.

76 lat temu, 28 października
1946 roku, przy Zakładzie Włókien-
niczym (potoczna nazwa „fabryka
koców”) powstała drużyna piłkar-
ska. Jej organizatorem był Feliks
Kańczewski pracownik zakładu,
który wcześniej był zawodnikiem
Pomorzanina Toruń.

Z czasem drużyna przejęła
nazwę „Włókniarz”, a prezesem
został ówczesny kierownik zakładu
Maksymilian Marach. 9 lipca 1950
roku utworzone zostało koło Ludo-
wych Zespołów Sportowych. Patro-
nat nad kołem przejęła Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Bobolicach. Przewodniczącym
koła wybrany został Czesław Wąsik.

Nazwa „Mechanik” została
przyjęta w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, kiedy opiekę nad
występująca w „B” klasie drużyną

objął Państwowy Ośrodek Maszy-
nowy. 

20 grudnia 1969 r. powołano
Ludowy Klub Sportowy „Mechanik”
z prezesem Henrykiem Haremzą. 

Kolejne przekształcenie miało
miejsce 9 lutego 1983 r., kiedy doko-
nano zmiany statutu i klub otrzy-
mał nazwę Międzyzakładowy
Ludowy Klub Sportowy „Mechanik”
Bobolice.

Natomiast 6 lutego 1998 roku
na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym przyjęto obowiązującą
do dziś nazwę Miejsko-Gminny
Ludowy Klub Sportowy „Mechanik”
Bobolice, a prezesem został wybra-
ny Tadeusz Marko. 

Zespół przez 76 lat przecho-
dził różne koleje losu, były awanse
i spadki oraz różnego rodzaju reor-
ganizacje. Na najwyższym, III- ligo-
wym poziomie rozgrywkowym
„Mechanik” występował w sezonie
1990/1991. Trenerem był Henryk
Kowalski, kierownikiem Julian Fir,
gospodarzem Henryk Wodrowski, 
a prezesem Jan Wójcik. W drużynie
występowali zawodnicy: Władysław
Szadura, Bolesław Jaworski, Roman
Jaworski, Andrzej Kowalski, Krzysz-
tof Worońko, Dariusz Turek,
Krzysztof Daszkiewicz, Krzysztof
Kordek, Zbigniew Hubisz, Zenon
Malazdra, Jan Rewkowski, Zbigniew
Rewkowski, Tomasz Molenda,
Dariusz Pietniczka, Piotr Babec,
Waldemar Malka, Wojciech Jabczy-
ński, Dariusz Malazdra, Stefan
Skórka i Stanisław Smyczkiewicz.
Zespół mógł mówić o wielkim
pechu, ponieważ do utrzymania w
tabeli końcowej zabrakło 2. bramek. 

Wraz z awansem seniorów do
III ligi, awans do ligi międzywoje-
wódzkiej wywalczyli juniorzy star-
si (trener Tadeusz Marko). Jednak 
z przyczyn organizacyjnych nie
zgłoszono juniorów do wyższej
klasy rozgrywkowej.

Wcześniej miał miejsce jeden 
z największych sukcesów w historii
- 24 maja 1989 r. Mechanik zdobył
Puchar Polski Województwa Kosza-
lińskiego grając w składzie: Bole-
sław Jaworski, Jan Rewkowski,
Zbigniew Rewkowski, Maciej
Budniak, Roman Jaworski, Andrzej
Kowalczyk, Zenon Malazdra, Marek
Ułanowski (86’ Wojciech Bochen),
Krzysztof Worońko, Waldemar
Malka, Andrzej Kowalski. Trenerem
był Henryk Kowalski. 

Na szczeblu centralnym
Mechanik w I rundzie pokonał Flotę
Świnoujście (III liga) 3:0, a w kolej-
nej uległ w rzutach karnych 4:5
spadkowiczowi z II ligi Chemikowi
Police (po dogrywce był wynik
bezbramkowy).

Uczniowski Klub Sportowy
Olimpia Bobolice jest dużo młod-
szy od Mechanika - został założony
2 października 1996 r. Prezesem 
od chwili powstania jest Henryk
Kowalski. Misja Olimpii jest cały
czas niezmienna – popularyzacja 
i upowszechnianie aktywności
fizycznej od najmłodszych lat,
wychowanie poprzez sport, promo-
cja zdrowego stylu życia, rozbudze-
nia u dzieci i młodzieży pasji do
sportu i aktywności fizycznej. 

Sekcją wiodącą jest piłka
nożna. Obecnie klub posiada 
6 zespołów, w których ćwiczy 

ok. 120 dzieci z podziałem na kate-
gorie wiekowe od 2 do 14 lat.

O atrakcyjności oferty Olimpii
świadczy ostatni wrześniowy
nabór, kiedy do klubu zapisało się
41 nowych osób, głównie najmłod-
szych do Akademii Sportu Przed-
szkolaka.

Należy podkreślić, że sport 
i historię można powiązać – ważne
jest byśmy pamiętali o tych, którzy
na polu działalności sportowej 
w naszym mieście tworzyli podwa-
liny pod istniejące dziś kluby.
Abyśmy nie zepsuli tego na co
pracowały pokolenia.

● Urząd Miejski w Bobolicach, 
ul. Ratuszowa 1, 
tel. (94) 34 58 401 
fax. (94) 34 58 420 
e-mail: gmina@bobolice.pl, 
www.bobolice.pl 
oraz www.facebook.pl/Gmina.Bobolice
● Straż Miejska w Bobolicach
tel. (94) 34 58 407 
fax (94) 34 58 420 
e-mail: sm@bobolice.pl

Numer alarmowy do wszystkich służb, 

tel. 112

Pogotowie Ratunkowe, tel. 999

Policja, tel. 998 / (94) 342 92 14 / 

604 442 022

Straż pożarna, tel. 998
● Gminny Zakład Komunalny

ul. Reymonta 3, tel. (94) 318 74 09 / 

348 03 89

● Gabinet Stomatologiczny w Bobolicach, 
ul. Głowackiego 7 b-c (wejście od strony hali), 
tel. 660-669-412
● Przychodnia Stomatologiczna 
La Dentica w Bobolicach
ul. Pionierów 4/1, tel. 519 199 127
● Przychodnia Lekarska „AMELIA”
ul. Reymonta 2, tel. 780 178 007
● Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ASKLEPIOS”, 
Plac Zwycięstwa 8, tel. (94) 3187 476
(asklepios.bobolice@poczta.fm)

● Powiatowy Urząd Pracy Oddział 
Zamiejscowy w Bobolicach, ul. Pocztowa 15, 
tel. 503 762 471 
e-mail: bobolice@pup.koszalin.pl

● Pogotowie wodno-kanalizacyjne
– tel. 994 przez całą dobę

● Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bobolicach
ul. Jedności Narodowej 13, 
tel. (94) 318 77 595 fax (94) 3187 713

● Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

tel. 728 497 478. 

Lokalizacja: teren przyległy do nieczynnego

składowiska odpadów w miejscowości

Boboliczki. 

Od stycznia 2023 roku czynny: 

poniedziałek i środa – godz. 10.30-16.30,

sobota – godz. 8.30-14.30.

informator

Partnerstwo z Bałtykiem 

UKS Olimpia Bobolice Klubem Partnerskim
Bałtyku Koszalin! 

26 października, w siedzibie Bałtyku Koszalin, odby-
ło się spotkanie organizacyjne dotyczące przystąpienia
UKS Olimpia Bobolice do Programu Klubów Partnerskich
Akademii Piłkarskiej Bałtyku Koszalin.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Olimpii, prezes
henryk Kowalski i trener Dawid Olearczyk, a z Bałtyku
Koszalin – wiceprezes Mariusz Wiewióra i dyrektor spor-
towy Krzysztof Karpowicz.

Rozmowy zakończyły się porozumieniem. UKS Olim-
pia Bobolice podpisała umowę i będzie Klubem Part-
nerskim Akademii Piłkarskiej Bałtyku Koszalin.

Należy podkreślić, że Olimpia współpracuje z KKPN
Bałtyk Koszalin już od wielu lat.

Zaliczenia na piątkę 

4 listopada w Parku Wodnym
Koszalin, odbyły się ostatnie
zajęcia dla dzieci z gminy Bobo-
lice w ramach projektu „Pływać
każdy może umieć”. 

Zadanie było realizowane przez
UKS Olimpia Bobolice dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Minister-
stwa Sportu z Funduszu Zajęć Spor-
towych dla Uczniów w ramach
programu powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać”. 

Na ostatnich zajęciach uczestnicy
mieli za zadanie zaliczyć sprawdzia-
ny z nabytych umiejętności. Wszyscy
wykazali bardzo dobrym przygoto-

waniem i nikt nie miał problemów 
z otrzymaniem dobrej oceny. 
Po sprawdzianach był czas na zaba-

wy w wodzie i smaczne jedzenie 
w restauracji „Mniam Mniam”. 

Henryk koWalski

Zespoły piłkarskie UKS Olimpia
Bobolice bardzo udanie 
zakończyły rozgrywki w rundzie
jesiennej. 

Na ostatnim turnieju w ra-
mach rozgrywek Ligi Bałtyckiej 
w Sianowie zespoły trampkarzy
U14 i młodzików U12 uplasowały
się na trzecich miejscach.

Bardzo dobrze grały również
zespoły orlików U12 i żaków U10 
w rozgrywkach ligowych dzieci
ZZPN Pierwsza Piłka. W zawodach
uczestniczyły 4 zespoły Olimpii, 
w tym jeden zespół dziewcząt. 

Tu na wyróżnienie zasłużyli

nie tylko zawodnicy, ale również
ich rodzice. Podczas turniejów
organizowanych w Bobolicach
rodzice przygotowywali pikniki 
z poczęstunkiem, a podczas wyjaz-
dów pomagali w transporcie.

Ogromnym sukcesem zako-
ńczyły się wrześniowe nabory. Do
Olimpii zapisało się 41 nowych
zawodników, głównie dzieci do
nowo utworzonej Akademii Sportu
Przedszkolaka.

W październiku Olimpia przy-
stąpiła do Programu Klubów Part-
nerskich Akademii Piłkarskiej
Bałtyku Koszalin.

Organizowane były również

cotygodniowe wyjazdy do Parku
Wodnego Koszalin w ramach
projektu „Pływać każdy może
umieć” dofinansowane przez MSiT. 

Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu, w ramach Przedsięwzięcia
„Poznaj Polskę na Sportowo”, odby-
ła się wycieczka do Szczecina na
mecz Ekstraklasy Pogoń Szczecin 
– Górnik Zabrze.

Zarząd UKS Olimpia Bobolice
dziękuje wszystkim, którzy przy-
czynili się do sprawnego przebiegu
imprez, a szczególnie wolontariu-
szom.

Henryk koWalski

Pracowita jesień w Olimpii! 

Tablica „z piłką” pełna rocznic

Tablicę ufundował Daniel Bubień – prezes aKaDEMii juDO, Kamil
jesionowski – Prezes MGLKS Mechanik Bobolice wybrał i dostarczył
kamień na obelisk, a wiele innych osób przyczyniło się do sprawnego
przebiegu imprezy.
Ceremonii przecięcia wstęgi dokonał jurek Kańczewski - syn założyciela
pierwszego zespołu piłkarskiego w Bobolicach Feliksa Kańczewskiego
oraz Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic, Kamil jesionowski i henryk
Kowalski prezes uKS Olimpia Bobolice.


