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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00Zapraszamy!

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Jedna osoba ranna, 
jeden kucyk spłonął, a 

ogień strawił pół ujeżdżalni 
koni w Grzybowie. To efekt 
wielkiego i nagłego pożaru, 

jaki wybuchł w sobotę w 
stadninie koni przy „Dwor-

ku pod Kasztanami”. 
Więcej na stro-

nie 4.

POŻAR BYŁ WIDOCZNY Z 12 KILOMETRÓW

Wybory za nami. 
Do sejmu dostał się Czesław Hoc 

(PiS) i Marek Hok (PO). Jednak władzę 
polityczną w mieście będzie sprawował 

ten ostatni. Pytanie tylko, czy zbuduje drużynę na 
miarę czasów Sebastiana Karpiniuka, czy powsta-

nie grupa trzymająca władzę… Analiza na stronie 5.

Muszkieterzy 
ostrzą apetyty 

na władzę

ZAKRĘCIĆ!
SIĘ
NIE DAJCIE

Jerzy Żulicki, znany 
właściciel firmy ogrod-
niczej, jako pierwszy 
sprzeciwił się budowie 
turbin wiatrowych w ko-

łobrzeskim porcie. Jak 
twierdzi, mieszkańcy 
nic o tym nie wiedzieli. 
Z dnia na dzień, zaczęło 
go popierać coraz wię-

cej osób. Teraz wspól-
nie chcą uchronić Ko-
łobrzeg od wiatraków. 
Czytaj na stronie 3.
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godziny otwarcia: 
pn-sob 6:30-22:30
ndz 9:00-21:00

DOSTĘPNE TYLKO 
W STOISKU PATRONACKIM

W DELIKATESACH 34
UL.GRZYBOWSKA

Syropy na przeziębienia i wszelkie 
dolegliwości, również dla diabetyków

Miody 
naturalne 

i ziołomiody 
lecznicze 

Działa wykrztuśnie, moczopędnie i bakteriobójczo. Zalecany przy schorzeniach 
górnych dróg oddechowych, anginach, zapaleniach gardła, i krtani. Działa też 
rozkurczowo i lekko żółciopędnie. 

www.miastokolobrzeg.pl

O KOŁOBRZEGU WIEMY WSZYSTKO
 informacje
 polityka

 kultura, historia, sport
 ciekawe felietony

 kontrowersyjne 
 komentarze
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Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:
- kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,
- zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,
- przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,
- przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,
- przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 
  jak i zagranicznych,
- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,
- sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

- sprzedaż wieńców oraz wiązanek,
- garderoba dla osób zmarłych,
- kremacje zwłok,
- ekshumacje,
- przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,
- pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,
- pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,
- budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),
- rozbiórki i usunięcia pomników.

ul. Wolności 26, 
78-100 Kołobrzeg

Tel./fax  94 35 547 29, 665 649 506, 605 590 010, 665 649 545

1. Mieszkanie własnościowe w Zieleniewie Kołobrzeg, 
 ul. Różana 48 – 1 pok., pow. 30,43m2 .
2. Mieszkanie lokatorskie w Zieleniewie Kołobrzeg, 
 ul. Różana 16 – 1 pok., pow. 32,60m2.
3. Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, 
 ul. Torowa 10 – 2 pok., pow. 58,37m2.
4. Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, 
 ul. Torowa 10 – 1 pok., pow. 33,04m2.
5. Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, 
 ul. Torowa 10 – 2 pok., pow. 42,04m2.
6. Garaż – sprzedaż lub najem, ul. Torowa 10

RSIM „INWEST-DOM”
OFERUJE DO ZBYCIA:

!Informacje w biurze Spółdzielni – ul. Żytnia 26, Koszalin, 
tel. 94/343-19-12     kom. 501653758

to zbrodnicza inwest ycja
Dla nich wiatraki

Jerzy Żulicki czuje się 
oszukany. Nikt miesz-
kańcom nie powiedział 
o budowie wiatraków 
w porcie w ich sąsiedz-
twie. – Postawią 3, 
a potem cały szereg 
– snuje domysły koło-
brzeski przedsiębiorca. 
A ponieważ uważa, że 
wiatraki nie pozostają 
bez wpływu na środowi-
sko, protestuje.

Powodem protestu jest 
realizacja 3 siłowni wia-
trowych w kołobrzeskim 
porcie. Poseł Czesław 

Hoc wskazuje, że ten 
masowy pęd do budo-
wy siłowni jest chory i 
nie ma nic wspólnego 
z rozsądkiem. - Kiedyś 
powiedzą, że ludzie lu-
dziom zgotowali ten los. 
Kto tu przyjedzie, jak 
będą komary, gryzonie i 
pole elektromagnetycz-
ne? Będziemy bujali się 
razem z tymi wiatrakami 
- uważa Hoc.

Krytycznie na temat 
wiatraków wypowiedział 
się Marek Mróz, ze 
stowarzyszenia „Nasz 

Dom” w Biesiekierzu. 
Przypomniał, że na bu-
dowie wiatraków bogacą 
się nieliczni, a problemy 
mają wszyscy wokół. 
Wtórował mu Krzysztof 
Plewko, prezes Stowa-
rzyszenia „Ekologiczny 
Kołobrzeg”. - Infradź-
więki powodują, że ptaki 
uciekają z pól. Rozwijają 
się gryzonie i powstają 
zniszczenia w upra-
wach. Trzeba sprawdzić, 
co daje nam korzyści: 
naruszenie równowagi 
w przyrodzie, czy wia-
traki - pytał retorycznie 

Plewko. Przypominał, 
że nie można wierzyć 
opracowaniom śro-
dowiskowym, gdyż w 
przypadku Radzikowa 
smród z pirolizy miał 
zatrzymywać się na wy-
sokości płotu instalacji. 

W sprawie wiatraków 
w uzdrowiskowym 
Kołobrzegu wypowie-
dział się także Bohdan 
Trzeciak, nazywając 
tego rodzaju inwestycje 
zbrodniczymi. - Jest mi 
przykro, że mój głos jest 
lekceważony. W uzdro-

wisku nie może być 
produkowana energia 
elektromagnetyczna, a 
to się dzieje w samym 
centrum uzdrowiska. To 
nie do pomyślenia. Tam 
są 3 wielkie zakłady 
uzdrowiskowe. Jak się 
o tym dowiedzą turyści, 
przestaną do Kołobrze-
gu przyjeżdżać - uważa 
były naczelny lekarz 
uzdrowiska. 

- My nie budujemy wia-
traków, ale 3 turbiny. 
Jedna będzie miała 18, 
dwie pozostałe 12 me-

trów wysokości. Mamy 
niezbędne pozwolenia i 
zgody, a było tego bar-
dzo dużo. Dostosowali-
śmy się do rygorystycz-
nych wymagań. A panu 
Żulickiemu proponuję 
zając się kilkudziesię-
ciometrowym masztem 
radiowo-nadawczym 
przy ulicy Jedności 
Narodowej. Jest wyż-
szy i zapewne bardziej 
promieniuje niż budo-
wane w porcie wiatraki 
- komentuje Henryk 
Rupnik, prezes Zarzą-
du Portu Morskiego.

Najpierw filmik, na którym wiatrak przetrąca sokoła. Ptak leci w dół i pada. Tak zaczęła się konferencja, 
podczas której mieszkańcy protestowali przeciwko budowie wiatraków i siłowni wiatrowych.



  4  | www.miastokolobrzeg.pl   październik 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   5    październik 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

DOM HANDLOWY

spółka jawna

Kołobrzeg, 
ul. Armii Krajowej 10

tel. 94 35 271 93, 
94 35 242 79

e-mail: 
dhbryza@wp.pl BRYZA

Zapraszamy: 
codziennie 

w godz. 10-18 
w soboty 10-15

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, 
w co się ubrać, nie wiesz jakie zabawki kupić 

swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

DELIKATESY WARYŃSKIEGO

Zapraszamy

*Tylko u nas 
zwrot gotówki 

  przy każdym zakupie!
    Zapytaj sprzedawcę o szczegóły

W sobotę w Grzybowie 
odbywały się zawody jeź-
dzieckie, na które przybyły 
konie z wielu polskich 
miejscowości. Na ich za-
kończenie, z hali zaczął 
wydobywać się gęsty dym. 
Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że ogień został 
zaprószony w okolicach 
jednej ze ścian szczyto-
wych, przy pomieszczeniu 
gospodarczym. Ponieważ 
przy murowanych ścianach 
znajdowała się 
słoma, 

ogień rozprzestrzeniał się 
błyskawicznie. Dym był wi-
doczny z odległości ponad 
12 kilometrów. Strażacy 
na miejscu pojawili się w 
ciągu kilkunastu minut, 
ale siły i środki były nie-
wystarczające do walki z 
takim pożarem. Na miejsce 
ściągnięto wszystkie możli-
we siły i środki z okolicy. Z 
ogniem walczyli strażacy z 
Kołobrzegu, Ustronia Mor-
skiego, Karcina, Drzonowa 
i Starego Borku.

Niestety, płonąca 
słoma była nie do 

opanowania, a 
ogień rozprze-
strzenił się na 
halę. Strawił 
stojący obok 
c i ą g n i k . 

Na szczęście, na terenie 
stadniny znajdował się sta-
wek, z którego rozpoczęto 
pobieranie wody. Woda w 
wozach gaśniczych zosta-
ła wykorzystana bardzo 
szybko, a hydrant był od-
dalony ponad kilometr od 
stadniny. 

Akcja dogaszania trwała 
do niedzieli. W wyniku 
pożaru ranna została jed-
na osoba. Spłonął jeden 
kucyk, resztę koni udało 
się uratować. Budynek hali 
jest uszkodzony. Stadnina 
na szczęście jest ubezpie-
czona. Policja nie wyklucza 
celowego zaprószenia 
ognia. Postepowanie w tej 
sprawie trwa.

Współpraca: T. Dach

W stadninie koni przy „Dworku pod Kasztanami” pojawił się ogień. 
W akcji gaszenia uczestniczyli strażacy z całej okolicy. Jedna osoba została ranna.

Wielki pożar stadniny w Grzybowie
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ZŁOTO | SREBRO | BURSZTYN | METALOPLASTYKA (skup-sprzedaż, sprzedaż ratalna)

ul. Dubois 21
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-35-228-31
e-mail: maka874@wp.pl

Po 10 kwietnia 2010 roku z ust czołowych polityków PO na każdym kroku można było usłyszeć zapewnienia o jedności, o drużynie i jednolitym froncie na 
rzecz walki o Kołobrzeg. Papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko. Resztę weryfikuje życie. Dokąd zmierzają nasi muszkieterowie?

Jeden za wszystkich,
wsz yscy na jednego!

Już kilka miesięcy po kata-
strofie smoleńskiej zmiany w 

Kołobrzegu były i widoczne, i 
odczuwalne. Pierwszy muszkieter 
poległ z rąk kolegi muszkietera. 
Artur Mackiewicz odchodząc ze 
Starostwa Powiatowego po ujaw-
nieniu przez nasz portal sporów 
wewnątrz PO, zapewne nie robił 
tego z radością. Czy takie decyzje 
podjąłby ś.p. Sebastian Karpi-
niuk? Trudno powiedzieć, ale 
swój plan miał. Czy bardziej, czy 
mniej wiążący dla wszystkich, ale 
projekt był. Hok na prezydenta, 
Gromek może do senatu. Spraw 
personalnych było więcej. Decy-
zje leżały w rękach Karpiniuka. 
Los zadecydował inaczej.

Gawłowski tu, 
Nitras tam…

Po śmierci lidera kołobrze-
skiej PO, nieoficjalne przy-

wództwo nad partią naturalnie 
przypadło Arturowi Mackiewi-
czowi. Na krótko. Gdy stawano 
do wyborów przewodniczącego, 
Kołobrzeg był tylko przystawką. 
Wybór Mackiewicza był jedno-
znaczny z poparciem Sławomira 
Nitrasa, wybór Hoka – z popar-
ciem Stanisława Gawłowskiego. 
I Nitras, i Gawłowski, zabiegali o 
poparcie regionu w walce o stołek 
szefa regionalnych struktur partii. 
Mackiewicz do walki nie stanął. 
Wygrał Hok. Później, dzięki po-
parciu Kołobrzegu, Gawłowski 
objął władzę w regionie. I to Gaw-
łowski miał, i zapewne nadal ma 
pieczę nad tym, co w Kołobrzegu 
się dzieje. Nie ma tu przypadko-
wości. 

Szeryf może być 
tylko jeden

Po usunięciu Mackiewicza, 
zapadła decyzja, aby funkcję 

starosty objął Tomasz Tamborski. 
Był to ewidentny awans, ale oto-
czeniu Janusza Gromka zależało 
na pozbyciu się Tamborskiego z 
Urzędu Miasta, bo miał tam zbyt 
dużą samodzielność i posłuch. 
Powiedzenie, że prezydent co 
najwyżej go tam tolerował, będzie 
chyba zgodne z prawdą. Dwór 
Gromka, bo tak go trzeba nazwać, 
traktował to jako zesłanie, licząc, 

że Tamborski utonie w wydawa-
niu pozwoleń na budowę i dowo-
dów rejestracyjnych. Nic bardziej 
mylnego. Wybory prezydenckie 
wygrał Gromek, a Tamborski 
został wybrany starostą (tylko 
Hok nie awansował – miał zostać 
wicemarszałkiem). Ale już wów-
czas prezydent miał powiedzieć, 
że szeryf może być tylko jeden. W 
wyniku politycznych komplikacji 
z Urzędu Miasta wypadł zastępca 
prezydenta Mirosław Tessikowski. 
Miał go zastąpić Jerzy Wolski. Ta 
kandydatura została jednak sku-
tecznie zablokowana. Ostatecznie, 
Gromek dostał bezbarwnego An-
drzeja Olichwiruka, który ambicji 
politycznych raczej nie ma. Tessi-
kowski został wicestarostą, ale z 
tą decyzją nigdy się nie pogodził. 
Pomimo jego zaangażowania w 
kampanię prezydencką, został 
zdegradowany. Mało tego, trafił 
do instytucji, gdzie Tomasz Tam-
borski nie zamierzał zagłębiać się 
w biurokracji, ale dążył do reali-
zacji swoich politycznych ambicji. 
Nadanie imienia amfiteatrowi, 
powołanie własnego rzecznika do 
kontaktu z mediami, organizacja 
własnych imprez, Pegaz Kultury 

– to tylko niektóre przykłady 
samodzielności Tamborskiego 
po ogłoszeniu przez niego poli-
tycznej niepodległości. Nie ulega 
chyba dla nikogo wątpliwości, że 
takich afrontów prezydent Gro-
mek tolerować ani nie mógł, ani 
nie zamierzał. Szeryf jest tylko 
jeden.

Od Bitwy Warszawskiej 
do Wojny Kołobrzeskiej

Na czas kampanii parlamen-
tarnej wojnę zawieszono. 

Trudno powiedzieć, czy przyczyną 
tego było dążenie do wygrania 
wyborów przez Marka Hoka, 
czy strach przed możliwościami 
Łukasza Czechowskiego, wspie-
ranego nieoficjalnie przez „górę”. 
Ostatecznie, Markowi Hokowi 
udało się zjednoczyć na kilka 
minut większą część kołobrzeskiej 
PO. Trudno ocenić jednoznacznie, 
czy stał za tym strach przed utratą 
stanowisk, wpływów, czy obietnice 
przyszłych profitów. Spory ustały. 
Fakt, że na rzecz Hoka rapował 
i Gromek, i Tamborski, dowodzi 
pewnego rodzaju determinacji w 
walce na rzecz kolegi muszkietera.

Marek Hok wybory wygrał i osią-
gnął bardzo dobry wynik. Wraz 
z wygraną, wzrósł poziom jego 
legitymizacji, także tej partyjnej. 
Uzyskał tym samym zarząd nad 
wszystkimi kołobrzeskimi stre-
fami wpływów. Bardzo szybko 
zaczęła się dyskusja nad schedą po 
Hoku w zarządzie województwa, 
którego jest członkiem. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że miałby go 
zastąpić Tomasz Tamborski. Sta-
rosta kołobrzeski pytany o swój 
awans komentuje, że miło mu, że 
jego nazwisko pojawia się na poli-
tycznej giełdzie, a jego osiągnięcia 
cieszą się uznaniem. - Awans Tam-
borskiego, jakaś giełda personalna? 
- śmieje się nasze źródło zbliżone 
do kołobrzeskiej PO. - A w grudniu 
na tej giełdzie pojawi się nazwisko 
Janusza Gromka jako potencjalne-
go kandydata do senatu (śmiech). 
Proszę nie wierzyć zasłonie dymnej 
odpalanej z okazji nowego wiatru 
politycznego, który co nieco za-
miecie w Kołobrzegu - mówi nasz 
informator. Nasze źródła jednak 
nie potwierdzają, żeby Tamborski 
palił się do wyjazdu do Szczecina. 
A jeśli odmówi tej propozycji, to 
czeka go nowy wymiar kołobrze-
skiej wojny, która ma wybuchnąć 
po 10 listopada, kiedy odbędzie się 
lokalna premiera Bitwy Warszaw-
skiej, której patronuje… Marek 
Hok – poseł. 

Karuzela 
na żetony

Obecna sytuacja w Kołobrze-
gu podobna jest do wesołe-

go miasteczka, w którym można 
pobawić się za żetony uzyskane za 
wspaniałe osiągnięcia w kampanii 
wyborczej. Najbardziej popularna 
jest karuzela stanowiskowa. Kto 
się załapie? Kto nie utknie w 
kolejce? Do łask powrócił Artur 
Mackiewicz, który z funkcją sta-

rosty żegnał się pod kuratelą... 
Marka Hoka. Mackiewicz moc-
no zaangażował się w kampanię 
nowego posła PO. Co ciekawe, 
od niedawna zasiada w radzie 
nadzorczej Komunikacji Miej-
skiej. Jak wyjaśniał nam Michał 
Kujaczyński, rzecznik prasowy 
prezydenta, Janusz Gromek cier-
pi na brak ekspertów, a do rad 
nadzorczych podobno nikt się 
nie garnie. Mówi się, że nowym 
starostą mógłby zostać Mirosław 
Tessikowski. Pytanie tylko, czy 
wtedy, gdy Tamborski odejdzie 
do Szczecina dobrowolnie, czy 
może dostanie propozycję nie 
do odrzucenia… W miasteczku 
pojawiło się również nazwisko 
Jerzego Wolskiego. Ten mógłby 
z powodzeniem zostać nowym 
wicestarostą. 

Nie brakuje jednak pytań od 
„społecznej kolejki zasłużonych 
do spraw awansów i odznaczeń”. 
Kto co dostanie, czy była dosta-
wa towaru i czy na pewno nic 
nie schowano pod ladę. Ludzie 
czekają i zastanawiają się, czy to 
cisza przed nowym otwarciem, 
czy może jednak przed burzą. Idą 
zmiany – zawsze można więcej.

Już Bismarck twierdził, że ludzie 
nie powinni wiedzieć dwóch 
rzeczy: jak się robi politykę i 
jak się robi kiełbasę. O kiełbasie, 
zwłaszcza tej wyborczej, wiemy 
wystarczająco dużo – ma krótki 
termin przydatności do spożycia. 
W Kołobrzegu jednak mamy ja-
kość muszkieterów. Pytanie tylko, 
jakimi zasadami się oni kierują: 
jeden za wszystkich, wszyscy za, 
a może na jednego?

Robert Dziemba
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Znicze od 
0,99 PLN

Zapraszamy!
 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25aOferta ważna do wyczerpania zapasów

 Tanie rozwiązania
  do ogrodu i mieszkania

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00

Niedawno na portalu 
„mias toko lobrzeg.p l ” 
pisaliśmy o sukcesie 
strażników granicznych, 
którzy w Rościnie za-
trzymali 2 kłusowników 
z 19 trociami o wadze 
40 kilogramów. Te akcje 
kłusowników jednak nie 
odstraszają. Przy prze-
pławce na tamie w hy-
droelektrowni w Rościnie 
regularnie pojawiają się 
chętni do nielegalnego 
zdobycia ryb. Walczy z 
nimi m.in. Towarzystwo 
Miłośników Parsęty. Lot-
ne grupy członków sto-
warzyszenia mają bogate 
doświadczenie w walce 
z kłusownikami, ale tym 

razem liczniejsza od 
nich grupa kłusowników 
nie zamierzała poddać 
się żadnym procedurom. 
Przestępcy po prostu po-
bili społeczników i to bar-
dzo dotkliwie. Jak mówi 
pan Daniel (na zdjęciu), 
skakali mu po głowie i bili 
gdzie popadnie. Spraw-
ców poszukuje policja.

Grupę społeczników pobili kłusownicy 
przy przepławce na tamie w Rościnie. 
Jednemu z poszkodowanych skakali po 
głowie. Napięcie w Rościnie rośnie.

Kłusownicy byli dla nich 

bezlitośni

Jeden z mieszkańców odkrył, że sarna wpadła do studni. Wezwał straż 
miejską. Strażnicy o pomoc poprosili strażaków. Ci wyciągnęli sarnę 
na powierzchnię.

W niedzielne popołu-
dnie jeden z miesz-

kańców gminy Kołobrzeg 
przechodził obok starego 
cmentarza w Obrotach. Za-
szedł zobaczyć historyczny 
drzewostan. W pewnym 
momencie zobaczył, że w 
studni, pośród rozbitych 
nagrobków i wrzuconych 
żeliwnych elementów, 
znajduje się sarna. Nie była 
w stanie wstać i nie dawała 
oznak życia. Na miejsce 
przyjechał patrol straży 

m i e j s k i e j . 
S t r a ż n i c y 
jednak nie 
mogli wejść 
do studni, 
bo ta była 

za głęboka. 
P o p r o s i l i 
o pomoc 

strażaków. Ci wstawili 
do środka drabinę i wy-
ciągnęli młodą sarnę na 
powierzchnię. Wydawało 
się, że zwierzę jest mocno 
poobijane, może nawet coś 
sobie złamało, ale gdy tyl-
ko sarna poczuła liście pod 
brzuchem, nabrała ochoty 

na ucieczkę. Była jednak 
za słaba. Ratownicy o tym 
przypadku poinformowali 
Starostwo Powiatowe, 
którego służby zaopieko-
wały się sarną. O sprawie 
niezabezpieczonej studni 
poinformowano Urząd 
Gminy Kołobrzeg. 

Strażacy uratowali 
sarnę na cmentarzu
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RAPORTY Z MUNDUROWEGO RATAJA 

Celem spotkania 
było zebranie pie-
niędzy, na turnus 

rehabilitacyjny dla 3-let-
niego mieszkańca Robu-
nia - Marcela. Chłopiec 
cierpi na wiele schorzeń, 
które uniemożliwiają mu 
normalną egzystencję. 
Jedyną szansą poprawy 
stanu zdrowia są częste (5 
- 6 razy w roku) udziały 
w dwutygodniowych tur-
nusach rehabilitacyjnych. 
Koszt jednego wynosi 
4900 zł. Mecz poprzedziła 
zbiórka pieniędzy w trakcie 
ostatnich sesji Rady Powia-
tu oraz Rady Miasta. W 
trakcie zawodów wszyscy 
chętni mogli powiększyć 
uzbieraną kwotę, wrzucając 
pieniążki do puszki. Wśród 
kibiców, obecny był wraz z 
rodzicami główny bohater, 
3-letni Marcel Mackiewicz. 

Rozegrano cztery 
kwarty po 10 mi-
nut każda. Mecz 

był bardzo emocjonujący. 
Początkowe wysokie pro-
wadzenie 3:0 uzyskali radni 
z Gościna. Jednak z czasem 
drużyna powiatu zaczęła 
odrabiać straty i mecz za-
kończył się remisem 5:5. 
Strzelcami bramek dla po-
wiatu byli: Marek Zawadz-
ki 2, Mirosław Terlecki 2 

i Henryk Klepuszewski 1. 
Dla Gościna trafieniami 
popisali się: Bartłomiej 
Grzesiak 3 i Marek Ara-
szewski 2. Drużynę Rady 
Powiatu reprezentowali: 
Paweł Pawlak, Waldemar 
Pankiewicz, Antoni Szar-
mach, Marek Zawadzki, 
Mirosław Terlecki, Jerzy 
Kitowski i Roman Ciarka. 
W drużynie rady miasta 
wystąpili: Krzysztof Pieróg, 
Marek Araszewski, Bar-
tłomiej Grzesiak, Andrzej 
Kawa, Sylwester Koszel, 
Henryk Klepuszewski, 
Marek Kowalski i Mirosław 
Zalewski. Mecz Komento-
wał Ryszard Słomczewski a 
sędziował Piotr Różański.

Każda z osób mogła 
posilić się bezpłat-
ną grochówką i pie-

czoną kiełbaską. Uzbierano 
łącznie kwotę 4428,80zł, 
która w całości przekazana 
została na konto ośrodka 
rehabilitacyjnego, który 
przeprowadzi turnus dla 
Marcelka. Organizatorzy 
spotkania składają gorące 
podziękowania wszystkim 
uczestnikom meczu, kibi-
com oraz innym osobom 
które wsparły Marcelka. Ży-
czymy Marcelkowi szybkiej 
poprawy stanu zdrowia.

Paweł Pawlak

Gdy Gościno stawało się miastem, ówczesny wójt gminy - Marian Sieradzki, 
mówił o budowie obwodnicy. Wielu w to nie wierzyło. Teraz prace ruszyły.

Obwodnica jest niezbęd-
na do dalszego rozwoju 
Gościna. Jak mówi 
obecny burmistrz Marian 
Sieradzki, przeniesienie 
ruchu tranzytowego poza 
centrum miasta, spowo-
duje nie tylko wzrost bez-
pieczeństwa, ale przede 

wszystkim rozwój miasta 
i gminy oraz lepsze połą-
czenie drogowe z innymi 
miejscowościami. Ulica 
nie spełnia obecnie żad-
nych standardów drogi 
wojewódzkiej. Regularnie 
łatana, po każdej zimie i 
wakacjach przypomina 

ser szwajcarski i to moc-
no wybrakowany. Teraz 
się to zmieni.
Zarządca drogi - Zachod-
niopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, za kwotę 
niemal 9 milionów zło-
tych zrealizuje do 2013 
roku obwodnicę Gościna. 

Obwodnica będzie miała 
swój początek około 300 
m przed ulicą Lubkowic-
ką w prawo w kierunku 
na mleczarnię, dalej 
prosto wzdłuż ul. Torowej 
do cmentarza i do wylotu 
w kierunku Świdwina, do 
włączenia do drogi 162 
w odległości 500 m od 
skrętu na Gościno Dwór.

W tej chwili trwają prace 
ziemne, wytyczna jest tra-
sa przebiegu obwodnicy, 
karczowane są drzewa i 
zbierana warstwa ziemi 
urodzajnej, która będzie 
później wbudowana przy 
realizacji pobocza drogi i 
terenów zielonych. 

Od pierwszego września, gdy 
miała miejsce inauguracja 
roku szkolnego, poczuć moż-

na w naszej szkole mundurowego 
ducha. Uczniowie klasy II ld wojsko-
wej z chor. R. Jezierskim, ruszyli na 
BYTOWANIE - w tym roku wyjątkowo 
trasą nadmorską. Przeszli kilkana-
ście kilometrów, a spali w pałatkach 
lub pod gołym niebem na brzegu 
morza. Kilka dni później, uczniowie 
pozostałych klas drugich z chor. A. 
Harłukowiczem i wychowawcami ru-
szyli do Kopydłówka, aby tam poby-
tować. Wybrano różne trasy, kilku lub 
kilkunastokilometrowe, w zależności 
od wytrzymałości idących. Tam, tak 
jak kto sobie zażyczył, nocleg w 
namiotach, pod pałatkami lub na 

trawie. W miejscu bytowania odbyły 
się ćwiczenia terenowe w grupach i 
wystawianie wart.

Klasy pierwsze, a mamy ich 
pięć, wszystkie mundurowe, 
były w okresie unitarnym. Przy-

gotowywały się do ślubowania. Dzień 
zaczynały rozgrzewką razem ze star-
szymi kolegami, a potem były musztry, 

również po południu i dopasowywanie 
mundurów dla wojska, policji, straża-
ków i straży granicznej. Uroczystość 
ślubowania i pokaz musztry paradnej 
odbyły się 1 października. Przy okazji 
warto wspomnieć, że trwa remont i 
przebudowa drogi oraz parkingów, 
będzie można wygodniej dojechać do 
orlika i internatu. 

Małgorzata Bernaś 

W ramach akcji 
„ B e z p i e c z -
na droga do 

szkoły”, Straż Miejska 

w Gościnie zorganizo-
wała ognisko dla klas 
pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej w Gościnie. 

W atmosferze zabawy 
utrwalano wiadomości z 
zakresu bezpieczeństwa 
na drogach. We wspól-

nej zabawie uczestniczył 
także burmistrz Gości-
na - Marian Sieradzki, 
który wręczył dzieciom 

kamizelki odblaskowe 
ufundowane przez firmę 
„Troton”. Sponsorami po-
częstunku byli: hurtownia 

„Rojan”, Zakład cukierni-
czy Państwa Kantek, pie-
karnia Państwa Buczyk i 
S. Szostak.

Dla Marcelka

Na boisku orlik w Robuniu, odbył się cha-
rytatywny mecz piłki nożnej, pomiędzy 
drużynami radnych Rady Powiatu i Rady 
Miasta w Gościnie.

Ruszyła
budowa obwodnicy Gościna

Żeby dzieci były bezpieczniejsze
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Otwarto odcinek 
drogi z Gorawina

Mo d e r n i z o w a n y 
odcinek drogi po-

wiatowej nr 0259Z Ro-
ścięcino – Rzesznikowo 
stanowi ważny element 
w sieci dróg powiatu ko-
łobrzeskiego. Jest to opty-
malne połączenie Koło-
brzegu z drogą krajową 
nr 6. Parametry uzyskane 
po rozbudowie wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz 
pieszych. Realizacja in-

westycji przyczyni się do 
zwiększenia przepusto-
wości i jakości komunika-
cyjnej na terenie powiatu 
poprzez stworzenie infra-
struktury transportowej o 
wyższym standardzie.

W tym roku wykona-
no I etap inwesty-

cji. Starosta kołobrzeski, 
Tomasz Tamborski, nie 
ukrywa swojego zadowo-
lenia, bowiem do inwe-

stycji udało się namówić 
gminę Siemyśl i gminę 
Rymań, a bez ich wspar-

cia i zaangażowania nie-
możliwe byłoby uzyska-
nie wsparcia z rządowego 

programu „Schetynówek”. 
Państwo wyłożyło na 
inwestycję 2,5 mln zł, 

powiat 2,4 mln zł, gmina 
Rymań 100 tys. zł, gmina 
Siemyśl 5 tys. zł.

Za nami kolejny Bal 
Seniora organizowany 

przez Klub Seniora „Pod 
Aniołami” oraz pracowni-
ków GOPS z Rymania. W 
tym roku, w balu uczest-
niczyli również seniorzy z 
zaprzyjaźnionych podob-
nych klubów z Siemyśla, 
Gościna i po raz pierwszy 
ze Sławoborza. 

Całość imprezy dla 
seniorów była pro-

wadzona z wielką swadą 
przez Aldonę Więcek 
– kierownika GOPS w 
Rymaniu oraz Mirosława 
Terleckiego - wójta Gminy 
Rymań. Nie zapomnia-
no o niedawno zmarłym 
członku Klubu Seniora 
z Rymania - A. Maciej-
czyku, na cześć którego 

była „minuta ciszy” oraz o 
imieninach obchodzonych  
w dniu balu przez księdza 
Marka z Gorawina. Przy 
okazji kilku innych Marków 
również otrzymało kwiaty i 
życzenia.

Punktem kulminacyj-
nym zabawy był wybór 

króla i królowej balu. Po 
długich ustaleniach, jury 
konkursowe wybrało kró-
lową balu reprezentantkę 
Seniorów ze Sławoborza, 
a królem został przedsta-
wiciel Seniorów z Gminy 
Rymań. Wspólne zdjęcia 
z poszczególnymi klubami 
oraz wspólny taniec królo-
wej i króla był sygnałem do 
dalszej zabawy.

www.gorawino.net

W czwartek 13 październi-
ka w Zespole Szkół Publicz-
nych w Rymaniu społecz-
ność szkolna świętowała 
Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły 
słodkie niespodzianki przy-
gotowane przez Samorząd 
Uczniowski dla wszystkich 
pracowników. Potem na 
godzinach wychowawczych 
odbyły się odświętne ape-
le oddzielne dla uczniów 
szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Natomiast późnym 
popołudniem zorganizowa-
no spotkanie z szacownym 
gronem emerytowanych 
pracowników szkoły, rodzi-
ców, przedstawicieli władz 
samorządowych i kościoła.

Uroczystości uświetniło 
zabawne przedstawienie 
słowno – pantomimiczne, 
pokazujące dzieje nauki od 
prehistorii do przyszłości, 
mini koncert życzeń oraz 
prezentacja multimedialna 
na temat historii szkoły 
w Rymaniu. Jak co roku 
miłą atmosferę dopełniły 
życzenia, kwiaty i podzię-
kowania.

I.J.Pasowanie na przedszko-
laka w Punkcie Przed-
szkolnym w Gorawinie było 
nie tylko wesołą imprezą, 
ale również poważnym 
wydarzeniem. Elegancko 
ubrane dzieci wystąpiły w 
czwartek 13 października 
z programem artystycznym 
przed zgromadzonymi na 
widowni gośćmi, rodzicami 
i nauczycielami. W reper-
tuarze znalazły się wiersze 
i piosenki o przedszkolu, 
zabawach i obowiązkach 
przedszkolaka.

Ważnym wydarzeniem był 
moment pasowania dzieci 
na przedszkolaków. Pani 
dyrektor dotykając dużym 
ołówkiem przemieniła 
beztroskie dzieci w pełno-
prawnych członków małej 
społeczności. Na pamiątkę 
tej uroczystości dzieci otrzy-
mały kolorowe dyplomy i 
drobne upominki, które z 
pewnością będą wspaniałą 
pamiątką z najmłodszych 
lat pobytu w Punkcie Przed-
szkolnym. 

3-dniowy rajd zgromadził ponad 110 
uczestników z Kołobrzegu i okolic, 
Szczecinka i Tomaszowa Mazowiec-
kiego. W jego trakcie prześledzona 
została cała historia 52 stanu USA, 
rozpoczynając od hawajskiego ko-
minka – na powitanie, jak tradycja 
nakazuje, uczestnicy otrzymali sok z 
parasoleczką oraz naszyjnik z kwiatów 
Hibiskusa. 
Każdy z 9 patroli uczestniczących w 
rajdzie przedstawił swoich kandy-
datów na Miss i Mistera Hawajów 
– uczestnicy dokonujący wyboru nie 
mieli łatwej decyzji. Tuż po zakończe-

niu kominka, harcerze otrzymali gaze-
tę z niepokojącym tytułem – „Hawaje 
w ogniu!”. To oznaczało, iż dotarliśmy 
do roku 1941 i rozpoczęła się gra noc-
na – bitwa o Pearl Harbor, w której 
dzięki zaangażowaniu harcerzy udało 
się ująć japońskiego szpiega i tym sa-
mym ocalić wyspę przed wysadzeniem 
w powietrze. 
Sobota upłynęła pod znakiem interak-
tywnej gry miejskiej. Oprócz realizo-
wania zadań na punktach zlokalizowa-
nych na terenie całego miasta, każdy 
patrol wyposażony został w specjalny 
numer telefoniczny, na który dodatko-

wo otrzymywał SMS z misjami do wy-
konania. Z racji tematyki rajdu trzeba 
było np. zebrać 10 przechodniów i 
zachęcić ich do wspólnego zatańczenia 
tańca hula – całość oczywiście nagrać 
telefonem komórkowym. Gra była 
krokiem w stronę nowoczesnego har-

cerstwa wykorzystującego zdobycze 
techniki w połączeniu z typowymi 
harcerskimi metodami pracy. Na sam 
koniec gry odbył się mały harcerski 
happening, uczestnicy ułożyli z siebie 
napis ZHP w porcie pasażerskim, co 
spotkało się z pozytywnymi komenta-
rzami mijających przechodniów. Zdję-
cie zostało zrobione z latarni morskiej, 
którą następnie można było zwiedzić, 
by obejrzeć trasę przemierzoną w 
trakcie gry dziennej. 
Wieczorem nadszedł czas na tradycyj-
ne ognisko obrzędowe, podczas które-
go przypomniano o ważnej rocznicy 
przypadającej 27 września – przejścia 
ZHP do konspiracji. Ostatnia noc 
spędzona była na integracji pomię-
dzy wszystkimi patrolami biorącymi 

udział w VII HS – śpiewaniem przy 
akompaniamencie gitary, harcerskimi 
pląsami. W niedzielny poranek odbył 
się apel podsumowujący, podczas 
którego odczytano wyniki rywalizacji 
pomiędzy patrolami.
I miejsce – 125 Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska „KAJUGA” z Gmi-
ny Rymań
II miejsce – 99 Żeńska Drużyna 
Harcerska „CZARNY LAUFER” ze 
Szczecinka
III miejsce – 112 Kołobrzeska Druży-
na Starszoharcerska „KRYPTONIM”
Dzięki wielu sprzymierzeńcom, or-
ganizatorom udało się nagrodzić za-
równo każdy z 9 patroli jak i każdego 
uczestnika z osobna.

pwd. Adrianna Płuciennik

Bal Seniora w Rymaniu

Pasowanie 
na przedszkolaka 
w Gorawinie

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

VII Harcerski Start



  8  | www.miastokolobrzeg.pl   październik 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   9    październik 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Miasto Kołobrzeg: Kołobrze-
żanie głosowali na kołobrze-
żan. Głosowało na pana wiele 
osób, ostatecznie ponad 23 
tysiące wyborców.
Jacek Woźniak: Wynik, choć 
nie dał zwycięstwa, to mając 
na uwadze okoliczności w 
jakich przyszło go osiągnąć, 
był fantastyczny, za co jeszcze 
raz gorąco dziękuję, a miesz-
kańcom powiatu kołobrze-
skiego szczególnie. Jest to 
dla mnie ogromnie budujące, 
że tak wielu kołobrzeżan mi 
zaufało. Z pewnością miało 
na to wpływ przesłanie, z 
którym szedłem do wyborów, 
o pracy ponad podziałami. 
Wynik zobowiązuje, a prze-
słanie jest i będzie aktualne. 
Niestety porażkę poniosła idea 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych, gdzie w grę miało 
wchodzić głównie głosowanie 
na człowieka, a nie na partię 
polityczną. Okazało się więc, 
że można całą kampanię prze-
siedzieć w domu, nie spotykać 
się z ludźmi, nie brać udziału 
w większości debat telewizyj-
nych, a być w „słusznej” partii 
i zasypać ulice plakatami ze 
zdjęciem po liftingu, żeby te 
wybory wygrać. Usłyszałem 
ostatnio z ust znanego i cenio-
nego w naszym województwie 
polityka lewicy określenie, że 
JOW są jak NSDAP – nieza-
leżne, samorządne, demokra-
tyczne ale partyjne. Trudno się 
z tym nie zgodzić. 

MK: Czy pomimo braku man-
datu senatorskiego uważa 
pan kampanię za udaną?
JW: Tak. Już dawno nie widzia-
łem takiego zaangażowania róż-
nych środowisk w pracę na moją 
rzecz, nasza młodzież stanęła 
na wysokości zadania, a współ-
pracujące ze mną przedstawi-
cielki Forum Kobiet nadawały 
ton tej kampanii. Zdobyliśmy 
wszyscy kolejne doświadczenie. 
Nie bez znaczenia na atmosferę 
kampanii miała wpływ zainicjo-
wana przez wasz portal i podjęta 
przez inne kołobrzeskie redakcje 
akcja „kołobrzeżanie głosują na 
kołobrzeżan”. W takim otoczeniu 
naprawdę dobrze się pracowało. 
Doszły do tego spotkania z 
ludźmi różnych branż społecz-
no–gospodarczych, na skalę ja-
kiej dotychczas nie udało mi się 
osiągnąć. To zaprocentowało.

MK: Czy zmiany „na górze” 
w SLD spowodują zmiany w 
strukturach kołobrzeskich?
JW: Zmiany „na górze” są 
potrzebne, chociaż dla mnie 
mniejsze znaczenie mają 
zmiany personalne, a większe 
zmiany mentalne. Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej jawi mi się 
jako formacja pragmatyczna i 
propaństwowa. Jeżeli będzie 
zbaczał w stronę oszołomionego 
populizmu i demagogii, to beze 
mnie. Grzegorz Napieralski 
zapowiedział uruchomienie pro-
cedury kongresowej, a to wiąże 
się z przyspieszoną kampanią 

sprawozdawczo–wyborczą na 
wszystkich szczeblach. Rozwa-
żam wariant, w którym ktoś inny, 
a ja nawet wiem kto, mógłby 
przejąć stery kołobrzeskiego 
SLD, a moja aktywność prze-
niosłaby się na szczebel woje-
wódzki. Ale to wymaga przemy-
śleń, dyskusji i mądrej decyzji. 
Kołobrzeskie struktury Sojuszu 
postrzegane są jako jedne ze 
sprawniej działających. Zbyt 
ciężko na taką opinię pracowa-
liśmy, żeby to zaprzepaścić. W 
ostatnim czasie poszerzyliśmy 
bazę kadrową o sporą grupę 
dwudziesto i trzydziestolatków. 
Ludzi nie można zawieść.

MK: Czy zamierza pan starto-
wać w wyborach prezydenc-
kich za 3 lata?
JW: Nie wykluczam startu w 
tych wyborach, ale żeby poważ-
nie do tego podejść, to trzeba 
solidnie przepracować następ-
ne trzy lata w Radzie Miasta. 
Wyznaczyłem sobie kilka celów 
do osiągnięcia w tej kadencji, 
związanych z szeroko pojmowa-
nym rozwojem społeczno–go-
spodarczym naszego miasta i 
jeżeli udałoby się je osiągnąć, to 
będzie milowy krok w kierunku 
ewentualnego startu w kolejnych 
wyborach samorządowych, tych 
prezydenckich również. Obecna 
kadencja samorządu może być 
najtrudniejszą w całej dotych-
czasowej historii kołobrzeskiej 
samorządności, dlatego jest to 
wyjątkowy czas do tego, żeby 

nieco przewartościo-
wać myślenie o roz-
wiązywaniu najważniej-
szych spraw. Ze swojej 
strony zrobię wszystko, 
żebyśmy wspólnie, bez 
względu na różnice świa-
topoglądowe, poruszali 
się w rzeczywistości 
dyskursywnej. A 
tam gdzie przyj-
dzie nam się 
dzielić, robić to 
mądrze.

Jacek Woźniak:

Populizm i demagogia – beze mnie

Miasto Kołobrzeg: Minął 
już ponad tydzień od wy-
borów parlamentarnych. 
Jak pan podsumuje minio-
ne wybory?
Dariusz Zawadzki: Bio-
rąc pod uwagę sondaże 
przedwyborcze, które się 
sprawdziły, wynik był do 
przewidzenia. Spekulowano 
również, że Ruch Poparcia 
Palikota będzie czarnym 
koniem tej kampanii i tak 
też się stało. Osobiście, po-
zytywnie zdziwiony jestem 
tym, że Kołobrzeg ma i to 
już bez względu na opcję 
polityczną, aż dwóch po-
słów, natomiast niektóre 
większe miejscowości w 
naszym okręgu wniosły 
po jednym mandacie po-
selskim. I tu zaskoczony 
jestem Koszalinem, gdzie 
ani pan Kuriata, ani pani 
Olejniczak, nie zostali po-
nownie posłami i Koszalin 
ma tylko jednego posła. Z 
punktu widzenia Platformy 
Obywatelskiej przyznam 
się, że spodziewałem się 
pięciu mandatów a nie 
czterech.

MK: Czyli syndrom po-
rażki?
DZ: Pozostaje niedosyt.

MK: Przez następne trzy 
lata będą trwały przy-
gotowania do kolejnej 
kampanii samorządowej. 
W listopadzie mija rok 
pracy samorządu koło-
brzeskiego. Jak pan ocenia 
ten czas?
DZ: Ostatni rok minął pod 
tytułem kontynuowania 
wielkich inwestycji w 
Kołobrzegu. Odbudowa 
brzegu morskiego, obwod-
nica, ulica Trzebiatowska, 
bądź umacnianie brzegów 
Parsęty – to tylko jedne 
z wielu sztandarowych 
inwestycji. Mimo świato-
wego kryzysu i problemów 
finansowych naszego 
miasta, związanych z po-
wyższymi inwestycjami, 
jak dotąd, moim zdaniem, 
udało się dobrze spożyt-
kować nasze możliwości. 
Nawet obecna kadencja 
Rady Miasta jest moim 
zdaniem dużo lepsza od 
poprzedniej. Zwiększyła 
się merytoryka i kultura 
osobista rajców. Nareszcie 
większość strategicznych 
problemów omawianych 
jest na komisjach, a nie 
przed kamerami na se-
sjach, w atmosferze wza-
jemnego obrażania się.

MK: Ale nie jest tajemnicą, 
że w klubie radnych PO 
czasami dochodzi do pew-
nych sporów. Przykładem 
niech będzie Bastion, czy 
też smażalnia ryb obok 
latarni morskiej. Nie ulega 
chyba wątpliwości, że te i 

wiele innych tematów są 
przyczyną ostrej dyskusji 
w klubie PO.
DZ: Oczywiście, że tak. 
Klub Platformy Obywa-
telskiej liczy jedenaście 
osób. Jedenaście osób to 
jedenaście charakterów, 

odrębnych indywidualno-
ści i jedenaście pryzmatów 
patrzenia na rozwój tego 
miasta. Skłamałbym, gdy-
bym zaprzeczył, że wszyscy 
są jednomyślni. Istnieją u 
nas różnice zdań i to bar-
dzo poważne. Ba! Powiem 
więcej, to dobrze, że tak jest. 
Dzięki temu mamy szerszą 
perspektywę na wiele spraw. 
Taka sytuacja pozwala nam 
rozparzyć każdą sprawę w 
myśl zasady „za i przeciw”. 
Jednakże przyjęliśmy jedną 
święta zasadę, że dyskutuje-
my między sobą w „czterech 
ścianach”, wypracowujemy 
jedno stanowisko choćby 
po to, aby na zewnątrz mó-
wić jednym głosem.

MK: Można odnieść nieco 
inne wrażenie. Krąży dow-
cip, że jak prezydent chce 
się dowiedzieć, co dzieje 
się w urzędzie, otwiera 
nasz portal miastokolo-
brzeg.pl.
DZ: Nie ukrywam, że też 
czytam was codziennie.

MK: Podobno regularnie 
spór na klubie PO związa-
ny jest z dofinansowaniem 
koszykarskiej Kotwicy. Co 
pan na to?

DZ: Koszykarska Kotwica 
to jest temat rzeka, któremu 
gdyby się dobrze przyjrzeć i 
go dokładnie przeanalizo-
wać to sądzę, że nie starczy-
łoby kilku stron w gazecie. 
Jak dotąd wspieraliśmy 
klub, bo wierzyliśmy, że jest 
to dobre dla naszego miasta 
mimo, że kontrola Komisji 
Rewizyjnej stwierdziła, że 
wiele rzeczy jest do popra-
wy, zarówno w zarządza-
niu, jak i funkcjonowaniu 
Kotwicy S.A. Przyznam, że 
jest to trudny temat, ale na 
szczęście nowy prezes Ko-
twicy ujawnił i upublicznił 
zobowiązania finansowe 
Kotwicy oraz przedstawił 
radnym plan naprawy 
obecnego stanu rzeczy. To 
doprowadziło do tego, że 
radni mimo wszystko po-
stanowili spółce dać jesz-
cze jedną, ostatnią szansę. 
Powiem wprost, spółka ta 
otrzymała pomoc od mia-
sta, choć, jak na ostatniej 
sesji, przewodniczący Rady 
Miasta oświadczył, jeśli 
szansa ta zostanie zmarno-
wana, Kotwica może już nie 
uzyskać większości przy-
chylnych sobie radnych dla 
swojej działalności. Życie i 
tak wszystko zweryfikuje.

Dariusz Zawadzki:

Życie wszystko 
weryfikuje
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Centrum Ogrodnicze Żulicki 
oferuje największy wybór:

ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki

ul. Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54

zulicki@zulicki.pl
www.zulicki.pl
NIP 671-000-00-24

Zapraszamy codziennie
w godzinach 8-19
niedziela 9-16

 zniczy      wiązanek
 chryzantem

 kwiatów żywych 
 i sztucznych
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Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

R E K L A M A

Zespół Szkół Morskich 
im. Polskich Rybaków 

i Marynarzy, jest najpo-
pularniejszą kołobrzeską 
szkołą w Polsce. W tym 
roku, o możliwość uczenia 
się ubiegali się kandydaci 
ze wszystkich województw. 
Ci, którzy dostali się na 
pierwszy rok, obok zapo-
znania się z dyscypliną 
panująca w szkole, musieli 
jeszcze przejść pasowanie. 
Uroczystość tradycyjnie 
rozpoczęła się mszą w ba-
zylice mariackiej, w której 
uczestniczył m.in. dzie-
kan i pierwszy proboszcz 
bazyliki - ksiądz prałat 
Józef Słomski. Następnie, 
uroczystości odbywały 
się przed ratuszem. Zgro-

madziły tłumy rodziców 
i mieszkańców. Młodzi 
ludzie złożyli ślubowanie, 
a po nim zostali paso-
wani na ucznia Zespołu 
Szkół Morskich. Na ko-
niec, uczniowie dali popis 
musztry paradnej. Trzeba 
przyznać, że spisali się po 
mistrzowsku.

W powiecie kołobrzeskim 
frekwencja minimalnie 
przekroczyła 50 procent. 
W samym Kołobrzegu 
frekwencja w wyborach 
parlamentarnych wyniosła 
55,68 procent. Były lokale, 
w których zabrakło kart do 
głosowania, były i takie, w 
których trzeba było dosta-
wić drugą urnę na głosy. 
Trochę gorzej wyglądało 
to w gminach ościennych. 
W powiecie kołobrze-
skim, duża frekwencja 
była w gminie Kołobrzeg 
(48,75%). W pozosta-
łych gminach frekwencja 
nie przekroczyła 40%, a 
najniższa była w gminie 
Rymań (35,62%).

Z Kołobrzegu w sejmie 
mamy dwóch posłów: Mar-
ka Hoka z PO i Czesława 
Hoca z PiS. Czesław Hoc 
był pewniakiem. Startował 
z 1 miejsca na liście Pra-

wa i Sprawiedliwości, a ta 
partia ma swoich stałych 
wyborców. Ostatecznie, 
Hoc zdobył 19655 głosów. 
To gwarantuje mu mandat 
poselski. Będzie posłem 
już trzecią kadencję i jest 
to jego najlepszy wynik do 
tej pory.

Inaczej było z Markiem 
Hokiem. Bowiem Platfor-
ma Obywatelska miała 
w Kołobrzegu aż dwóch 
kandydatów i istniało ryzy-
ko, że panowie zdobędą 
jedynie głosy na rzecz 
swojej listy. Tak jednak się 
nie stało, tym bardziej, że 
wynik Łukasza Czechow-
skiego imponujący nie 
jest. 1391 głosów dla mło-
dego pokolenia w parla-
mencie to raczej porażka. 
Tym samym Czechowski 
nie stał się zagrożeniem 
dla Hoka. Marek Hok 
zdobył 16252 głosy, o 10 

tysięcy mniej niż jedynka 
PO w naszym okręgu.
Jacek Woźniak zdobył 
22173 głosów, a jego 

konkurentka z PO - Anna 
Sztark - ponad 44 tysiące 
głosów i to ona dostała się 
do senatu.

Następne wybory 
za 4 lata

Pasowanie na ucznia 
przed ratuszem

Tradycyjnie, w Święto Edukacji Narodowej, 
odbywa się uroczyste pasowanie na uczniów 
z Zespołu Szkół Morskich wraz z pokazem 
musztry paradnej.

Kierowca matiza naj-
pierw uderzył w merce-
desa, a potem zderzył 
się czołowo z hondą. 
Nic dziwnego, wcześniej 
tankował, niekoniecznie 
na stacji benzynowej.
Jak wynika z rozmów 
ze świadkami, kierowca 
matiza jechał od strony 
ulicy Kniewskiego. Skrę-
cił w Unii Lubelskiej, ale 
tu zahaczył o dostaw-
czego mercedesa. Nie 
zatrzymał się i pędząc 
środkiem drogi uderzył w 
dopiero co włączonego 
do ruchu kierowcę hon-

dy. O ile mercedes został 
nieznacznie uszkodzony, 
o tyle kolejne uderzenie 
spowodowało większe 
zniszczenia, a matiz sta-
nął w poprzek drogi. Kie-
rowca tego samochodu 
nie poddał się badaniu 
alkomatem. Ambulans 
zabrał go do szpitala, 
gdzie został przebadany 
na zawartość alkoholu 
we krwi, gdyż nie był w 
stanie dmuchać. Przez 
kilkadziesiąt minut od-
cinek miejskie drogi 
krajowej nr 11 był zablo-
kowany.

Matizem na czołówkę 
po KIELICHU
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

NIEPOWTARZALNA OKAZJA KUP MIESZKANIE NAD MORZEM!

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

UWAGA PROMOCJA CENY JUŻ OD 3900 zł/m2 + 8% VAT
ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71, 
fax 94 35 425 74

EuroDom Nieruchomości Kołobrzeg Robert Małkiewicz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 11 AB/14 róg ul. Dubois
telefon: +48 94 - 35 319 60 do 64, fax.: +48 94 - 35 319 65,   e-mail: info@euro-dom.net, www.euro-dom.net

www.euro-dom.net

Kołobrzeg – 5 km Stramnica Dom 
wolno stojący o pow. 115 m2.

Działka ładnie zagospodarowana o 
pow. 918 m2 - własność

CENA – 790.000 zł
UWAGA – możliwość przyjęcia w 

rozliczeniu mieszkania w Kołobrzegu

 OFERTA: 14744

Kołobrzegu / Zieleniewo
Budynek mieszkalny jednorodzinny, 
wolno stojący o pow. użyt.181 m2. 

II kondygnacje, 5 pokoi .
Rok budowy 2004. Ogrzewanie 

– gazowe oraz kominkowe.
Działka o pow. 1201 m2. 

Cena: 995.000 zł

 OFERTA: 15966

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 220 

m2, działka o pow. 350 m2. Rok bud. 
1987, 6 pokoi, 

ogrzewanie – gazowe, grunt - 
własność 

CENA – 580.000 zł

 OFERTA: 14434

Kołobrzeg 
Dom w zabudowie bliźniaczej  o 

pow.  ca. 470 m2,
12 pokoi.

Działka o pow. 455 m2.
CENA – 800.000 zł

 OFERTA: 14838

Grzybowo
Dom w zabudowie bliźniaczej 

o pow. 360 m2, 7 pokoi.
Działka o pow. 1596 m2.

CENA – 1.200.000 zł

 OFERTA: 15516

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 
wolno stojący o pow. użyt. ok. 174 

m2 pow. cał. ok. 250 m2. Dom 
położony w gminie Dygowo 8 km 

od Kołobrzegu. Rok budowy 2002. 
Ogrzewanie – gazowe. 

Działka o pow. 3000 m2. 
Cena  - 498.000 zł

 OFERTA: 15952

Budynek mieszkalny wolno stojący 
położony w Budzistowie, ok. 3 km 
do morza,  o pow. cał. ok. 200 m2, 
pow. użyt. ok. 144 m2. Rok budowy 
1998. Działka o pow. 800 m2 - grunt 

własność. 
Cena  - 750.000 zł

 OFERTA: 15934

Kołobrzeg / Witkowice
Dom w zab. szeregowej o pow. 220 

m2, 8 pokoi.
Działka o pow. 501 m2.

CENA – 549.000 zł

 OFERTA: 14539

Kołobrzeg/Śródmieście, około 1200 
m do morza i starówki. 

Dom w zab. szeregowej o pow. 214 
m2, 8 pokoi + salon z kominkiem o 

pow. 25 m2 + 2 kuchnie + 
4 łazienki. Rok budowy 1993. 

Działka o pow. 306 m2. 
CENA – 620.000 zł

 OFERTA: 14944

Kołobrzeg – 27 km
Budynek mieszkalny wolnostojący o 

pow. 100 m2, 4 pokoi.
Podwyższony standard, po remoncie

Działka o pow. 9.600 m2.
CENA – 190.000 zł

 OFERTA: 15469

Grzybowo
Budynek mieszkalny wolnostojący z 

pokojami na wynajem 
o pow. 300 m2,

13 pokoi.
Działka o pow. 817 m2.
CENA – 1.400.000 zł

 OFERTA: 15640

Kołobrzeg /Zachodnia
Dom pensjonat w zabudowie 

bliźniaczej  o pow.  cał. 220 m2,
10 pokoi.

Działka o pow. 187 m2.
CENA – 790.000 zł

 OFERTA: 4184

Dygowo
Budynek mieszkalny jednorodzinny, 

wolno stojący o pow. ok. 120 m2. 
II kondygnacje, 4 pokoje.

Rok budowy 2007. Ogrzewanie 
– elektryczne oraz kominkowe.

Działka o pow. 1170 m2. 
Cena: 535.000 zł

 OFERTA: 15956

Rzesznikowo. Gospodarstwo rolne 
o pow. 5,7476 ha, około 30 km od 
Kołobrzegu. Dom o pow. cał. 350 

m2, rok budowy 1930, po remoncie 
parter i dach oraz stajnia o pow. ok. 

500 m2. Możliwość prowadzenia 
działalności agroturystycznej.

Cena -  580.000 zł

 OFERTA: 15954

Grzybowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 

160 m2, 4 pokoje.
Działka o pow. 515 m2.

CENA – 730.000 zł

 OFERTA: 4005

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej 

o pow. 200 m2, 5 pokoi.
Działka o pow. 496 m2.

CENA – 680.000 zł

 OFERTA: 15477

Kołobrzeg ul. Sosnowa 9
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 

220 m2, 9 pokoi.
Działka o pow. 500 m2.

CENA – 750.000 zł

 OFERTA: 15715

Grzybowo
Budynek mieszkalny  przystosowany 

do prowadzenia niewielkiej 
działalności z pokojami do 

wynajęcia. o pow. 134 m2, 6 pokoi.
Działka o pow. 1082 m2.

CENA – 840.000 zł

 OFERTA: 5386
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Na Bulwarze Szymańskiego 
dawno nie było tak gorąco. 
Właściciel jednego z loka-
li zirytował się, gdyż jak 
twierdzi, nielegalni kupcy 
rozłożyli się na terenie, któ-
rym on zarządza zgodnie z 
umową z miastem. Ponie-
waż kupcy nie chcieli się 
usunąć, zaczął chodzić po 
terenie i przewracać stoliki 
oraz deptać towar. Jedno-
cześnie wpadał na sprze-
dających, w tym ciężarną 
kobietę, która handluje w 
tym miejscu. Wyglądało to 
na przepychanki i inter-
weniował nawet jeden z 
przechodniów, który męż-
czyźnie chciał siłą przemó-
wić do rozumu. - Taki jesteś 
odważny, na kobietę w ciąży 
się rzucasz!? - krzyczał 
przechodzień. Na szczęście 
nie doszło do rękoczynów.

Na bulwar pierwsi przyje-
chali ochroniarze ochrania-
jący lokali. Wywiązała się 
pyskówka pomiędzy nimi 
a handlarzami. Na miejsce 
została wezwana policja. 
Ale gdy nawet funkcjona-
riusze przyjechali na miej-
sce, nie potrafili opanować 
sytuacji. Właściciel lokalu 
chodził sobie po bulwarze 
i wywracał stoiska. Jak 
twierdził, to jego teren i 
może sobie po nim chodzić. 
W pewnym momencie 
kazał swoim pracownikom 
wystawić krzesła i stoliki. 
Policjantom wyjaśnił, że 
ma ten teren w dzierża-
wie, a nielegalni handlarze 
utrudniają mu prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
Tymczasem handlujący 
argumentowali, że nie ma 
tu żadnej dzierżawy, nie ma 

nawet żadnej informacji, że 
teren należy do mężczyzny i 
dlatego tu handlują. Dopie-
ro po naciskach przechod-
niów, którzy przyglądali się 
bezradności policjantów, 
właściciel lokalu trafił do 
radiowozu. Kupcy nagry-
wali całą awanturę. Kobie-
ta pojechała na obdukcję 
lekarską. Sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie.

Mężczyzna nie potrafił 
udokumentować swojego 
prawa do spornego tere-
nu. Obiecał dokumenty 
dowieźć na komendę. My 
sprawdziliśmy, jak wygląda 
stan prawny tego odcinka 
Bulwaru Szymańskiego. Jak 
powiedział nam Michał Ku-
jaczyński, rzecznik prasowy 
prezydenta, dzierżawa na 
ten teren skończyła się pod 
koniec września. - Owszem, 
były rozmowy na temat 

przedłużenia tej dzierżawy, 
ale na razie nie ma żadnej 
umowy. Mamy jednak 
umowę użyczenia tego tere-
nu z właścicielem lokalu. W 
myśl tego nie ma on jednak 
prawa wykorzystywać go do 
działalności gospodarczej, 
ale dbać o porządek - tłu-
maczy rzecznik. Mężczyzna 
uważa jednak inaczej, za-
mierza bronić swoich praw 
do tego odcinka bulwaru, 
także na drodze prawnej.

Wielu, pomimo zielonej dykty umiesz-
czonej w miejsce cyferblatu, dalej 

z przyzwyczajenia podnosiło głowę, 
szukając na wieży ratuszowej aktual-
nej godziny. Przez całe wakacje było to 
jednak niemożliwe. W tym czasie trwał 
remont wieży ratusza, który właśnie się 
zakończył. Wieża została odrestaurowa-
na nie tylko na zewnątrz, ale również w 
środku. Stan pomieszczenia, w którym na 
co dzień mieszka historyczny mechanizm 
odmierzający czas dla kołobrzeżan, był 
tragiczny. Żeby tynk nie spadał na zębatki, 
zbudowano nad nimi specjalny daszek. 

Teraz to wszystko jest niepotrzebne. 
Mechanizm został wyczyszczony po 

kilku miesiącach przestoju. Podczas prac 
okazało się jednak, że pękła sprężyna, 
dzięki której młotki uderzały w zabytko-
wy dzwon. Oznacza to, że choć zegar 
ratuszowy będzie odmierzał czas, to nie 
będzie na razie dzwonił. Według Michała 
Sznitko, który razem z panem Zbigniewem 

uruchamiał mechanizm, w Koszalinie uda 
się wykonać nową sprężynę. 

Miejmy również nadzieję, że władze 
miasta wyasygnują środki finansowe 

na odrestaurowanie samej tarczy zega-
rowej, która jest anachroniczna i słabo 
widoczna. Podobnie restauracji wymaga 
herb miasta i godło Polski.

Obecny mechanizm pochodzi z 1903 
roku. Wykonano go w fabryce „Gross 

Uhrem Fabrik C. F. Rochlitz” w Berlinie. Po 
wojnie, ponownie został uruchomiony w 
1992 roku przez Michała Sznitko.

Zegar powrócił na wieżę 
– jeszcze nie dzwoni

Przepychanki 
na Bulwarze Szymańskiego
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www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

wesela | poprawiny | studniówki | balesylwestrowe  
imprezy firmowe | bankiety | urodziny | dyskoteki  

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Oferty promocyjne:
 POŁOWINKI    STUDNIÓWKI

 WESELA OSTATNIE WOLNE TERMINY 2012

Przypomnijmy. Zgod-
nie z art. 10 ust. 2 

ustawy o muzeach, w jed-
nym dniu tygodnia wstęp 
na wystawy stałe muzeów 
jest nieodpłatny. Ale w 
kołobrzeskim muzeum 
tak nie było. Muzeum 
Oręża Polskiego można 
było bezpłatnie zwiedzić 
w niedzielę, ale tylko wy-
stawę plenerową. Jest to 
sprzeczne z postanowie-
niami ustawy. Dyrektor 
jednostki, Paweł Pawłow-
ski twierdził, że na takie 
działanie pozwala ustawa, 
za sprawą stosownych 
rozporządzeń. Tych do-
kumentów nie udało nam 

się odnaleźć, więc o pro-
blemie poinformowaliśmy 
Starostwo Powiatowe. 
Urzędnicy poprosili o 
wyjaśnienia dyrektora i je 
nam przekazali. Tyle, że je 
podważyliśmy.

Efektem naszych publi-
kacji jest fakt, że na 

stronie muzeum pojawił 
się komunikat, informujący 
o wypełnieniu stosownych 
zapisów ustawy. Zarówno 
wystawy stałe przy ul. 
Emilii Gierczak jak i przy 
ulicy Armii Krajowej, od 
października każdy chętny 
może zwiedzić bezpłatnie 
w czwartki w godz. 11-
18. Przypominamy, że 
wszystkie wystawy czaso-
we, są płatne według obo-
wiązującego w muzeum 
cennika. 

Na stronie muzeum 
jednak ani słowem 

nie zająknięto się o na-
szych publikacjach. Za to 
swój ustawowy obowią-
zek ukazano pod hasłem 
„jeszcze więcej kultury”. 

Skąd jednak taka nagła 
zmiana? Jak wyjaśnił 
nam w rozmowie telefo-
nicznej dyrektor Paweł 
Pawłowski, wpływ na to 
miał słynny Kongres Kul-
tury, ale także rozmowa 
ze starostą kołobrzeskim. 
Na stronie muzeum napi-
sano natomiast: „Muzeum 
Oręża Polskiego również 
postanowiło jeszcze bar-
dziej zwiększyć możliwość 
uczestniczenia w kulturze 
mieszkańcom miasta i Po-
wiatu, jak i odwiedzającym 
nas turystom. Pomimo i 
tak bogatej oferty eduka-
cyjnej i wystawienniczej 
oraz propozycji wydarzeń, 
zwiększyliśmy Państwu 
możliwość odwiedzania 
nas, również w formie 
bezpłatnej”. Jak wyjaśnił 
Paweł Pawłowski, jako 
dyrektor muzeum liczy na 
to, że to działanie zostanie 
uwzględnione w przy-
szłorocznym budżecie i 
kierowana przez niego 
jednostka dostanie więk-
szą dotację na działalność 
w 2012 roku.

22.10.2011 (sobota), g. 17:00
Sala widowiskowa, hol
Wstęp wolny

„Masz Wybór: Wolontariat”
Z okazji Europejskiego Roku Wolonta-
riatu zapraszamy na październikową 
odsłonę cyklu „Masz wybór” właśnie z 
zagadnieniem wolontariatu w roli głów-
nej. W Regionalnym Centrum Kultury 
przedstawiciele Koszalińskiego Cen-
trum Wolontariatu opowiedzą o lokal-
nym wymiarze wolontariatu, Stowarzy-
szenie APERTO przybliży kwestię m.in. 
wolontariatu zagranicznego i programu 
„Młodzież w działaniu”.

23.10.2011 (niedziela), g. 11:00
Sala widowiskowa RCK
Bilety: 10 zł

Poranki Młodego Widza: „Calineczka”
Reżyseria: Anna Poliarusz
Muzyka: Patryk Huńkowski
Marionetki: Anna Poliarusz
Pogadanki muzyczno-teatralne:
Maria Roma Klatka (Ro-Mari)

„Calineczka – spektakl teatralny na 
Marionetki i Fortepian”. Klasyka litera-
tury dziecięcej obfitująca w mądrość i 
empatię. Utrzymana w klimacie Ander-
sena poetycka, pełna ciepła opowieść 
o małej dziewczynce, która patrzy na 
świat wielkimi, pełnymi miłości oczyma, 
połączona ze wzruszającą opowieścią 
prostej kobiety. Całość dopełnia muzy-
ka grana na żywo.

29.10.2011 (sobota), g. 18:00
Sala widowiskowa RCK
Wstęp wolny

Za horyzontem: Opowieści islandzkie
„Islandia, kraj w Polsce nieznany. My-
śląc o nim, korzystamy głównie z nie-
spójnych i powierzchownych informacji 
medialnych. Do niedawna finansowy 
raj, jakiś czas temu dotknięta kryzysem 
i okrzyknięta bankrutem. Kraj, w którym 
jak w lustrze odbiły się palące problemy 
współczesnego świata.”

„Klasyczny Kołobrzeg” 
PIOTR PALECZNY – fortepian 
12.11.2011 godz.19.00 
Sala widowiskowa RCK 

Bilety: normalne 30 zł w przedsprze-
daży  (do dnia 09.11.), 40 zł (10.11. i w 
dniu koncertu) ulgowe – 25 zł 

W programie: Modest Musorgski - „Ob-
razki z wystawy”
F.Chopin - Fantazja f-moll op. 49
       - Scherzo b-moll op. 31
       - Nokturn fis-moll op. 48 nr 2
       - Plonez As-dur op. 53

RCK PRO JAZZ
19.11.2011 godz.19.00 
Sala widowiskowa RCK 
Grażyna Auguścik i Paulinho Garcia

Bilety: 40 zł w przedsprzedaży (do 
dnia 17.11.), 50 zł w dn. 18.11. i w dniu 
koncertu 

Grażyna Auguścik współpracuje z 
Paulinho Garcia już od 10 lat. Podczas 
koncertu usłyszymy materiał  z ich naj-
nowszej, już trzeciej nagranej wspólnie 
płyty, na której znajdują się piosenki 
zespołu The Beatles, w niezwykłych, 
latynoskich aranżacjach - na gitarę i 
dwa głosy.

Po naszych publikacjach, Muzeum Oręża Polskiego udostępniło swoje wy-
stawy stałe bezpłatnie. Wszyscy możemy je zwiedzać za darmo w czwartki.

W czwartki zwiedzamy muzeum 

za darmo!

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

TELEFON
INTERWENCYJNY 500-166-222
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Porady pana starosty

Tamborski: Ja nie wiem Czesław, dlaczego ty 
jesteś dziś taki ponury.

Tamborski: Nie powinieneś się martwić, bo zmia-
ny w emeryturach mundurowych ciebie już nie 
dotyczą.

Tamborski: A jak masz doła to popatrz sobie na 
rzeczniczkę…

* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. 
  Poszczególne kwestie są fikcją literacką, aczkolwiek odnoszą się do 
  pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

www.e-fast.pl

Superpolitycy

Gromek: Jakiś błysk i grzmot! Hok: No, huk jest niezły, ale za-
wsze można więcej.

Tamborski: A się znacie… To 
tylko na Ratuszowej coś tambor-
nęło…

* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją literacką, 
aczkolwiek odnoszą się do pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Nasi muszkieterzy nie tylko dzielnie władają szpadami na politycznym rynku. 
Mają również spojrzenie daleko do przodu. A na co tym razem patrzyli?

Oddani pracy w służbie mieszkań-
ców. Zawsze na posterunku. Front 
działań medialnych nigdy ich nie 

zaskakuje. Dzielni dziennikarze są zawsze i 

wszędzie, nawet gdy brakuje im właściwych 
środków, a czasami nawet miejsca w samo-
chodzie. Jak to się mówi, sztuka wymaga 
poświęcenia…

Antykwadrans – opo-
zycja opozycyjna 
na antenie Radia 

Kołobrzeg, która nawiązu-
je do nazwy audycji „Kwa-
drans prezydenta”, spędza 
rządzącym sen z oczu. 
Prowadzi ją oczywiście 
redaktor Jarosław Banaś. 
Ostatnio jednak posunął 
się trochę dalej i podczas 
sesji Rady Miasta wspierał 
opozycję… w głosowaniu. 

Banaś wspiera opozycję?

Coraz częściej na wyso-
kości latarni morskiej 
pojawiają się miłośnicy 
surfowania z latawcem. 
Ten typ sportu nazywa 
się kitesurfingiem. Od-
powiednie kombinezony 
powodują, że woda nie jest 
tak zimna, jakby to mogło 
się wydawać wszystkim 
tym, którzy sportowców 
obserwowują z brzegu. 
Grupa pasjonatów latania 
po wodzie przyjechała do 
Kołobrzegu ze Szczecina i 
Wrocławia. 

Słońce i wiatr 
– idealne 
na latanie 
po wodzie

Praca ponad wszystko
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Kotwica rozgromiła 
Błękitnych

Pierwsza połowa me-
czu to fantastyczny 
popis umiejętności 

zawodników Kotwicy 
Kołobrzeg. Kibiców z 
miejsc podniósł Diduszko, 
kilkukrotnie rzucając za 3 
punkty. Dzięki temu go-
spodarze bardzo szybko 
wysunęli się na prowadze-
nie. Graliśmy zespołowo i 
konsekwentnie. Z niewia-
domych przyczyn, AZS nie 
był w stanie zablokować 
naszej egzekucji. W pew-
nym momencie prowadzi-
liśmy 15 punktami. Doping 
dla obu drużyn był obłędny 
- Hala Milenium trzęsła się 
w posadach. Do szatni, 

Czarodzieje z Wydm ze-
szli z zapasem 7 punktów.

W drugiej połowie meczu 
zawodnicy AZS Koszalin 
wspierani rykiem swoich 
kibiców, zaczęli odrabiać 

swoje straty. Zdecydowa-
na część trzeciej kwarty 
to porażki Kotwicy pod 
koszem. Kilka rzutów za 
3 punkty kończyło się cał-
kowitą porażką i natych-
miastową odpowiedzią 

gości. A przewaga zaczęła 
topnieć. Czwarta kwarta to 
ogromne emocje i nerwy. 
Seria błędów gospodarzy 
doprowadziła, że na 4 
minuty przed końcem AZS 
remisował. 30 sekund 
później akademicy pro-
wadzili jednym punktem i 
pomimo odważnych odpo-
wiedzi Kotwicy, AZS nadal 
prowadził. W końcu do ak-
cji wkroczył Jessie Sapp. 
Udało się doprowadzić do 
remisu 62:62 na minutę 
przed końcem meczu. Na 
18 sekund przed końcem 
Kotwica prowadziła 3 
punktami, które stopniały 
po błędach i faulu. AZS 

miał dużą szansę wygrać 
to spotkanie, ale zabrakło 
na sam koniec szczęścia i 
celności. Pierwsze w tym 

sezonie spotkanie przed 
własną publicznością Ko-
twica Kołobrzeg wygrała i 
to z nie byle kim.

Kotwica Kołobrzeg 
miała psycholo-
giczną przewagę 
na Błękitnymi 

Stargard chociażby dzięki 
wyższej pozycji w tabeli. 
Poza tym, graliśmy u sie-
bie. Pomimo, że tłumów 
na stadionie im. Sebastia-
na Karpiniuka nie było, a 
temperatura oscylowała 
wokół 5 stopni, to jednak 

było gorąco. Wszystko za 
sprawą gospodarzy, którzy 
od samego początku mieli 
bardzo dużą przewagę 
nad drużyną gości. Grali-
śmy sprawnie i zespołowo. 
Pierwszą bramkę w 24 
minucie zdobył Damian 
Staniszewski. Do końca 
pierwszej połowy, pomimo 
kilku ciekawych akcji, nie 
udało się podwyższyć wy-

n iku . 
D o -
piero w 
62 minu-
cie meczu 
bramkę zdo-
był Piotr Dziuba. 
Tego Błękitni chyba się 
nie spodziewali. Od tej 
chwili, Kotwica bezwzględ-
nie dominowała na boisku. 
W 76 minucie gola strzelił 

Grze-
g o r z 

Skwa-
ra, a 

10 minut 
później na 

4:0 podwyższył 
Oleksandr Zhdanov. 

W 2 minutach doliczonego 
czasu gry, nic się nie zmie-
niło. Błękitni wyjechali z 
Kołobrzegu bez punktów.

– walka do ostatnich sekund
Kotwica-AZS
– walka do ostatnich sekund
Kotwica-AZS

Od początku Czarodziejom z Wydm szło nadzwyczaj dobrze. Prowadziliśmy. Jednak druga połowa 
meczu to odrobina pecha i walka. Wygraliśmy 65:64.

Wszystko wskazywało, że ten mecz wygramy, ale że aż 4:0, tego chyba jednak nikt nie obstawiał. 
Goście ze Stargardu wyjechali z Kołobrzegu bez punktów.

Kotwica rozgromiła 
Błękitnych


