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do wynajęcia
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 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Znicze szklane

0,- zł99
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Zapadł wyrok w 
głośnym procesie 
byłego probosz-

cza Parafii św. 
Wojciecha w Ko-
łobrzegu - księdza 

Zbigniewa R. Sąd 
skazał go niepra-
womocnie na 2 

lata bezwzględ-
nego więzienia. 
Marcin K., który 

był ofiarą księdza, 
odetchnął z ulgą. 
Strona 4.

BASTION 

Marta Michalska, 
właścicielka firmy 
„Bastion”

WYSCIG ZBROJEǸ` `
10 października być 
może będziemy świad-
kami największej bitwy 
politycznej tej kadencji. 
Zbroi się prezydent. Na 
potęgę dozbrajają się 
radni i posłowie. Sta-
rosta ma muzeum, więc 
też coś dla siebie znaj-

dzie. Wszystko dlatego, 
że Janusz Gromek po-
stawił „Bastionowi” 
ultimatum. Nie zostało 
ono wykonane, a „Ba-
stion” poparła część 
radnych. Kto wygra to 
starcie? 

Więcej na stronie 3.

Przerażeni ludzie, 
akcja policji i 

łowczych, strach w 

wioskach. To efekt 
spotkania turystów z 
dziwnym zwierzęciem 

w lesie pod Gości-
nem. Szczegóły na 
stronie 2.

Pod Gościnem 
grasuje 
puma?
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Trzeba płynąć pod prąd,
z prądem płyną tylko śmieci.

Z. Herbert

Kilka miesięcy po alarmie bombowym, 
sprawą akcji ratunkowej zajęły się media 
ogólnopolskie. Problem w tym, że chyba 
nie znają całej sprawy.

Zarówno nasi Czytelnicy, jak i internauci, 
zabrali masowo zdanie w przedmiotowej 
sprawie. Czytamy, że to sytuacja jak u 
Kawki, że to zemsta za Amber Gold, że to 
chora sytuacja, wójt gminy Dygowo pisze 
na Facebooku, że system jest absurdalny. 
Zapewne wpływa na te twierdzenia hory-
zont kary (do 8 lat więzienia), jak i samo 
oskarżenie prokuratorskie, a także fakt, że 
służb o bombie nie poinformował redaktor, 
ale przestraszone kobiety. W toku postę-
powania sądowego poznamy kulisy tej 
sprawy, natomiast należy wskazać na kilka 
przesłanek, które nie czynią tej sprawy tak 
różowej. Po pierwsze, co mają robić służby, 
gdy widzą zostawioną na lotnisku walizkę, a 
także gdy ktoś dzwoni i twierdzi, że w szpi-
talu jest bomba? Po co ewakuować lotnisko, 
odwoływać loty, przewozić pacjentów do 
innych szpitali... Gdy w szkole jest spraw-
dzian i jest telefon o bombie na policji, co 
zrobić: kazać wszystkim siedzieć i pisać, 
czy jednak ewakuować szkołę? Zadałem to 
pytanie ratownikom z wieloletnim stażem, 
którzy mówią, że w takiej sytuacji jest wy-
soce prawdopodobne, że to żart. Co jednak 
zrobić, gdy to jednak żart nie będzie? Któ-
ry kierownik jednostki weźmie na siebie 
odpowiedzialność za niepowiadomienie 
służb ratunkowych? Kto weźmie odpowie-
dzialność za ewentualnych rannych? - Jeżeli 
będziemy ignorowali zgłoszenia o masowych 
zagrożeniach, traktując to jako dowcip, 
pewnego dnia staniemy się ofiarą własnego 
znieczulenia - mówi jeden ze strażaków. 
Właśnie dlatego, w obliczu masy głupich 
dowcipów w naszym kraju, ustawodawca 
wprowadził karę za takie zachowanie.

Wynika z tego jasno, że nie wolno w miej-
scu publicznym stwarzać wrażenia zagro-
żenia poprzez swoje zachowanie. Kobiety 
miały prawo czuć się zagrożone, podzieliły 
się swoją wiedzą z policją, a ta zrobiła to, 
co do niej należy? Niekoniecznie, o czym 

możemy się dowiedzieć z ogólnopolskich 
mediów, które ruszyły sprawę. Kołobrzeg 
zaczyna urastać do rangi Klewek. Według 
Radia ZET, dziennikarz jest oskarżony, bo 
zostawił w sklepie mikrofon. Na miejsce, 
jak pisze Radio ZET, przyjechali nawet 
antyterroryści. Akurat byłem na miejscu i 
ich nie widziałem, widać z Warszawy wi-
dok jest lepszy, pomijając już fakt, że sens 
oskarżenia jest zupełnie inny. Jeszcze dalej 
w swoich opowieściach poszło Radio TOK 
FM. Czytamy na jego tronach, że początek 
roku była stanem wzmożonej czujności 
kołobrzeskiej policji, bo zbliżało się Euro, 
a w Kołobrzegu miała mieszkać reprezen-
tacja Danii. Ale w czerwcu, a nie 7 marca, 
czego dziennikarz ogólnopolskiej stacji już 
nie zauważa. Co ciekawe, rozgłośnia w ani 
jednym zdaniu nie cytuje prokuratury, nie 
cytuje świadków zdarzenia. Cytuje tylko 
kołobrzeskiego dziennikarza. „W torbie 
dziennikarza były cztery mikrofony, sta-
tywy, przewody, minikonsoleta, komputer. 
- Może ta ekspedientka zobaczyła we mnie 
jakiegoś zbira? Do dzisiaj nie mogę tego 
pojąć. Chyba te dziewczyny nakręcały się 
nawzajem. Podsycały atmosferę zagrożenia 
- zastanawia się dziennikarz” - czytamy 
na stronach TOK FM. A to ciekawe, bo 
kobieta twierdzi, że padły słowa o bombie, 
która wybuchnie za 15 minut. Ale to już nie 
wskazywałoby na głupotę prokuratury, ale 
kogoś innego. Teraz to rozstrzygnie sąd, 
który jak możemy się przekonać po ogól-
nopolskich publikacjach, pewnie nie ma 
nic lepszego do roboty. 

W związku z wywołanym zagrożeniem, 
jedna osoba została ranna. Akurat pech 
chciał, że byłem to ja. Podczas wycofywania 
się spod drzwi otwieranych przez policję, 
za którymi miała być bomba, doznałem 
pęknięcia torebki stawowej. Rehabilitacja 
trwała 2 miesiące. Mam nadzieję, że następ-
nym razem Jarek da znać, gdzie zostawia 
„mikrofon” z odpowiednim wyprzedze-
niem...

Robert Dziemba

P.S. O procesie piszemy na stronie 4.

Czy to była bomba

Ukończyłeś 18 lat i jesteś absolwentem 8-letniej szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawo-
dowej? Jeszcze możesz podjąć naukę w bezpłatnym, 
państwowym liceum:

 3 letni cykl nauczania,

 (dla absolwentów 3-letniej ZSZ 2-letni),

 wykwalifikowana kadra nauczycieli,

 promocja po każdym semestrze,

 uzyskanie wykształcenia średniego,

 wysoka zdawalność na maturze,

 zajęcia w piątki po południu i w soboty, co drugi tydzień.

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSO im. M. Kopernika

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są w sekretariacie szkoły (tel. 94 354 46 33) 
lub na stronie internetowej www.lokopernik.pl.

Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku
oraz znajomość języka niemieckiego.
tel.: 91 384 05 85
e-mail: info@hoteldelmar.pl

na stanowisko Kelner/Barman - Niechorze

Zatrudnię 

Dużego kota widziało 
6 osób. Wszyscy byli 

trzeźwi. - Ci ludzie trzęśli 
się ze strachu, autentycznie. 
Przyjechali tu w celach rekre-
acyjnych, a byli tak przeraże-
ni, że zamiast wypoczywać, 
spakowali się i wyjechali 

- opowiada świadek zda-
rzenia, do którego doszło 
pod Gościnem. Był ciepły 
wieczór, gdy na polanie 
pojawiło się to coś. Długie 
na 2 metry, przypominające 
kota. Chyba przestraszyło 
się ludzi tak samo jak ludzie 

jego. - Zrobiło dwa, trzy susy 
i znikło w lesie - dodaje jeden 
ze świadków.

O dziwnym kocie przypomi-
nającym pumę, poinformo-
wano policję. – Od razu nikt 
jednak nie zareagował, mieli 
nas za pijanych, a my łyka 
piwa nie mieliśmy w ustach 
- tłumaczy nasz rozmówca. 
Przerażenie świadków było 
na tyle duże, że następnego 
dnia od rana policja, straż 
leśna, straż miejska i łowczy 
przeczesywali las pod Gości-
nem w poszukiwaniu dziw-
nego drapieżnika. - Prze-
mierzyliśmy trochę terenu z 
psami, ale na nic dziwnego 
się nie natknęliśmy - mówi 
Zbigniew Zawadzki, łowczy 
Koła Łowieckiego „Świt”. 
Poszukiwania trwały kilka 
godzin. Bezskutecznie. - Ci 
ludzie coś widzieli, to pewne, 
bo ich przerażenie jest au-
tentyczne. Czy to jedna była 
puma? Tego nie udało nam 
się potwierdzić - dodaje pan 
Zbigniew.

superatomowa?

czy coś bardziej egzotycznego?
Puma,
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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.

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

Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
ul. Wolności 26,                              78-100 Kołobrzeg

Sprawa „Bastionu” jest dziwna po 
dziś dzień i nikt nie odpowiedział 
na pytanie, dlaczego tak długo zwle-
kano z podpisaniem właściwych 
umów, zrealizowaniem stosownej 
uchwały Rady Miasta, dlaczego, co 
podnosili niektórzy radni, „Bastion” 
był traktowany inaczej niż inni 
przedsiębiorcy, znaczy się lepiej i 
dlaczego nagle ktoś parasol ochron-
ny schował i dziś nie przyznaje się, 
że był on stosowany. Temat „Ba-
stionu” powraca na tydzień przed 
wygaśnięciem ultimatum. Media 
należące do Telewizji Kablowej 
Kołobrzeg spółki z o.o. pokazały 
niedawno, że starosta Tomasz Tam-
borski odwiedził „Bastion”, a szlaban 
podnosił mu radny PO - Dariusz 
Zawadzki. 

Okazuje się bowiem, że powstał 
projekt uchwały o pozostawieniu 
„Bastionu” przy ul. Koszalińskiej. 
Na dzień dzisiejszy popiera go 10 
radnych, a ma być ich więcej. W 
tym gronie są nie tylko radni opo-
zycji, ale również rządzącej PO: Za 
tym projektem podpisało się 10 
radnych: Henryk Bieńkowski, Ar-
tur Dąbkowski, Dorota Oyedemi, 
Bogdan Błaszczyk, Jacek Kuś, Kry-
styna Strzyżewska, Jacek Woźniak, 
Marcin Beńko, Marek Karpiniuk 
oraz Dariusz Zawadzki. Ostatnich 
trzech radnych pochodzi z Klubu 
PO. W przypadku wprowadzenia 
na sesji Rady Miasta autopoprawki 
o przeprowadzeniu w ciągu roku 
operatu środowiskowego, uchwałę 
zapowiedział poprzeć także Cezary 
Kalinowski. To razem 11 radnych. 
- Prezydent zapomniał, że to on 

podlega Radzie, a nie odwrotnie. 
Nikt nie będzie nikogo zastra-

szał usunięciem z Platformy, 
karami czy zwolnieniami. 
Czasy strachu się skoń-
czyły - mówi nam polityk 
z zarządu powiatowych 
struktur partii. Co ciekawe, 
na przykład radny Dariusz 

Zawadzki w Miastokolo-
brzeg.tv czy radny Artur 

Dąbkowski, podkreślali, że w 
pełni popierają funkcjonowanie 

„Bastionu”. Ale zupełnie inaczej 

patrzy na to szef Klubu PO – Piotr 
Lewandowski, który za zupełne nie-
porozumienie uważa pozostawienie 
„Bastionu” w obecnym miejscu, 
skoro jeszcze do niedawna mówiło 
się o przesunięciu firmy na zachód. 
Jak mówi Michał Kujaczyński, 
rzecznik prasowy prezydenta, Ja-
nusz Gromek wykazał maksimum 
cierpliwości i dobrej woli w sprawie 
prywatnej firmy, która obecnie, jak 
zaznacza rzecznik, bezumownie zaj-
muje działkę należącą do miasta. Jak 
dodaje, cały problem polega na tym, 
że firma chce zachować ten teren, 
na który zgody w obowiązującej 
do niedawna uchwale nie wyrazili 
radni. - Na koniec stanęło na tych 
budynkach, które obecnie są zaj-
mowane. Prezydent na ich dalsze 
zajmowanie się zgodził, ale znowu 
pojawiły się postulaty dotyczące 
zajmowanego dotychczas terenu 
- mówi rzecznik. A na to zgody nie 
było, nie ma i podobno ma nie być. 
- Gdy idzie o innych przedsiębior-
ców, prowadzących na przykład 
myjnię samochodową, prezydent 
potrafi być niezwykle przychylny, 
bo ktoś zatrudnia 40 osób. My za-
trudniamy średniorocznie 30 pra-
cowników i jakoś nikomu tego żal 
nie jest. Tylko my przeszkadzamy 
borowinie, ale osiedle mieszkanio-
we, apartamentowce, hipermarket 
i stacja benzynowa, które mogą 

powstać po drugiej stronie już nie. 
Nas co roku odwiedzają dziesiątki 
tysięcy ludzi, ale miasto nie widzi, 
żebyśmy byli jakąkolwiek atrakcją, 
choć jeszcze do niedawna tak było. 
Zresztą, prezydent przyrzekł nam, że 
będziemy tu mogli prowadzić naszą 
działalność. Teraz widzimy, ile warte 
jest słowo pana prezydenta - mówi 
Marta Michalska, właścicielka firmy 
„Bastion”. - Okazaliśmy maksimum 
cierpliwości wobec pretensjonalnej 
postawy pani Michalskiej. Umowa 
była gotowa, wystarczyło ją podpi-
sać - prezentuje swoje stanowisko 
rzecznik Kujaczyński. 

Dlatego, skoro firma nie może już 
porozumieć się z prezydentem, po-
stanowiła porozumieć się ... z rad-
nymi. Marta Michalska nie ukrywa, 
że rozmawia na temat przyszłości 
„Bastionu” i przyznaje, że w prze-
ciwieństwie do prezydenta Janusza 
Gromka, spotyka się ze zrozumie-
niem. - Każdy ma prawo lobbować 
za swoim przedsięwzięciem, a my w 
dodatku chcemy zachować stwo-

rzone tu miejsca pracy - komentuje 
swoje starania Marta Michalska do-
dając, że urzędnicy o swoje miejsca 
pracy martwić się nie muszą. 
Od pewnego czasu zapowiadamy, 
że tegoroczna jesień będzie niezwy-
kle ciekawa w kołobrzeskiej polity-
ce. Czy ład w Klubie PO rozbije się 
o borowinę? Co będzie cieszyło się 
przywilejem, a co spadnie w niebyt: 
„Bastion” czy Mirocice? Jeszcze nie 
tak dawno mówiło się, że teren przy 
ulicy Koszalińskiej ma być parkiem, 
rezerwuarem spokoju i zieleni wo-
kół borowiny. Później okazało się, 
że jednak tereny wokół mogą mieć 
zastosowane przemysłowe, ale, co 
od razu się podkreśla, neutralne dla 
środowiska. - Ta niekonsekwencja 
władz miasta może i owszem - dzi-
wi - mówi polityk lewicy. A dlacze-
go nie wszyscy występują oficjalnie? 
Jak mówią, czynione są na nich 
naciski. Jakie? Na razie nie padają 
konkrety. Wynika z tego, że wszy-
scy szykują się na ostatnie starcie i 
wolą zachować swoje argumenty w 
rezerwie.

Bastion kontratakuje

30 września minął termin ultimatum, jakie prezydent Janusz Gromek postawił firmie „Ba-
stion”. Czołgi i market wojskowy powinny zniknąć z działki przy ul. Koszalińskiej. Prezydent 
idzie do sądu, właścicielka „Bastionu” poszła do radnych.
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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

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Kołobrzeski sąd nie miał wątpliwości, 
że były proboszcz Parafii Św. Woj-
ciecha w Kołobrzegu dopuścił się 
molestowania seksualnego wobec 
dwóch małoletnich. Sąd opisał w wy-
roku, że dotyczyło to dotykania części 
intymnych i masturbowania się wraz z 
osiągnięciem samozadowolenia przez 
oskarżonego. W przypadku jednego z 
mężczyzn, sąd orzekł dla Zbigniewa R. 
karę 1 roku 10 miesięcy pozbawienia 
wolności, a w przypadku drugiego, 
1 rok, wyznaczając karę łączną 2 lat 
więzienia. Obrona wnioskowała o 
uniewinnienie lub w przypadku wyroku 
skazującego, karę w zawieszeniu.

- Ksiądz, który mnie skrzywdził, któ-
ry zniszczył moją godność, który był 
moim katem, został ukarany, został 

skazany na 2 lata bezwzględnego 
pozbawienia wolności. Sąd zwrócił 
uwagę, że to były czyny przestępcze. 
Ja chciałem zaznaczyć, że ja o tym 
wszystkim powiedziałem przed 10 laty 
w szkole. Nikt wtedy nie zabrał żadne-
go stanowiska, ani pani dyrektor, ani 
pani psycholog, ani matka, co mnie 
boli. Czuję radość, proszę państwa, 
i czuję ulgę, że to się w końcu skoń-
czyło, i że zacznę nowy etap życia, bo 
umiałbym żyć, i nie umiałbym być oso-
bą dorosłą, i osobą, która będzie swoje 
życie układała, kiedy bym wiedział, 
że ten człowiek chodzi na wolności, 
i nie odpowiada za to, co zrobił mi  i 
drugiemu pokrzywdzonemu, Piotrowi 
- skomentował na gorąco pokrzywdzo-
ny Marcin K. Zapowiedział, że będzie 
występował o nawiązkę w związku 
z kosztami postępowania i kosztami 
psychoterapii.

Zbigniewa R. na ogłoszeniu wyroku 
nie było. Wszystko wskazuje na to, że 
będzie się odwoływał. Wyrok nie jest 
prawomocny. Uzasadnienia wyroku 
nie mogli wysłuchać dziennikarze, 
sędzia poprosił media o opuszczenie 
sali.

Przypomnijmy. Zbigniew R. przybył 
do Kołobrzegu w 1998 roku jako pro-
boszcz nowej parafii, która powstała 
na Radzikowie i Zieleniewie. Praco-
wał tu 10 lat. Miał świetne kontakty, 
brylował w towarzystwie, wspierali go 
lokalni politycy, korzystając skrzętnie 
z udzielanego poparcia, bo ksiądz na 
osiedlu był osobą wpływową. Sprawa 
molestowania seksualnego ujrzała 
światło dzienne po tym, jak lokalne 
media nagłośniły informacje pokrzyw-
dzonego Marcina K. To były ministrant 
i kleryk, który opowiedział, co spotkało 
go ze strony księdza. Znalazły się też 
inne osoby, które w tej sprawie zgłosiły 
się do kołobrzeskiej Prokuratury Rejo-
nowej. Finał sprawy jest wyrok skazu-
jący w I instancji.

„Kto wiedząc, że zagrożenie 
nie istnieje, zawiadamia o 
zdarzeniu, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób lub 
mieniu w znacznych rozmia-
rach lub stwarza sytuację, 
mającą wywołać przekonanie 
o istnieniu takiego zagroże-
nia, czym wywołuje czynność 
instytucji użyteczności pu-
blicznej lub organu ochrony 
bezpieczeństwa, porządku pu-
blicznego lub zdrowia mającą 
na celu uchylenie zagrożenia, 
podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 
8”. Dlatego dla Prokuratury 
Rejonowej w Kołobrzegu 
sprawa jest jasna. 

7 marca, Jarosław B. wszedł 
do jednego z lokali vis a vis 
ratusza i zostawił tam swoje 
torby ze sprzętem radiowym. 
Według właścicielki lokalu, 
która nawet nie przyjrzała 
się gościowi, który ją „od-
wiedził”, mężczyzna zasiada-
jący na ławie oskarżonych 
zostawił torby, stwierdził że 
są w nich bomby, które za 

15 minut wybuchną. Kobieta 
nie potrafiła potwierdzić, że 
zgodziła się na zostawienie 
tych toreb w lokalu. Jarosław 
B. wyszedł, a ona przerażona 
poszła do lokalu obok, gdzie 
o całym zdarzeniu opowie-
działa znajdującym się tam 
dwóm kobietom. Pracujące 
w lodziarni dwie kelnerki 
zadzwoniły na policję i poin-
formowały o sprawie. 

Policja po otrzymaniu dru-
giego telefonu alarmowego 
w sprawie bomby, rozpoczęła 
wdrażanie określonej pro-
cedury dotyczącej alarmu 
bombowego. Drugi telefon 
potwierdzający potencjalne 
podłożenie bomby, spowo-
dował postawienie na nogi 
wszystkich służb ratunko-
wych, które natychmiast ru-
szyły na miejsce. Tymczasem, 
jak wynika z zeznań, kobiety 
zajrzały do toreb, a w nich 
znalazły laptopa, mikrofony, 
kable i identyfikator dzien-
nikarski. Gdy Jarosław B. po 
chwili powrócił na miejsce, 

próbował odwołać alarm 
bombowy, ale było już za 
późno. Z zeznań świadków 
wynika, że obiecał on, że 
wszystko załatwi. 

Obrońca Jarosława B. nie 
zgodził się na dobrowolne 
poddanie się karze przez jego 
klienta. Mecenas Edward 
Stępień podkreślał, że jego 
klient jest niewinny. Na jed-
nej ze stron internetowych 
znajduje się tekst o procesie, 
napisany prawdopodobnie 
przez samego oskarżonego 
lub kogoś z jego otoczenia. 
Czytamy w nim: „Prokura-
tura jak na razie dysponuje 
jedynie zeznaniem właścicielki 
sklepu, która twierdzi że usły-
szała słowo „bomba” i  na tym 
buduje oskarżenie, natomiast 
dziennikarz twierdzi, że zgodę 
na złożenie toreb uzyskał i o 
bombie nic nie wspominał. 
Dodaje on ze sprzęt reporter-
ski jest znacznej wartości i nie 
powierzyłby go właścicielce 
sklepu, gdyby nie otrzymał 
przyzwolenia”.

Ksiądz 
Na łączną karę 2 lat bezwzględnego więzienia skazał Sąd Rejonowy 
w Kołobrzegu Zbigniewa R., który dopuścił się molestowania m.in. 
Marcina K.

skazany za molestowanie
Banaś o swoim 
bombowym sprzęcie

Ruszył pro-
ces Jarosława B., 

dziennikarza, którego 
kołobrzeska prokuratu-
ra oskarża o poinformo-
wanie osób trzecich o 
podłożeniu bomby w 

centrum miasta.
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Zupka, co wynika z oglę-
dzin podłogi, niestety, go-
towała się zbyt długo. Pan 
Edward tego nie pamięta, 
bo wypił chyba za dużo i 
się zdrzemnął. To, że się 
obudził, zawdzięcza swo-
jej rodzinie, której członko-
wie wyczuli dym. Kobieta, 
która weszła do jego po-
koju, miała problem ze 
znalezieniem pana Edwar-
da, tak zadymione było 
pomieszczenie, w którym 
spał sobie w najlepsze. 

Na miejsce natychmiast 
została wezwana Straż 
Pożarna. Przybyły dwa 
wozy gaśnicze i podno-
śnik. Okazało się, że pożar 
wywołała pozostawiona na 
drewnianej podłodze ma-
szynka elektryczna. Ogień 
ugaszono, ale kolacja 
poszła z dymem, o części 
podłogi nie wspominając.

Kolejny raz przypomina-
my: chce ci się spać - nie 
zabieraj się za pichcenie. 

Wypiłeś? Nie zgrywaj 
master chiefa i idź spać. 
Szkoda mieszkania.

Na łosia natknęli się miesz-
kańcy. Od rana widzieli go 
w różnych częściach Koło-
brzegu. Pierwsze spotkanie 
z łosiem nastąpiło około go-
dziny 5 nad ranem. Z części 
uzdrowiskowej miasta, łoś 
przespacerował się w kie-
runku ulicy Kniewskiego, a 
stamtąd ulicą Solną dotarł 
na ulicę Śliwińskiego i sta-
dion przy LO im. Mikołaja 
Kopernika. Tu stał się atrak-
cją dla uczniów. Licealiści 
ochrzcili go imieniem Mi-
kołaj - od imienia patrona 
swojej szkoły. 

Łoś stał się prawdziwą 
atrakcją. Przy boisku za-
trzymywali się przechodnie 
i przecierali oczy z wra-
żenia. Łosia nikt tu od lat 
nie widział. Lis, dzik - tak, 
ale łoś? Ostatecznie, coś z 
łosiem trzeba było zrobić, 
bowiem stawał się coraz 
bardziej niespokojny. Nie 
mógł wyjść bramą, którą 
wszedł na boisko - ta zo-
stała zamknięta. Na miej-
sce wezwano ze Szczecina 
Ryszarda Czyraszkiewicza 
z „Pogotowia dla Dzikich 
Zwierząt”, który dysponu-

je specjalistyczną bronią 
pneumatyczną. Dzięki 
temu, możliwe było uśpie-
nie łosia. Ale, choć wydawa-
ło się to proste, w praktyce 
było znacznie utrudnione. 

Łoś bowiem położył się 
dopiero po 6 celnym strzale. 
Taka ilość środka usypiają-
cego mogłaby zabić nawet 
8 krów, gdy tymczasem na 
Mikołaju nie robiło to wra-
żenia... do czasu. Łoś trochę 
pobiegał, wreszcie położył 
się, a na koniec opadła mu 
głowa. Gdy podeszli do 
niego łowczy, chciał jeszcze 
wstawać, ale był już zbyt 
słaby. Został związany, wło-
żony do samochodu i wy-
wieziony do lasu. Miejmy 
nadzieję, że na najbliższy 
czas ma inne plany na wy-
cieczkę turystyczną...

Łoś Mikołaj dotarł do miasta zapewne od strony osiedla „Ogrody”. 
Jak na turystę w kurorcie przystało, zwiedzał i szukał atrakcji. 

Historia Łosia Mikołaja

Dużo szczęścia miał pan Edward, który w czwartek wieczorem usnął podczas 
gotowania zupki na maszynce elektrycznej ustawionej na drewnianej podłodze.

Nie zgrywaj master chiefa…
Wypiłeś? 

1.  Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, ul. Torowa   1p.  1 pok., pow. 33,04m2.
2.  Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, ul. Torowa   1p.  1 pok., pow. 33,04m2.
3.  Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, ul. Torowa poddasze 2 pok. pow. 42,04m2.
4.  Garaż – najem, ul. Torowa w Gościnie

R E K L A M A

Kupię gospodarstwo 
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

RSIM „INWEST-DOM”
OFERUJE DO ZBYCIA:

Informacje w biurze Spółdzielni – ul. Żytnia 26, Koszalin, tel. 94/343-19-12 kom. 501653758
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Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion od początku 
swego istnienia jest oryginalną propozycją spę-

dzania wolnego czasu, alternatywą dla plażowania, 
dopełnieniem zwiedzania miasta, portu, korzystania 
z rejsów po morzu. Stanowi niewątpliwą atrakcję 
turystyczną, unikalną działalność na skalę europej-
ską. Przy przychylności władz miasta i umocowaniu 
prawnym na terenie przy ul. Koszalińskiej, wizerunek 
firmy byłby bardziej profesjonalny, a ośrodek mógłby 
być przygotowany do przyjęcia dużo większej liczby 
osób odwiedzających. Turystów przyciąga ciekawość. 
Z roku na rok frekwencja rośnie. Od początku dzia-
łalności odwiedziło Bastion blisko 1,5 mln osób, a w 
tym roku liczba ta plasuje się na poziomie 250 tysięcy. 
Ta satysfakcjonująca frekwencja odnotowana została 
pomimo przedstawiania Bastionu w negatywnym 
świetle przez TKK Kolobrzeg oraz informacji z Urzędu 
Miasta, że atrakcja ta kończy niedługo swój byt. W 
sezonie jest to miejsce największego skupiska ludzi 
w Kołobrzegu, spośród miejsc, do których trzeba do-
trzeć specjalnie. Wielu turystów przy wyborze miej-
sca odpoczynku nad morzem decyduje się na Koło-
brzeg właśnie ze względu na możliwość skorzystania 
z tej atrakcji. Ta podtrzymująca wojskową tradycję 
miasta działalność, prowadzona od 10 lat, stała się 
nieodłącznym elementem kołobrzeskiej oferty tury-
stycznej. Ilość osób odwiedzających Bastion potwier-
dza, że jest to niesamowita promocja dla Kołobrzegu. 
Zarówno wstęp do Bastionu, jak i zwiedzanie bogatej 
kolekcji pojazdów i sprzętu artyleryjskiego, są bez-
płatne. Tu można pojeździć czołgiem, transporterem 
opancerzonym , czy amfibią, odwiedzić market woj-
skowy, a w sezonie postrzelać z broni pneumatycznej, 
skosztować wojskowych potraw, czy zamówić wybi-
cie wojskowego nieśmiertelnika. Oferta skierowana 

jest zarówno do osób indywidualnych (najczęściej są 
to całe rodziny), jak i do zorganizowanych grup dzieci 
i młodzieży (kolonie, szkoły, przedszkola), dla których 
przygotowywane są programy edukacyjne o tematy-
ce wojskowej. 

Niepowtarzalność i atrakcyjność oferty Bastionu 
przyciąga ogólnopolskie media: TVN, TV Polonia, 

TVP 1, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Dziennik i inne. 
To unikalne miejsce odwiedziło wiele znanych osób 
m.in.: Olivier Janiak, Kuba Wesołowski, Marcin i Michał 
Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru, Jarosław Kret, bracia 
Golec, Paweł Królikowski, Roman Czejarek, Marzena 
Sztuka i wielu innych, a ostatnio również Bogusław 
Wołoszański.

Bastion promuje miasto nie tylko poprzez swą dzia-
łalność, ale również przez organizację Kołobrze-

skiego Pikniku Wojskowego i Służb Mundurowych. 
Impreza ta miała charakter otwarty. Uczestnictwo 
w pikniku było całkowicie darmowe. Doczekała się 
siedmiu edycji i od początku organizowana była 
wspólnie przez Bastion i Miasto Kołobrzeg. Cieszyła 
się ona poparciem władz miasta, starostwa, a także 
partnerów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Ma-
rynarki Wojennej i innych służb mundurowych. VI 
edycja tego przedsięwzięcia  zyskała tytuł laureata 
konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego na „wydarzenie turystyczne promujące region 
w 2010 r.”. Statuetkę zwycięzcom , przedstawicielom 
Bastionu, wręczył poseł na Sejm RP Marek Hok. Koło-
brzeski Piknik Wojskowy to jedna z największych tego 
typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy mieli 
możliwość poznać zarówno zabytki techniki wojsko-
wej, historię oręża, jak i ofertę edukacyjną i technicz-
ną Wojska Polskiego. Odbywała się pod honorowym 
patronatem obecnego sekretarza stanu, wicemini-
stra Obrony Narodowej - generała broni Waldemara 
Skrzypczaka oraz Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych 
– generała dywizji Marka Tomaszyckiego. 

Od początku działalności Bastion zawsze służył 
i służy nieodpłatną pomocą organizatorom 

wydarzeń kulturalnych, historycznych i charytatyw-
nych oraz służbom. Sprzęt Bastionu ujęty jest przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego na wypadek klęsk 
żywiołowych. Niejednokrotnie pojazdy służyły w or-
ganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Kołobrzegu prezentując się okazale na kołobrzeskiej 
plaży. Przed ratusz zajechały z kolei z okazji insceniza-

cji stanu wojennego. Przejazdy wojskowymi pojazda-
mi uatrakcyjniają różnego rodzaju lokalne wydarzenia 
takie jak np. święto policji, dni osiedla Podczele czy 
Ogrody.

Ilość pojazdów, którymi dysponuje Bastion, uległa 
zwiększeniu, co jest konsekwencją wcześniejszej 

deklaracji zaakceptowanej przez władze miasta 
– utworzenia skansenu militarnego na skalę europej-
ską. Zgromadzenie ich było możliwe dzięki specjalnym 
uprawnieniom, jakie posiada firma. Sugerowanie, że 
pojazdy te przedstawiają tylko wartość złomową mija 
się z prawdą, gdyż większość z nich jest w bardzo 
dobrym stanie. Część pojazdów w gorszym stanie to 
rzadkie egzemplarze, sprowadzone z myślą o ich re-
nowacji. Wśród kolekcji znajdują się rarytasy, których 
nie posiada żadne muzeum wojskowe w Polsce. Sku-
pia ona pojazdy zarówno przedwojenne jak i współ-
czesne będące przekrojem sprzętu powszechnie 
obecnie wykorzystywanego w polskiej armii sprzętu. 
Wspomniane uprawnienia dają o wiele więcej możli-
wości. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, Bastion 
posiada certyfikaty uprawniające do obrotu najno-
wocześniejszym sprzętem i technologiami wojskowy-
mi z całego świata. Poprzez to może uczestniczyć w 
pomyśle zorganizowania w Kołobrzegu targów strze-
leckich i różnego rodzaju wystaw uzbrojenia.

Dla miasta, Bastion stanowi walor promocyjny 
o charakterze bezkosztowym. Zwykle czynnik 

promocyjny dotowany jest przez lokalne władze. 
Działalność Bastionu nigdy nie była wpierana finan-
sowo przez samorząd, mimo iż gromadzi frekwencję 
o wiele większą niż dotowane imprezy jak np. Sunrise 
Festival. Kołobrzeski Piknik Wojskowy organizowany 
był przy udziale finansowym Bastionu na poziomie 
90 %. Dla porównania: Sunrise dotowany został przez 
miasto kwotą 500 tys. zł (impreza biletowana), Piknik 
Wojskowy kwotą 5 tys. zł (wstęp wolny).

Bastion działa całorocznie. Po sezonie, z oferty 
turystycznej często korzystają kołobrzeskie ho-

tele, które w programie dla swoich klientów propo-
nują spotkania integracyjne o tematyce wojskowej, a 
także turyści indywidualni wypoczywający w naszym 
mieście. Firma Bastion, w odróżnieniu od inicjatyw 
sezonowych z głębi Polski, działając całorocznie, 
przez cały rok zapewnia wpływy do budżetu miasta z 
tytułu czynszu i podatków. Całorocznie też zapewnia 
miejsca pracy.

w Kolobrzegu

Centrum Atrakcji Wojskowych 

Bastion
`

(tekst sponsorowany)
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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

D O M  H A N D L O W Y
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.

spółka jawna

W ubiegłym roku, nasz redakcyjny 
kolega – Sławomir Chałupniczak, 
po trzech tygodniach w podróży 
i dojechaniu do miejscowości 
Czernyszewsk, 300 km za Czitą, 
zakończył swoją syberyjską przy-
godę. A właściwie nie zakończył, 
lecz przerwał. - To nie był koniec, 
bo wiedziałem, że tam wrócę i dla-
tego, między innymi, pozostawiłem 
motocykl na Syberii do następnego 
sezonu – tłumaczy podróżnik. 
Tymczasem 2 miesiące po powro-
cie z Rosji, maszyną zainteresowały 
się tamtejsze służby celne. Wszczę-
to śledztwo.

Tegoroczna podróż rozpoczęła się 
29 czerwca. Wcześniej trzeba było 
zakupić części do KTM-a. Następ-
nie kurs z Kołobrzegu do Berlina, 
stamtąd lot do Moskwy, a potem 

podróż do Czity. Tam jednak 
czekała na Sławka przykra niespo-
dzianka: celnicy na motor nałożyli 
areszt. – Nie martwiło mnie to, bo 
wcześniej dostałem wyrok sądu, któ-
ry był dla mnie korzystny. Musiałem 
tylko opłacić koszty administracyjne. 
Ale celnicy widzieli sprawę inaczej, 
bo sąd KTM- nie zwolnił. No i się 
zaczęło…

W Czicie, kołobrzeżanin specjalnie 
się nie nudził. Do naprawienia był 
motocykl, który nie tylko wymagał 
przeglądu po ostatniej podróży, ale 
w garażu spędził ciężką syberyjską 
zimę. Niektóre prace wymagały 
sporego obeznania technicznego 
– dostać w Czicie części do za-

chodniego motoru – to sprawa 
niezwykle trudna, choć na bazarze 
jest niemal wszystko. W między-
czasie eksperymentów technolo-
gicznych i materiałowych, z sądu 
przychodzi informacja o zwolnie-
niu KTM-a z aresztu. – Biurokra-
cja wszędzie potrafi zwalić z nóg. 
Celniczka poinformowała mnie, że 
teraz potrzebne jest jeszcze pismo 
od celników z Siebieży, na których to 
wniosek był areszt. Niezbędny jest 
zatem kolejny wniosek, tym razem 
od celników z Siebieży o zwolnienie 
moto z aresztu. Koszmar. Oficer 
prowadzący moją sprawę powie-
dział tak: Dalej na wschód nie jedź! 
Bierz motor (= porwanie) i wracaj 
na granicę. Nie masz „wrimiennego 

wwozu” i nie możesz poruszać się 
motocyklem po Rosji. Mandat za 
to wykroczenie to 2 tysiące dolarów. 
Podczas kontroli przyjmij „system 
rosyjski” – Ja nie znaju, nie panima-
ju! Po przyswojeniu przekazanych 
informacji i mając za sobą 9-mie-
sięczne doświadczenie z rosyjskim 
systemem administracji, posta-
nowiłem poważnie potraktować 
dobrą radę człowieka, który tkwi 
w tym systemie od lat. I tak ułożył 
się nowy plan podróży – opowiada 
podróżnik.

Motocykl ostatecznie udało się 
przygotować do wyprawy powrot-
nej. Jednak, żeby szczęścia nie było 
za wiele, pojawiły się stuki w silni-
ku. Nie było czasu, aby zagłębiać się 
w ten problem. Szybkie zdobycie 
części zamiennej do KTM-a jest 
nieosiągalne, skutkiem czego na-
prawa jest niemożliwa. Pozostało 
zaopatrzyć się na podróż, pożegnać 
z przyjaciółmi w Czicie i zerknąć 
na mapę: do Polski jest 10 tysięcy 
kilometrów. Na 
szczęście przez 
pewien czas 
nasz kolega 
ma motorowe 
towarzystwo. 
Wiadomo: w 
grupie jedzie 
się raźniej, tym 
bardziej, że Sy-
beria robi się 
coraz bardziej 
niebezpieczna. 

Sławek moto-
rem dojeżdża 
do Irkucka. 
Ponieważ w 
motorze ciągle 
coś stuka, do 
Moskwy posta-
nowił dojechać 
p o c i ą g i e m . 

Udało mu się załatwić nocleg 
w katolickiej parafii w Irkucku. 
– Wyprawiłem moto do stolicy, a 
sam skorzystałem z uroków kolei 
transsyberyjskiej. Wagony były kli-
matyzowane. Współpasażerowie in-
formowali się o wszystkich istotnych 
rzeczach, w tym i o obcokrajowcach 
podróżujących w wagonie. W moim 
podróżowała para Anglików i dwóch 
Francuzów. Podróżowali również 
„saldaty”, od których można było 
„coś” kupić. Każdy wagon zaopa-
trzony jest w samowar opalany wę-

glem. Zawsze można było skorzystać 
z gorącej wody. Herbatę, kawę, zupki 
chińskie oraz piwo można było kupić 
u „prowadnika”. W pociągu spędzi-
łem 3 dni – wspomina Sławek.

W Moskwie kołobrzeżanin zabawił 
całe 3 dni. Czekając na motocykl, 
robił tam za zwykłego turystę. 
Wreszcie udaje mu się wyruszyć na 
zachód, w kierunku domu. - Podje-
chałem do granicy. Pierwsza budka 

- chcieli tylko paszport. Do drugiej 
podszedłem ze wszystkimi doku-
mentami, trzymając na wierzchu 
wyrok i opłacony mandat. Celniczka 
zeskanowała wszystkie dokumenty i 
zapytała o nazwisko oficera prowa-
dzącego moją sprawę. Sprawdziła 
czy numery w dowodzie zgadzają 
się z tymi w moto. Oddała papiery, 
podziękowała i pozwoliła jechać 
dalej. Przy następnej kontroli tylko 
zapytali co przewożę, podziękowali 
i pozwolili jechać dalej. Granicę ro-
syjską minąłem nadzwyczaj bezpro-
blemowo i w przyjemnej atmosferze. 
Możliwe, że miało to związek z Euro 
2012 i z poprawianiem wizerun-
ku służb. Jestem mile zaskoczony 
– śmieje się podróżnik.

Zjednoczona Europa, to kraje 
bez granic. Litwę i Łotwę udało 
przejechać się Sławkowi w jeden 
dzień. W drodze powrotnej, silnik 
KTM-a padł w Toruniu: postukał, 
postukał i cisza. Do Kołobrzegu 
dotarł transportem drogowym.

Tak to po pokonaniu kilkunastu 
tysięcy kilometrów, spędzeniu 
dwudziestu ośmiu dni w podróży 
i po stracie sześciu kilogramów, 
nasz redakcyjny kolega szczęśliwy 
dociera do domu. – Podczas 4 lat 
podróżowania na wschód dozna-
łem chwil szczęścia i smutku, były 
również chwile wzruszenia i żalu. 
Poznałem ludzi pełnych pasji i chęci 
udzielenia bezinteresownej pomocy. 
Żaden z moich wyjazdów nie był 
łatwy, zawsze byłem doświadczany 
jakimiś problemami. Największym 
moim błędem było wybranie KTM-a 
na towarzysza podróży na wschód. 
Jednak niczego nie żałuję, bo każ-
da wyprawa jest udana, jeśli wraca 
się cało do domu – podsumowuje 
Sławek.

Pełna fotorelacja na 

www.motoazja.pl

Patronat nad wyprawą objął
Starosta Powiatu Kołobrzeskiego
Tomasz Tamborski

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Czicie

Podróż Transsybem

Zwiedzanie Moskwy - Plac Czerwony

Mała awaria na Syberii to duży problem

Zabajkalskie krajobrazy

R E K L A M A
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Złota jesień w KTBS 

- ceny spadają 

jak liście z drzew!

mieszkania 
gotowe do odbioru

m2 już od 3900,96 zł brutto

Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki 
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko 
można opisać oferowane przez nas mieszkania.

Budynek przy ul. Św. Macieja 9 w 
Kołobrzegu, to nowoczesne, o pod-
wyższonym standardzie mieszkania, 
które spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających przyszłych 
właścicieli. W pobliżu budynku zlokali-
zowane są markety spożywcze, sklepy 
z materiałami wystroju i wyposażenia 
wnętrz. Dodatkowym atutem lokali-
zacji budynku jest to, że znajduje się 
blisko morza a jednocześnie niedaleko 
centrum. 

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 515 091 334

  mieszkania superenergooszczędne 
     (potwierdzone świadectwem 
     charakterystyki energetycznej)

  wykonane w nowoczesnej technologii

  wysoki standard w dobrej cenie

  bezczynszowe

  bardzo niskie koszty eksploatacji

  duże balkony

  doskonała lokalizacja

Urzędnikom zaczął przeszkadzać klomb 
z krzewami i iglakami. Znajduje się w tym 
miejscu od lat, ale dopiero teraz wymyślo-
no, aby coś z tym zrobić, czyli po prostu 
się go pozbyć. Cel? Powiększenie Skweru 
Pionierów, aby przenieść tu miejskie im-
prezy. Obecnie, na skwerze odbywa się 
zabawa sylwestrowa i majówki, a także 
festyn SP3. Problem jednak w tym, że 
urzędnicy sami nie wiedzą, czego chcą.
To nie pierwszy raz, gdy magistrat chce 
coś zrobić ze skwerem. Problem jednak 
w tym, że ostatnie „chce”, zakończyło 
się zastąpieniem budki z lodami budką z 

piwem, czyli de facto tym, co w Kołobrze-
gu w sezonie sprzedaje się najlepiej. W 
sezonie, miejsce na placu zabiera więc 
budka z piwem, stragan z książkami, 
budy z jedzeniem i dmuchane zabawki. 
Koncepcji docelowego zagospodarowania 
placu brakuje, ale jak wypowiada się w 
mediach rzecznik prezydenta, klomb z zie-
lenią trzeba usunąć, bo dzięki temu będzie 
można organizować w tym miejscu festyny 
i imprezy. Faktycznie, na przeszkodzie stoi 
zieleń, bo w tym sezonie, gdy w Kołobrze-
gu imprezy odbywały się niemal dzień w 
dzień, jakoś skwer ominęły...

Zmiany na Skwerze
Pionierów?
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„Takich dożynek nie pamię-
tają nawet najstarsi rolnicy” 
– dało się słyszeć podczas 
powiatowego święta plo-
nów w Ustroniu Morskim. 
Spowodowała to wspaniała 
zabawa, mnóstwo atrakcji 
i bardzo bogaty program 
artystyczny zakończony wy-
stępem gwiazdy – Krzyszto-
fa Krawczyka. Tegoroczne 
dożynki powiatowe zyskały 
rozgłos daleko przekracza-
jący granice Ziemi Kołobrze-
skiej. 

Uroczystości rozpoczęła 
msza w kościele parafial-
nym, następnie barwny 
korowód prowadzony przez 
Strażacką Orkiestrę Dętą 
„Morka” przeszedł na stadion 
sportowy, gdzie radośnie 
świętowano. Starostowie 
dożynek: Wioletta Krawczyk 
i Krzysztof Szydłowski z 
Kukinki, przekazali gospo-
darzom chleb wypieczony z 

tegorocznych plonów. Jego 
smaku mógł potem skoszto-
wać każdy, kto pojawił się na 
dożynkach.

Wójt Jerzy Kołakowski, dzię-
kując rolnikom za ich trud, 
powiedział: - Jesteśmy wam 
winni wdzięczność i szacu-
nek. Dzisiaj mamy okazję 
podziękować za wysiłek i 
zaangażowanie jakie wkła-
dacie tworząc plon. Życzę 
wam, aby były zawsze dobre 
czasy dla rolnictwa, abyście 
korzystali z nowych możli-
wości i szans.

Wtórował mu starosta koło-
brzeski Tomasz Tamborski 
oraz wszyscy zaproszeni 
goście. Tradycyjnie pod-
czas dożynek rozstrzygnię-
to szereg konkursów. W 
szranki stanęli reprezentanci 
wszystkich gmin powiatu 
oraz sołectwa gminy Ustro-
nie Morskie. Swój finał miał 

także Konkurs Kwiatowy. W 
poszczególnych kategoriach 
konkursowych najlepsze 
miejsca zajęli:
Konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy
I miejsce – Miasto Gościno, 
II miejsce – Gmina Koło-
brzeg, III miejsce – Gmina 
Siemyśl 
Konkurs na stoisko pro-
mocyjne dla gmin powiatu 
kołobrzeskiego
I miejsce – Gmina Rymań, II 
miejsce – Gmina Kołobrzeg, 
III miejsce – Miasto Gościno 
Konkurs na stoisko pro-
mocyjne z terenu gminy 
Ustronie Morskie
I miejsce – Sołectwo Kukin-
ka, II miejsce – Koło Pszcze-
larzy w Ustroniu Morskim, 
III miejsce – Koło Łowickie 
„RYŚ”
Konkurs na najsmaczniej-
sze ciasto dożynkowe 
I miejsce – Miasto Gościno, 
II miejsce – Gmina Siemyśl, 

III miejsce Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kukince
Konkurs kwiatowy: I miej-
sce - Elżbieta Winiecka, II 
miejsce Jolanta Basarab,E-
wa Jermakowicz 

Kiedy zapadł zmrok na 
scenie pojawił się Krzysz-
tof Krawczyk. Zaśpiewał 
swoje największe przeboje, 
a wraz z nim śpiewała je 
licznie przybyła publicz-
ność. Muzyk świętował w 
Ustroniu Morskim swoje 
urodziny. Z tej okazji wójt 
Jerzy Kołakowski składając 
mu życzenia, przypomniał 
ich wspólną kilkuletnią 
działalność charytatywną. 
Krzysztof Krawczyk uro-
dzinowym tortem podzielił 
się z publicznością, która 
zachwycona koncertem i 
pokazem sztucznych ogni 
zgotowała mu głośną owa-
cję. Zabawa pod gwiazdami 
trwała do północy.

15 września w ustrońskim 
ośrodku wczasowym „KO-
RAB” odbyło się spotkanie 
autorskie z Tomaszem Ka-
rolakiem. Aktor opowiadał o 
swoim dzieciństwie spędzo-
nym w Ustroniu Morskim, 
planach życiowych i zawo-
dowych oraz możliwości 
utworzenia plenerowego 
teatru na ustrońskiej plaży z 
udziałem znanych polskich 
aktorów. Jak zapewniał 
aktor nie jest to jego ostat-
nie spotkanie w Ustroniu 
Morskim i z przyjemnością 
przyjechałby na wypoczy-
nek do naszej gminy z całą 
serialową „rodzinką.pl”. 

Podczas spotkania towa-
rzyszyli mu rodzice, którzy 
wspólnie z członkami Koła 
nr 20 Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Ustroniu Mor-
skim byli inicjatorem tego 
medialnego wydarzenia. Na 
zakończenie Wójt Gminy 
Ustronie Morskie – Jerzy 
Kołakowski złożył aktorowi 
najserdeczniejsze życzenia 
i jak przystało na Stolicę Sa-
tyry, Karykatury i Dobrego 
Humoru wręczył upominek 
w postaci karykatury Toma-
sza Karolaka, zapraszając 
serdecznie na warsztaty 
artystyczne „MORKA” w 
przyszłym roku.

Tradycyjnie, miejscem 
spotkania obu delegacji 
było urokliwe kąpielisko 
niemieckie – Ahlbeck na 
wyspie Uznam. Uzdrowisko 
to powstało z połączenia tzw. 
„trzech kąpielisk cesarskich” 
zachwycających swoją cha-
rakterystyczną dla nadmor-
skich kurortów elegancką 
architekturą i plażami. Jedną 
z największych atrakcji 
wodnych Ahlbeck są nie-
wątpliwie Termy Bałtyckie 
(Ostseetherme), wykorzystu-
jące leczniczą jodosolankę 
z Heringsdorfu. Atrakcję tą 
mogliśmy podziwiać pod-
czas spaceru nadmorską 
promenadą, zatrzymując się 
na pamiątkowe zdjęcie przy 
secesyjnym zegarze na placu 
przy wejściu na molo spa-
cerowe. Kolejnym punktem 
programu była miejscowość 
Anklam, położona malowni-
czo przy ujściu rzeki Piany 
(Peene). Atrakcją turystycz-
ną tego miejsca są spływy 
kajakowe oraz przejażdżki 
statkami zasilanymi energią 
słoneczną tzw. solarbooty. 
W ramach pobytu mieliśmy 
okazję popłynąć takim eko-
logicznym statkiem po rzece 
Peene, nazywanej Amazon-
ką Północy ze względu na 
naturalnie dziki krajobraz 
rzeczny i atrakcje przyrodni-
cze. Pierwszy dzień wyjazdu 

studyjnego podsumowaliśmy 
w Centrum Motorowym w 
Neuendorf w pobliżu Gre-
ifswaldu. Następnego dnia 
udaliśmy się do Ośrodka 
Sportów Wodnych „MAJU-
WI” w Wieck oraz zwiedzali-
śmy pokład żaglowca „Greif”. 
Niezwykle mile zaskoczeni 
byliśmy odwiedzinami w 
przystani kajakowej uniwer-
syteckiego klubu sportowego 
HSG Greifswald, gdzie nasi 
niemieccy partnerzy zorga-
nizowali przejazd „smoczą 
łodzią” . Po aktywnie spędzo-
nym popołudniu spotkaliśmy 
się z pracownikiem Urzędu 
Miasta Greifswald – Panem 
Melsem, który pokazał nam 
kompleks boisk sportowo 
– rekreacyjnych, stadion 
sportowy, korty tenisowe 
i atrakcje parku wodnego 
„Freizeitbad Greifdwald” 
http://www.freizeitbad-gre-
ifswald.de. Pełni wrażeń i 
zachwyceni atrakcjami spor-
towymi miasta, udaliśmy 
się do centrum Greiswaldu, 
gdzie zwiedziliśmy rynek 
miejski, hanzeatycką starów-
kę i ratusz. Na zakończenie 
pobytu, w naszym centrum 
pobytowym w Neunedorf 
zorganizowaliśmy zawody 
kartingowe, które oprócz 
emocji sportowych dostar-
czyły nam wiele niezapo-
mnianych wrażeń.
Polsko – niemiecka wizyta 
studyjna dofinansowana zo-
stała ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Polska – Meklemburgia 
Pomorze Przednie/Branden-
burgia 2007 – 2013.

Tomasza Karolaka
Wizyta

Niemal kilometr drogi wyremontował wspólnie Powiat 
Kołobrzeski i gmina Ustronie Morskie. Koszt inwestycji 
przekroczył 3 miliony złotych.

Ulica Polna 
oficjalnie otwarta
Droga powiatowa zo-
stała wyremontowana 
dzięki dofinansowaniu 
z  „Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2012 - 2015” 
oraz  w ramach partner-
skiego porozumienia i 
współfinansowaniu przez 
gminę Ustronie Morskie. 

Dzięki temu wykonano 
nową nawierzchnię drogi, 
ciągi piesze i ścieżkę ro-
werową, oświetlenie pasa 
drogowego. Jak mówił 
starosta Tomasz Tambor-
ski, dzięki współpracy z 
gminami odnowiono już 
wiele dróg powiatowych 
o charakterze lokalnym, 
które ułatwiają codzien-
nie życie mieszkańcom. 
- Razem można więcej 
- kwituje starosta. Wójt Je-
rzy Kołakowski rozdawał 
przejeżdżającym kierow-
com fragmenty przeciętej 
wstęgi. Na pamiątkę.

Rozwój turystyki wodnej i oferta sportowo 
– rekreacyjna Euroregionu Pomerania to temat 
tegorocznego wyjazdu studyjnego, przygoto-
wanego przez naszego niemieckiego partnera 
– Stowarzyszenie Parku Regionalnego „Barni-
mer Feldmark” z Blumbergu. 

Wizyta studyjna 
w Niemczech
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Powiatowe Dożynki w Ustroniu Morskim
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DożynkiTegoroczne Święto Plonów 
w Gminie Gościno rozpo-
częła uroczysta msza święta 
w kościele parafialnym. Na-
stępnie, w korowodzie pro-
wadzonym przez strażacką 
orkiestrę dętą „MORKA”, 
gospodarze miasta, staro-
stowie dożynek, sołtysi wraz 
z mieszkańcami nieśli chleb 
z tegorocznych zbiorów na 
plac za Domem Kultury, 
aby tam móc rozpocząć 
wspólne świętowanie. 

Festyn Dożynkowy rozpo-
częły występy okoliczno-
ściowe, a przede wszystkim 
przekazanie na ręce Burmi-
strza Mariana Sieradzkiego 
chleba z tegorocznych plo-
nów przez starostów doży-
nek: Barbarę Kołodziejczyk 
i Emila Szczegielniaka, 
chleb następnie został 
podzielony. Festyn z 
okazji święta plonów 
był miejscem gdzie 
każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, a przede 
wszystkim świetnie się 
bawić. Najmłodsi oddali 
się zabawom jakie czekały 
na nich w parku zabaw, 
nieco starsi nie spuszczali 
z oczu obozowiska średnio-
wiecznych wojów oglądając 
pokazy walk, inscenizacje 
prasłowiańskich dożynek, 
czy sprawdzając swoje 
możliwości np. w strzelaniu 
z łuku. 

S c e n a g ł ó w n a 
była miejscem na występy 
dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu Gminy Gościno 
oraz śpiewaczych zespołów 
ludowych „PODLOTKI” i 
„MERESZKA” z Gościna 
oraz „BIADULE” z Kinowa. 
Atmosferę podgrzewały 

występy tańca grup wraz z 
instruktorami  „TOP TOYS”. 
Zabawa trwała do „białego 
rana”, a wyjątkowy pokaz 
sztucznych ogni zwieńczył 
wyjątkową tegoroczną 
uroczystość dożynkową w 
Gościnie. 
Organizatorzy pragną po-
dziękować sołtysom, staro-
stom dożynek, rolnikom, 
osobom biorących udział 
w konkursach na najpięk-
niejsze wieńce dożynkowe 
oraz najsmaczniejsze ciasto 

dożynkowe, mieszkańcom 
gminy i wielu, wielu innym 
osobom które pomogły 
przygotować tegoroczne 
spotkanie ze świętem plo-
nów. Pragniemy szczególnie 
podziękować sponsorom tj. 
Firmie TROTON, Nadle-
śnictwu Gościno, Pomor-
skiemu Bankowi Spółdziel-
czemu, Przedsiębiorstwu 
Rolnemu EKO-ROL, Cen-
trum Nauki i Biznesu Żak 
oraz Sławomirowi Szosta-
kowi.

Mieszkańcy Robunia  z 
dumą wypowiadają się o 
zwycięstwie w konkursie 
na „Najpiękniejszy wieniec” 
na Dożynkach Powiato-
wych w Ustroniu Morskim, 
który reprezentował Gminę 
Gościno. Jest to zasługą 
całego zespołu pracujące-
go przy jego wykonaniu. 
Zaangażowanie, trud i 
serce włożone w przygo-
towanie wieńca zostało 
docenione przez komisję 
konkursową dopiero w kon-
kursie powiatowym. W tym 
roku projekt wieńca przed-
stawiał koronę Królowej 
Polski, przez to chcieliśmy 
wyrazić podziękowanie 
nie tylko za dary ziemi 
ale przede wszystkim za 
dary duchowe w naszym 

sołectwie. Zajęcie pierw-
szego miejsca w konkursie 
powiatowym jest dla nas 
ogromnym sukcesem. Pra-
ca przy wieńcu zaktywizo-
wała wielu mieszkańców, 
a jego piękny wizerunek 
zdobył wielu sympatyków z 
sąsiednich gmin. Składam 
serdeczne podziękowania 
dla całego zespołu pra-
cującego przy wykonaniu 
wieńca, a także dla osób, 
które udzieliły pomocy przy  
jego transporcie: Leszkowi 
Monastyrskiemu z Firmy 
„Sim – Trans” w Pobłociu 
Małym, Janowi  Wołejszo 
z firmy „Troton” w Ząbrowie 
oraz strażakom z OSP w 
Robuniu.

Sołtys  
Joanna Zarzycka

Wieniec z Robunia 
laureatem Dożynek Powiatowych

Jubileusz w Gościnie

30 sierpnia w Urzędzie 
Miejskim w Gościnie 
odbyła się uroczystość z 
okazji 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego państwa 
Marii i Piotra Modze-
lewskich z Gościna.
Jubilaci zostali odznaczeni 
medalem „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. W 
imieniu Prezydenta RP 
aktu dekoracji dokonał 

Burmistrz Gościna Ma-
rian Sieradzki.
Państwo Modzelewscy 
związek małżeński za-
warli 3 kwietnia 1962 r. 
w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Gościnie. Wycho-
wali 3 dzieci,  doczekali 
się 7 wnucząt. Pani Maria 
mieszka w Gościnie od 
roku 1960, natomiast Pan 
Piotr od roku 1962.

W lipcu w Tychowie odbył 
się XII Regionalny Prze-
gląd Zespołów Ludowych 
„ Tychowo na Ludowo”, w 
którym Podlotki zdobyły 
Brązowego Gołąbka. Były 
również urodziny pani 
Gędkowej. Podlotki nie 
zapomniały o swojej by-
łej człąkini i ze śpiewem 
na ustach odprowadziły 
jubilatkę po mszy św. do 
domu.

W sierpniu był III Draw-
ski Jarmark Folkloru, na 
którym występ  zachwycił 
zgromadzoną publiczność. 
Wspomnieć muszę, że poza 
występem z repertuarem 
kujawskim zespół zaśpiewał 
również piosenki ukraińskie 
wystepując jako zespół 
„Mereszka”. Tę część ze-
społu mogliśmy również 
wysłuchać  podczas festynu 
z okazji Dni Gościna.

Zespół wziął również udział 
w IX Festiwalu Folklory-
stycznym „Krajobrazy Sce-
ny Ludowej” w Czarnym.

Początek września to 
czas dożynek, gościnnie 
Podlotki zaśpiewały w Ki-
nowie i Ustroniu Morskim. 
Podczas dożynek w Go-
ścinie wystąpiły zabawia-
jąc mieszkańców i gości 
piosenkami ludowymi oraz 

przyśpiewkami dożynkowy-
mi. Był to również moment 
na podziękowanie dla Pani 
Barbary Koleśnikow za za-
kup krajek, które stały się 
uzupełnieniem stroi ukraiń-
skich w których występuje 
zespół „Mereszka”.

Więcej o zespole Podlotki 
na stronie internetowej 
www.podlotkigoscino.pl

K. Ryplewska

Wakacyjne występy Podlotek
Jak co roku, okres wakacji to dla jednych czas odpoczynku i zabawy, a dla naszych Podlotek czas prób, 
wyjazdów i występów. W ostatnich miesiącach zespół wziął udział w kilku przeglądach i festynch.
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Inauguracja nowego roku 
szkolnego, mimo iż zwia-
stuje uczniom czas wytę-
żonej pracy, zawsze bywa 
dniem radosnym. Tak było 
i tym razem. W Zespole 
Szkół Publicznych w Ry-
maniu gromady radosnych 
(niekoniecznie z powodu 
rozpoczęcia nauki, raczej 
ze spotkania z rówieśni-
kami) i uśmiechniętych 
uczniów stawiły się na 
uroczyste apele w swoich 
placówkach - Zespół Szkół 
Publicznych to trzy szkoły 
filialne z oddziałami 0-III: 
w Drozdowie, Starninie,  
Dębicy oraz szkoła ma-
cierzysta w Rymaniu z 
klasami IV-VI i I-III gim-
nazjum. Każde pierwsze 
spotkanie nauczycieli ze 
swoimi podopiecznymi to 
przede wszystkim radość z 

bezpiecznego powrotu po 
wakacyjnym wypoczyn-
ku oraz mnóstwo życzeń  
powodzenia w nauce oraz 
wspaniałych szkolnych 
przeżyć. Jak co roku o tej 
porze nie zabrakło rów-
nież refleksji związanych 
z rocznicą wybuchu II 
wojny światowej. 

Niezwykłym wydarzeniem 
tegorocznej inauguracji 
była niespodziewana wi-

zyta Anny Mieczkowskiej 
– członka Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego, która wielu 
ciepłych słów i życzeń 
skierowanych do całej 
społeczności szkolnej, po-
gratulowała pozytywnej 
oceny dwóch projektów 
„Aktywność Rozwija” i 
„Szkoła bez barier”, które 
będą realizowane w ZSP 
w Rymaniu, a współfinan-
sowane z funduszy Unii 

Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Miła wizyta 
i dobre wiadomości pani 
wicemarszałek oraz ol-
brzymie zaangażowanie 
w sprawy szkoły wójta 
Gminy Rymań Mirosława 
Terleckiego oraz przewod-
niczącego Rady Gminy 
Mirosława Ekierta wróżą 
niezwykły, pełen wrażeń 
rok szkolny. A jak dodamy 
do tego jeszcze osobiste 
modlitwy, o których gorą-
co zapewniał nasz dusz-
pasterz ksiądz proboszcz 
Krzysztof Kempa, to 
mamy najlepszą gwaran-
cję powodzenia wszelkich 
planów i przedsięwzięć w 
nowym roku szkolnym 
2012/2013, czego życzymy 
całej społeczności szkol-
nej. I. J.

Starostami tego-
rocznych dożynek 
byli: Anna Sznitko 
i Paweł Drozda, 
którzy wręczyli wój-
towi Mirosławowi 
Terleckiemu chleb 
upieczony z tego-
rocznych plonów, po 
czym podzielili nim 
wszystkich zgro-
madzonych na uro-
czystości. Zaś całą 
imprezę prowadzili 
Agnieszka i Lech 
Bany. 

Podczas im-
prezy został 
rozstrzygnięty 
konkurs na 
wieniec dożyn-
kowy. Wszystkie 
wieńce były bar-
dzo ładne i  każdy 
w swoim rodzaju 
był najpiękniejszy, 
lecz I miejsce zajął 
wieniec wykonany 
przez Sołectwo 
Rzesznikowo, II 
miejsce Sołectwo 
Rymań i III miejsce 
Sołectwo Starnin. 

Jak co roku, so-
łectwa dostarczyły 
również ciasta do 
konkursu na najlep-
szy wypiek w gmi-
nie i tak zwycięzcą 
zostało Sołectwo 
Gorawino, II miej-
sce zajęło Sołectwo 
Rzesznikowo i III 
miejsce Sołectwo 
Leszczyn.

Imprezę uatrakcyj-
niły występy Ze-
społu Śpiewaczego 
„Biadule” z Kinowa, 
„Podlotki” z Gościna 
oraz „Dygowianki” 
z Dygowa. Dużym 
poczuciem humoru 
pochwalili się człon-
kowie Klubu Senio-
ra „Pod Aniołami”, 
którzy rozbawili 
zgromadzonych go-
ści do łez. Imprezę 
uatrakcyjniły swoim 
śpiewem Urszula 
Szymanek i Magda-
lena Dybowska. 
Nie zabrakło również 
ciekawych kon-

kursów dla 
rolników. Po 
zakończeniu 
k o n k u r s ó w 

rozpoczęła się 
huczna zabawa 

taneczna przy 
muzyce. Wśród 

atrakcji było wiele 
kiermaszów, wszy-
scy mogli skorzystać 
z obficie zaopatrzo-

nych stoisk gastro-
nomicznych. Nad 
bezpieczeństwem 
uczestników imprezy 
czuwali członkowie 
jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej, 
którym dziękujemy 
za pomoc przy orga-
nizacji .
Wszystkim uczest-
nikom imprezy ser-

decznie dziękujemy 
za liczne przybycie 
i wspólną zabawę.  
Kierujemy również 
słowa uznania i 
podziękowania pod 
adresem wszystkich 
osób, które przyczy-
niły się do sprawnego 
p r zep rowadzen ia 
całej imprezy. 

K.U.na podium!!!
GORAWINO

Konkurs ten organi-
zowała już po raz 

trzeci, wspomniana Za-
chodniopomorska Izba 
Rolnicza w Szczecinie, 
a jego celem jest rozwój 
obszarów wiejskich, wy-
łonienie i nagrodzenie 
najlepszych przyjaznych 
środowisku sołectw, 
promocja innowacyj-
nych i oryginalnych, 
lokalnych przedsięwzięć 
ekologicznych oraz po-
budzenie aktywności 
gospodarczej, których 
efektem będzie dalszy 
rozwój obszarów wiej-
skich naszego woje-
wództwa. Nasza wieś ma 
sporo atutów i dokonań 
w tym zakresie. Naj-
pierw przeszła pierwszy 
etap konkursu na szcze-
blu powiatowym i zosta-
ła włączona do szczebla 
wojewódzkiego. 

Do działań w ramach 
konkursu włączyło 

się szerokie gremium 
organizacji działających 
we wsi jak sołtys i rada 

sołecka, Stowarzyszenie 
na Rzecz Ekorozwoju 
Wsi, LUKS „Gorawiński 
Grot”, OSP, Koło Gospo-
dyń Wiejskich oraz re-
dakcja strony interneto-
wej www.gorawoino.net. 
Również proboszcz 
parafii w Gorawinie, ks. 
Marek Mierzwa apelo-
wał podczas mszy do 
mieszkańców odnośnie 
zaangażowania się w 
ideę konkursu oraz włą-
czenie się do porządko-
wania miejscowości. 

Wyniki ogłoszono 
na odbywających 

się  XXV Barzkowickich 
Targów Rolnych AGRO 
POMERANIA 2012. So-
łectwo nasze otrzymało 
również nagrodę w wy-
sokości 2 000 zł. Gratu-
lacje za zaangażowanie i 
udział w konkursie oraz 
osiągnięty wynik należą 
się wszystkim wymie-
nionym wyżej organiza-
cjom oraz mieszkańcom 
naszej miejscowości.    

www.gorawoino.net.

Gorawino zajęło III miejsce w  konkursie Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej „Rozwojowe i Przyjazne 
Środowisku Sołectwo”! W konkursie na szczeblu 
województwa zachodniopomorskiego wzięło udział 
aż 68 sołectw! 

NIEZWYKŁY POCZĄTEK

Dożynki Gminne w Kinowie
8 września odbyły się uroczyste Dożynki Gminne zorganizowane przez Urząd Gminy Rymań przy współ-
pracy z sołectwami Starnin, Kinowo i Jarkowo oraz dużym zaangażowaniem strażaków. Tegoroczną 
uroczystość rozpoczęto Polową Mszą Świętą odprawioną przez księdza Marka Mierzwę.
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

Drogi
Zajmujemy się profesjonalnie budową 
i remontami ciągów komunikacyjnych. 
Polecamy naszą najbardziej konkuren-
cyjną w Kołobrzegu ofertę wspólno-

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Zieleń
Mamy fachową kadrę w zakresie zago-
spodarowania terenów zielonych. Ofe-
rujemy kompleksowe usługi nasadzeń i 

pielęgnacji drzew. 

Utylizacja odpadów
Jako miejska spółka dbamy o nasze 
środowisko naturalne. Świadczymy 
kompleksowe usługi w zakresie wywo-
zu i utylizacji wszelkich odpadów komu-

nalnych w konkurencyjnych cenach.

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:
 pogrzeby bez konieczności posiadania gotówki,
 sami załatwiamy formalności w ZUS,
 najwyższy standard usług,
 ceremonie pogrzebowe tradycyjne oraz kremacje,
 nekrologi i ogłoszenia w prasie,
 całodobowy odbiór zmarłych z mieszkań,
 transport krajowy i zagraniczny,
 pełna higiena i odzież dla osoby zmarłej,
 sprzedaż miejsc grzebalnych.

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

Biuro: Cmentarz Komunalny (wejście od ul. św. Wojciecha)
telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Pogrzeby

telefon całodobowy: 94-35-23-586, 605-626-746, 607-683-589

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (094) 35 33 230, fax: (094) 35 33 251, e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

Inicjatorką uhonorowania 
wielkiego trenera Sta-
nisława Stuligłowy, jest 
Ewa Waliszewska. To ona, 
wraz z przyjaciółmi zmar-
łego w tym roku pasjonata 
łucznictwa, rozpoczęła 
zbieranie podpisów do 
Rady Miasta. I udało się, 
bo radni postanowili o 
nadaniu imienia Stanisła-
wa Stuligłowy Hali Łucz-
niczce. 1 września odbyło 
się odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy, w której udział 
wzięła rodzina trenera, 
przyjaciele, zawodnicy i 
mieszkańcy Kołobrzegu. 

Stanisław Stuligłowa 
(1952-2012) ukończył 
Akademię Wychowania 

Fizycznego w Krakowie 
na kierunku trenerskim. W 
1974 r. rozpoczął pracę w 
MZKS Kotwica jako trener. 
W 1986 r. został trenerem 
kadry olimpijskiej ko-
biet. Prowadził ja 15 lat, 
uczestnicząc w Igrzyskach 
Olimpijskich w Seulu 
(1988), Barcelonie (1992), 
Atlancie (1996) i Sydney 
(2000). W Atlancie, jego 
drużyna, w składzie której 
była m.in. Joanna Nowic-
ka z Mewy Kołobrzeg, 
zdobyła brązowy medal. 
W kolejnych latach, jego 
podopieczni osiągali wielki 
sukcesy sportowe. Jest 
inicjatorem budowy Hali 
Łuczniczki w Kołobrzegu, 
która nosi jego imię.

Łukasz i Tomasz 
– turyści z Warsza-
wy przyjechali na 
wypoczynek w śro-
dę razem ze swoimi 
d z i e w c z y n a m i . 
Wysokie fale wyda-
ły się im niezwykle 
atrakcyjne. I faktycz-
nie, zabawa była 
przednia, do chwili, 
gdy potężna fala 
nie uderzyła w pana 
Tomasz i nie rzuciła 
nim o pale. Oszo-
łomionemu turyście 
na pomoc pospie-
szył pan Łukasz, ale 
za chwile obydwaj 
potrzebowali ratun-
ku.

Na brzegu, tra-
dycyjnie w takich 
p r z y p a d k a c h , 
zgromadził się tłum 
gapiów, ale nikt nie 
odważył się pójść 
tonącym na ratunek. 
Jest już wrzesień 
i na plaży nie ma 
ratowników. Za to 
policjanci: Dariusz 
Januszewski i Ta-
deusz Grzelak, nie 
zawahali się nawet 
chwili. – Zatrzymał 
nas jakiś człowiek i 
powiedział, że tam 
toną ludzie. Ru-
szyliśmy na plażę 

i zobaczyliśmy 

dwóch chłopa-
ków ledwo co 
u n o s z ą c y c h 
się na wodzie 
– relacjonuje 
pan Dariusz. 
Walka o ży-
cie młodych 
pływaków była 

heroiczna. Po-
licjanci trzymali 

mężczyzn i próbo-
wali ich wyciągnąć. 
Niedoszli topielcy 

nie mieli sił zrobić 
czegokolwiek. Sytu-
acja zaczynała się 
komplikować, a ki-
piel morska stawała 
się coraz bardziej 
wciągać ludzi pod 
wodę. Z pomocą 
przyszedł pan Grze-
gorz Barański (na 
zdjęciu), który po-
mógł policjantom w 
akcji ratunkowej. 
Pan Tomasz trafił 

do kołobrzeskiego 
szpitala. Natomiast 
jego kompan dzię-
kuje policjantom za 
uratowanie życia. 
– Gdyby nie oni, 
byśmy już nie żyli 
– kwituje.

Bohaterscy policjan-
ci zostali nagrodzeni 
przez komendanta 
wojewódzkiego poli-
cji w Szczecinie.

patronuje Łuczniczce
Stuligłowa

Dwóch młodych ludzi zostało podciętych przez fale. Rzuciło ich na pale. Na plaży w Ustroniu znaleźli się 
jednak ludzie, którzy ruszyli na pomoc.

ŻYCIE URATOWALI IM 

POLICJANCI
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Restauracja

Mówią, że kuchnia jest sercem każdego 
domu. I tak jest również u nas. To tutaj 
kucharze przygotowują niezwykłej urody 
i wyjątkowego smaku dania, dla których 
inspirację czerpią przede wszystkim z ro-
dzimych przepisów. Jeśli dodamy do tego, 
że korzystają z naturalnych produktów 
dostępnych w najbliższej okolicy: kozie-
go sera, prawdziwków i kurek zebranych 
w pobliskim lesie, owoców z wiejskiego 
sadu – uzyskają Państwo obraz tego, co 
szczególnie w Pałacu polecamy: kuchnię 
smaczną, pachnącą i zdrową.

Proszę sobie jeszcze wyobrazić pyszną 
czarną kawę, której aromat roznosi się po 
hotelowych korytarzach, kusząc każdego 
napotkanego gościa. 

I wino. Które najlepiej smakować w piw-
nicznej winiarni. W gronie przyjaciół, 
przy wspólnych rozmowach. Zwłaszcza to, 
które poleca swoim autorytetem znawcy i 
smakosza Pan Marek Kondrat...

A może jeszcze lepiej – nie wyobrażajcie 
sobie Państwo tego wszystkiego, tylko po 
prostu odwiedzajcie nas w Rymaniu. Za-
praszamy gorąco także w imieniu naszego 
Szefa Kuchni.

Spa

Basen, jakuzzi, sauna i gabinety odnowy 
biologicznej. Nie sposób nie skorzystać 
z relaksacyjnych i kojących właściwości 
wody, zwłaszcza w przestrzeni kameral-
nej, przyjaznej, zaprojektowanej z dbało-
ścią o każdy szczegół, gdzie energia krąży 
nie napotykając na żadne przeszkody, 
pozytywnie nastrajając każdego, kto prze-
kroczy próg hotelowego Spa.
Nasze gabinety odnowy biologicznej 
oferują zabiegi poprawiające kondycję 
skóry twarzy, dłoni, całego ciała. Zabiegi 
pielęgnacyjne i upiększające. Masaże re-
laksacyjne, aromatyczne, wyszczuplające, 
przyspieszające pozbycie się toksyn z 
organizmu, wreszcie innowacyjny masaż 
muszlami Lava – wspomagający procesy 
odnowy skóry. 
Nasze konsultantki podpowiedzą odpo-
wiednią stylizację i makijaż przypisane 
określonej uroczystości, czy okazji: ślubo-
wi, wieczornej kolacji, czy biznesowemu 
spotkaniu...

Zapraszamy i Panie i Panów. Szczególnie 
polecamy spędzenie całego weekendu 
w naszym hotelowym spa, uzupełniając 
zabiegi kosmetyczne spacerami czy wy-
cieczkami po okolicznych lasach. Stąd 
rowerem, leśnymi ścieżkami można doje-
chać do samego Kołobrzegu. 

Imprezy okolicznościowe

Nasz Hotel zorganizuje dla Państwa uro-
czystość weselną, komunię, spotkanie to-
warzyskie, rodzinne, biznesowe. Pragnie-
my odciążyć Państwa w tych szczególnie 
ważnych dniach, gdy tak istotne jest, 
by skupić swoją uwagę na najbliższych 
osobach. By nie rozpraszać się sprawami 
doboru menu czy dekoracji wystroju sali.

Doskonałym pomysłem jest zorganizo-
wanie u nas wieczoru panieńskiego czy 
kawalerskiego. Potrafimy zadbać o każdy 
najmniejszy szczegół i sprawić, by chwile 
spędzone w naszym hotelu na długo zapa-
dły w Państwa pamięć.

Konferencje

Zapraszamy do Pałacu w Rymaniu firmy 
oraz organizatorów konferencji, szkoleń 
i imprez typu incentive. Dysponujemy 
nowocześnie wyposażoną salą konferen-
cyjną dla około 70 osób. Sala jest klima-
tyzowana, wyposażona w nagłośnienie 
bezprzewodowe, rzutnik multimedialny, 
ekran i flipchart.
 
Istnieje również możliwość organizacji 
warsztatów, szkoleń, narad, spotkań biz-
nesowych w kilku innych salach hotelu. 
 
Uczestnikom biznesowych spotkań, po 
pracy, oddajemy do dyspozycji ponad 
100-hektarową posiadłość, gdzie wszelkie 
stresy znikną wraz z pędem quada, czy 
świstem kuli paintballowej. A może offro-
ad, czy lot balonem? Za dużo adrenaliny? 
– zapraszamy nad staw na grilla.

w Rymaniu zaprasza

Do dyspozycji naszych Gości 
oddajemy:

• 29 komfortowych pokoi,
• restaurację, lobby bar, winiarnię,
• salę konferencyjną,
• basen, jacuzzi, saunę,
• gabinety odnowy biologicznej,
• atrakcyjny teren rekreacyjny.

Mamy nadzieję, że goszcząc u nas po-
czują Państwo wyjątkową atmosferę 
tego miejsca. Miejsca, gdzie duch prze-
szłości jest pielęgnowany, ale w równym 
stopniu króluje nowoczesność i komfort. 
Miejsca wreszcie, gdzie klimat tworzą nie 
tylko mury i wygodne sprzęty, ale przede 
wszystkim ludzie – otwarci, życzliwi i 
gościnni. 

Serdeczne Państwa zapraszamy.

Pałac 

Kontakt:
Pałac w Rymaniu Sp. z o. o. 

ul. Koszalińska 2, 78-125 Rymań
Tel./fax: + 48 94 352 55 00



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   wrzesień 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    wrzesień 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

miastokolobrzeg.pl
Redaktor naczelny: 

Robert Dziemba 

Dyrektor artystyczny: 
Sławek Chałupniczak

Foto: Przemysław Gryń
        Robert Dziemba

Wydawca: Amberpress, 
ul. Zapleczna 9B/6, Kołobrzeg.

e-mail: poczta@miastokolobrzeg.pl

REKLAMY i OGŁOSZENIA 
Paweł Kuzenin, tel. 512-495-439, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 5 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

„Prawie” robi różnicę

Hok: Dzisiaj coś Janusza nie ma. Hok: Mogę się czuć prawie jak go-
spodarz miasta…

Tessikowski: Wiesz, że „prawie” 
robi dużą różnicę?

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

Wielu polityków przybyło na nadanie Hali Łuczcniczce imienia Stanisława Stuligłowy. 
Prezydenta zastępował… Marek Hok?

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

Kobieta spacerowała przy 
niedawno wyremontowa-
nym murze oporowym 
nad Parsętą. W pewnym 
momencie ziemia zapadła 
jej się pod nogami. Panie 
Marzena bardzo się prze-
straszyła. Nie wiedziała, 
co się stało. Poturbowała 
się, ale o własnych siłach 
wyszła na powierzchnię. 
Wezwała strażników, 
którzy na miejscu byli 
równie zdziwieni tym, co 
zobaczyli, co posiniaczo-
na kobieta. 

Okazało się, że pod zie-
mią w tej części miasta, 
znajdują się przedwo-
jenne bunkry, budowane 
dla ludności cywilnej na 
wypadek wojny. Obiekty 
te są utrzymywane po 
dziś dzień. Nie wiadomo, 
co było przyczyną za-
padnięcia się sklepienia 
jednego z bunkrów. Być 
może wpływ na osłabienie 
konstrukcji mogły mieć 

niedawno prowadzone 
prace nad odbudową 
muru oporowego. Nato-
miast z panią Marzeną 
spotkali się włodarze 
miasta, którzy przeprosili 
za szczęśliwie zakończo-
ną niemiłą przygodę. Jak 
mówi kołobrzeżanka, 
dobrze, że w schronie nie 
było szczurów, bo pewnie 
umarłaby z przerażenia. 
Dziura została zasypana. 
Po tym zdarzeniu, zapa-
dła decyzja o likwidacji 
schronów.

Pan Krzysztof ma 32 
lata. W 2001 roku za-

łożył Fundację „Flota Świę-
tego Mikołaja”. Jak mówi, 
nie odmówił mu Bill Gates, 
teraz chce się spotkać z 
Ingvarem Kampradem, 
szefem Ikei. Tym razem 
w podróż z Warszawy 
do Bydgoszczy wyruszył 
rowerem wodnym. Z Byd-
goszczy do Kołobrzegu 
dotarł rowerem specjalnie 
skonstruowanym na tę po-
dróż. Teraz płynie na Born-
holm, a tam po odpoczynku 

popłynie do Szwecji, gdzie 
dalej rowerem już po dro-
dze dojedzie do siedziby 
firmy Ikea. 

Na Bornhlom, odcinek 
niemal 100 kilome-

trów pan Krzysztof pokona 
specjalnym rowerem wod-
nym. Jak mówi, da radę, 
bo najważniejszy jest cel. 
Potrzebuje razem 240 ty-
sięcy złotych na leczenie 
12-letniego Filipa, 3-letniej 
Sandry i 30-letniej Eweliny. 
Robi to bezinteresownie.

Ostatni wtorek, pani Marzena zapamięta na długo. 
Jak niemal każdego dnia, spacerowała wzdłuż ulicy 
Rzecznej ze swoim psem, gdy znalazła się pod ziemią.

PRZEŻYŁA 
CHWILE GROZY

NA CMENTARZU GRASUJĄ LISY

Okazuje się, że na cmentarzu komunalnym pod Zielenie-
wem zadomowiły się lisy. Znajduje się ich tam 8-10 sztuk. 
Zwierzęta oswoiły się z ludźmi. Trwa ich odławianie.

Lisy traktują cmentarz 
komunalny jak swoje tery-
torium. Nie boja się ludzi, 
podchodzą na bliskie odle-
głości, a bywa, że potrafią 
zaglądać do toreb i szu-
kać pożywienia. Zwierząt 
z rudymi kitami boją się 
osoby odwiedzające koło-
brzeską nekropolię, które 
na nieproszonych gości 
skarżą się kierownictwu 
cmentarza. Pracownicy 
Zieleni Miejskiej sprawę 
doskonale znają. Obec-
nie trwa akcja odławiania 

lisów. Jak mówi Dariusz 
Pawlak, rozstawiono 3 
klatki, które znajdują się w 
bezpiecznych miejscach, 
na trasach nieuczęszcza-
nych przez ludzi. Chodzi o 
to, żeby ktoś nie wpadł na 
pomysł udzielenia pomo-
cy lisowi, bo przy próbie 
wypuszczenia mógłby zo-
stać pogryziony. Na razie, 
udało się złapać... drozda 
i kota, ale mamy nadzieję, 
że administracja cmen-
tarza z lisim problemem 
ostatecznie sobie poradzi.

Krzysztof Dzienniak jest rolnikiem. Ale nie za-
wahał się po raz kolejny ruszyć po pomoc dla 
potrzebujących przyjaciół. Celem jest siedziba 
firmy Ikea.

Popłynął prosić 
szefa Ikei o pomoc
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Kotwica - Chemik 0:4 (0:1)
6’ - P. Ciołek
54’ - F. Kosakowski
55’ - P. Krawiec
85’ - W. Guźniczak

Pierwsza kołobrzeska telewizja internetowa. Nadajemy na żywo najważniejsze wydarzenia z życia miasta, a także audycje publicystyczne 
o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. Najlepsze komentarze opinie i riposty znajdziesz tylko w naszej sieci!

W każdy poniedziałek o godz. 15.00 komentuje u nas prezydent miasta lub starosta kołobrzeski. We wtorki i czwartki o godz. 10.00 nadajemy 
„Cztery Pory Miasta” – audycję z udziałem gości z całego miasta i nie tylko. W piątki o godz. 10.00 zapraszamy na Dziennikarski Komentarz 
Tygodnia. Audycje powtarzamy o godz. 18.00 i 20.00.

Wystarczy wejść na portal miastokolobrzeg.pl, zaczekać na załadowanie sygnału i oglądać. 

miastokolobrzeg.tv: nowa fala wydarzeń

Początek meczu był wyrów-
nany, jednak pod koniec 
pierwszej kwarty koszykarze 
Kotwicy Kołobrzeg zdo-
bywali punkty bez niemal 
żadnej odpowiedzi Anwilu. 
Arabas, Corey i Mosley - to 
nazwiska, które fantastyczną 
grą dodały gospodarzom 
skrzydeł. Wielu kibiców 
przyszło do Hali Milenium 
zobaczyć, jak „nasi” są po-
grążani przez jeden z najlep-
szych zespołów ekstraklasy, 
gdy tymczasem to my da-
waliśmy gościom lekcję gry 
w koszykówkę. Także druga 
kwarta to pewne prowadze-
nie Kotwicy w ataku.

Wszyscy zastanawiali się, 
co Czarodzieje pokażą w 
drugiej połowie meczu. Do 
szatni, zawodnicy Anwilu 
schodzili w niewesołych na-
strojach. I trzecia kwarta im 
ich nie poprawiła. Kotwica 
Kołobrzeg grała świetnie. 
Szybkie zbiórki kończyły się 
równie szybkim i skutecz-
nym atakiem. W tej kwarcie 

padły aż 3 celne rzuty za 3 
punkty (Arabas, Mosley, 
Zyskowski). Kotwica pro-
wadziła 58:47 i nic nie zapo-
wiadało katastrofy. A jednak 
w trzeciej kwarcie zawodni-
ków ogarnęła dziwna nie-
moc. Nie byliśmy w stanie 
przebić bloku Anwilu, który 
ripostował szybkim atakiem, 
na ogół celnym. IV kwarta 
zakończyła się wynikiem 11:
34, a więc gospodarze straci-
li aż 23 punkty. I tym samym 
przegrali to spotkanie.

Na pewno kibice zostali 
mile zaskoczeni postawą 
drużyny, która została sfor-
mowana na kilka tygodni 
przed rozpoczęciem sezonu, 
a którą media spisały na 
pożarcie. Widać potencjał 
zawodników, jest wola wal-
ki. Teraz potrzeba większej 
skuteczności i nieco lepszej 
strategii. Takiego obrotu sprawy i to 

przed własną publiczno-
ścią nikt się nie spodzie-
wał. Mierząca w awans 
do II ligi Kotwica powinna 
wygrać z drużyną z Polic. 
Tymczasem od samego 
początku nie tylko nie mie-
liśmy wypracowanej me-
tody ataku, a nawet jeśli 
ona była, to nie przynosiła 
rezultatów, to w dodatku 
słaba była również obro-
na. W konsekwencji, już 
w 26 minucie gospodarze 
stracili pierwszą bramkę.

To jeszcze nie zapowia-
dało katastrofy i wydawało 
się, że biało-niebiescy 
mają szansę odrobić stra-

ty i wyjść na prowadzenie. 
Nic bardziej mylnego. 
Kilka chwil po rozpoczę-
ciu drugiej połowy po 
tragicznej grze Kotwicy, 
straciliśmy dwie bramki w 
odstępie minutowym. Na 
stadionie dało się słyszeć 
gwizdy i pomrukiwanie 
niezadowolenia. Czarę 
goryczy przelała kolejna 
bramka, ale znowu nie 
dla nas. 

Kotwica nie była nawet 
w stanie strzelić bramki 
kontaktowej. Żadna akcja 
nie zakończyła się szcze-
gólnym zagrożeniem dla 
Chemika. Za to w obronie 
popełnialiśmy regularnie 

fatalne błędy, tak więc 
pozytywnym aspektem tej 
porażki jest to, że jest ona 
tak niska. Trener Maciej 
Wachowski w komenta-
rzu do meczu stwierdził, 
że nie potrafi zrozumieć 
co się stało na boisku z 
zawodnikami. Zapowiada 
jednak kompletną zmianę 
strategii, stosowną do III 
ligi. Mamy ją zobaczyć już 
w następnym meczu.
Obecnie, Kotwica zajmuje 
7 miejsce w tabeli.

Na stadionie Sebastiana Karpiniuka byliśmy świadkami egzekucji, jaką wykonał 
na Kotwicy Kołobrzeg Chemik Police. Przegraliśmy 0:4.

Piłkarze muszą zmienić strategię

rozgromili Anwil – prawie…

W meczu inaugurującym nowy sezon, Kotwica Kołobrzeg przegrała z Anwilem 
Włocławek. Widać natomiast, że jest to drużyna, która ma potencjał.

Czarodzieje z Wydm

KOTWICA 69:81 ANWIL 
(25:14, 15:14, 18:19, 11:34)
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