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Zapraszamy!

W rozmowie 
z sekretarzem stanu 

w Ministerstwie Ochro-
ny Środowiska Stanisła-

wem Gawłowski wyjaśnili-
śmy, że w Kołobrzegu nie ma 

opozycji. I tak zaczęła się 
rozmowa o pośle Czesła-

wie Hocu. Czytaj na 
stronie 4.

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Kołobrzegu spokojnych i szczęśliwych chwil
przy wspólnym stole wigilijnym.
Niech nastrój i magia tych świąt pozwolą wszystkim 
odpocząć od codziennych kłopotów i trudności.

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Ryszard Szufel
Przewodniczący 
Rady Miasta

Poseł na Sejm RP
Marek Hok 

W ten najpiękniejszy czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzę rodzinnego ciepła i życzliwości, 
chwili zadumy i wytchnienia, pogody ducha 
i pomyślności.

A Nowy 2013 Rok 
niech spełni wszystkie pragnienia, 
zamysły i oczekiwania, przyniesie zdrowie, 
siłę woli i zadowolenie.

Radny PO - Adam 
Wieczorek, znowu 
narobił sobie poru-
ty w swoim klubie. 
Tym razem poparł 
kupców handlują-

cych przed molo. 
Swoją argumenta-
cją w partii nikogo 
Wieczorek nie prze-
konał, za to dostał 
brawa od kupców. 

Powtarza się tu 
prastare powiedze-
nie, że nie można 
być bohaterem dla 
wszystkich… Czytaj 
na stronie 3.

Pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów i pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą

Tomasz Tamborski
Starosta Kołobrzeski

Roman Ciarka
Przewodniczący 
Rady Powiatu

V JAK 
VIECZOREK

Radny PO
Adam 
Wieczorek
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    Oprocentowanie

Niska prowizja

Okres spłaty do 5 lat

Szybka decyzja

Są marzenia,
którym trudno się oprzeć...

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Kołobrzeg, Źródlana 5    tel. 94 352 19 21

8,5%

www.bsbialogard.pl
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ALTRON Auto Serwis
mechanika pojazdowa Roman Ciesak

ul.Turkusowa 1, 78-100 Kołobrzeg 
tel.880883047

Wszystkim Najemcom oraz Partnerom
Spokojnych i Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i sukcesów 
w Nowym 2013 Roku
życzy Zarząd i Rada Nadzorcza
Sp. Korporacja „WENEDA II”

  montaż sekwencyjnych 
     instalacji LPG

  korzystne raty

„DZIDZIUŚ” 
sklep dla Ciebie 

i Twojego Dziecka
Kołobrzeg ul. Dworcowa 14 B 
(obok Poczty)

 akcesoria niemowlęce 
firmy CANPOL, NUK, AVENT, 
LOVI, TOMMEE TIPPEE

  odzież i bielizna 
 niemowlęca,

  łóżeczka z wyposażeniem,

 chodziki, zabawki,

  wanienki, nocniki,

  wózki, foteliki.

Szeroki wybór, niskie ceny.

Zapraszamy!

!
TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem
a Nowy Rok - Dobrym Czasem
   życzy Marcin Beńko
   radny Rady Miasta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzenia zdrowia i radości,
a w Nowym 2013 Roku
spełnienia pragnień i oczekiwań
       życzy 
       Adam Wieczorek
       radny Rady Miasta

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem
a Nowy Rok - Dobrym Czasem
   życzy Marcin Beńko
   radny Rady Miasta
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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

Projekt uchwały o prze-
dłużeniu umów dzierżawy 
dotychczasowym kupcom 
zgłosiła grupa radnych na 
czele z Andrzejem Mielni-
kiem. Przeciwko takiemu 
postawieniu sprawy od 
samego początku była 
Platforma Obywatelska. 
Prezydent Janusz Gromek 
zadeklarował, że on wykona 
to, co Rada Miasta uzna 
za stosowne. Arytmety-
ka na posiedzeniu jasno 
wskazywała, że Platforma 
wspierana dodatkowo przez 
Artura Dąbkowskiego ma 
większość.

Warto zaznaczyć, że jak 
zwykle do sesji przygotował 
się szef Klubu SLD - Jacek 
Woźniak, który przytoczył 

opinie prawne mecenasa 
Waldemara Forysia oraz 
Edwarda Stępnia, którzy 
jasno wskazywali, że nie ma 
przeszkód w pozostawieniu 
kupców przy molo w rozu-
mieniu obecnych zapisów 
ustawy uzdrowiskowej. 
Niektórzy radni niespecjal-
nie chcieli tego słuchać, 
spieszyli się do głosowania. 
Jednak kubeł zimnej wody 
wylał na głowę kolegom z 
klubu radny Adam Wieczo-
rek. – Na sesji nie ma Da-
nuty Admaskiej-Czepczyń-
skiej, która słynie z tego, 
że całe życie poświęciła na 
ratowanie uzdrowiska, a w 
tym momencie jej zabrakło. 
Darka Zawadzkiego można 
usprawiedliwić, bo jest cho-
ry, ale ja po przeszczepie 

nerki już dwa 
dni po ope-
racji byłem 
w pracy. 
Dla chcą-
cego nic 
t r u d n e g o . 
Tym ludziom 
trzeba pomóc 
- argumentował 
Wieczorek, powołu-
jąc się na kwestie natury so-
cjalnej, a także konieczno-
ścią ochrony miejsc pracy. 
W konsekwencji, PO prze-
grała głosowanie, a kupcy 
będą mogli handlować przy 
molo co najmniej do 2014 
roku. Co najmniej, bowiem 
kwestia handlu w tym miej-
scu nie została ostatecznie 
rozstrzygnięta, a obecne 
poparcie radnych dla handlu 
wskazuje, że ta tendencja 
może się utrzymać.

Zdaniem radnego nieza-
leżnego Andrzeja Mielnika, 
w Radzie Miasta zwyciężył 
głos rozsądku i zachowane 
zostaną miejsca pracy w 
okresie, gdy tak bardzo 
jest o nie trudno, a firmy 
zwalniają, a nie zatrudniają. 
Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Piotr 
Lewandowski 
twierdzi, że 
o p o z y c j a , 
gdy PO 
utrzymywała 
w tym miej-

scu handel, 
była przeciw-

ko, a teraz jest 
przeciwko, gdy PO 

chciała zrobić to, czego 
opozycja się domagała. 
Szef Klubu PO przyjął gło-
sowanie do wiadomości i 
stwierdził, że liczy na to, 
że prezydent miasta odpo-
wiednie obwaruje w nowych 
umowach interes miasta.
A co z radnym Wieczor-
kiem? Czeka go jakaś 
kara za kolejne głosowa-
nie wbrew klubowi PO? 
– Powiedziałem, że oddaję 
się do dyspozycji klubu. 
Artur Mikołajek wręczył mi 
regulamin klubu, chyba po 
to, żebym sobie poczytał. 
Poczytam sobie, lubię czy-
tać. Słowo „klub” zawsze 
kojarzyło mi się z czymś 
pozytywnym, a jak mnie tam 
nie lubią, to nie wiem, może 
mnie tam nie chcą? – pyta 
retorycznie Wieczorek.

Po fatalnej w skutkach de-
cyzji o zdjęciu geowłókniny 
spod ścianki Larsena na 
plaży pod Bulwarem Szy-
mańskiego, trwają prace 
budowlane, a najpopular-
niejszy deptak w Kołobrzegu 
jest zamknięty. Plac budowy, 
gdzie piaskowane są stalowe 
elementy wodoszczelnej 
ścianki, wizytował Janusz 
Gromek, zwłaszcza ze wzglę-

du na skargi podmiotów 
prowadzących przy bulwarze 
działalność gospodarczą. Za-
mknięty już od miesiąca bul-
war powoduje, że ponoszą 
oni znaczne straty. Niestety, 
prace nadal trwać będą i jak 
na razie firma wykonująca 
wzmocnienia bulwaru wy-
korzystuje bezsztormową 
pogodę do swobodnego po-
ruszania się po plaży.

Kupcy wygrali z Platformą
Poniedziałkowa sesja Rady Miasta zakończyła się wynikiem 1:0 dla kupców. Głosem Adama 
Wieczorka handel przy molo potrwa co najmniej 2 lata...

Mija kolejny tydzień, gdy uszkodzony Bulwar Szymań-
skiego jest zamknięty dla pieszych. Sprawie przyglądał 
się prezydent Janusz Gromek.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Bulwar zamknięty, 
lokale ponoszą straty
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom, 
Klientom i Współpracownikom, wszystkiego co 
najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, 
szczęścia osobistego, pogody ducha i suto 
zastawionych stołów.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę 
szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte 
działania zakończą się sukcesem.

   składają 
   zarząd i pracownicy 
   Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

*Sylwester zbliża się wielkimi krokami*
Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej zabawy 
na wspólne powitanie Nowego Roku 2013.

Jak co roku zapewniamy:
dobrą muzykę (zespół muzyczny)
bogate menu
wódka biała, napoje zimne i ciepłe bez ograniczeń
konkursy i nagrody

Cena biletu - 220 zł od osoby

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

Rezerwacja:   Ośrodek Magnolia SPA     www.magnolia-kg.pl
ul. Bałtycka 39,   78-100 Kołobrzeg,   marketing@magnolia-kg.pl,   tel. 094 35 17046

Miasto Kołobrzeg: Gdyby miał 
pan wystawić ocenę swoim ko-
legom, którzy rządzą Kołobrze-
giem w drugą rocznicę wyborów 
samorządowych, to co by dostali 
do dzienniczka?
Stanisław Gawłowski: Gdybym 
miał oceniać to, co zrobiono 
w Kołobrzegu na przestrzeni 
ostatnich lat, to mam absolutnie 
nieodparte odczucie wielkiego 
sukcesu Kołobrzegu jako takie-
go. Zrealizowano tu gigantyczne 
inwestycje. I przez ten pryzmat 
trudno nie wystawić dobrej oce-
ny władzom miasta i powiatu. 
Ale żeby nie było wątpliwości: 
też mam świadomość, że każdy z 
nas popełnia błędy i te błędy mają 
różne wymiary. Nie chodzi o to, 
aby ich dzisiaj szukać. Zostawiam 
to opozycji, która jeszcze je prze-
jaskrawi i wyolbrzymi…

MK: My nie mamy opozycji.
SG: Eee, jest. To teza, z którą się 
nie zgadzam. 

MK: Ale pan mówiąc „opozycja” 
myśli „Czesław Hoc”. A to taka 
opozycja na niby.
SG: No jest Czesław Hoc na 
przykład (śmiech). Być może, to 
jest dla mnie z kolei dobra wia-

domość, że nie macie opozycji, bo 
może władze miejskie i powiato-
we są tak dobre, że nie ma potrze-
by budowania opozycji. 

MK: A pan nawet podczas za-
kończenia odbudowy brzegów 
morskich musiał wspomnieć o 
pośle Hocu. Mieliśmy z tego jako 
dziennikarze sporo radości.
SG: To fakt, nie dało się tego nie 
zauważyć. Dlaczego wspomnia-
łem o Czesiu? Ja Czesia, Czesława 
Hoca, przepraszam, ja go szanuję 
jako człowieka i obywatela, i uwa-
żam, że on jest bardzo pozytywny. 
Rozmawiamy prywatnie o spra-
wach nie związanych z polityką 
i to jest zupełnie inny człowiek. 
Natomiast Czesława posła Hoca w 
ogóle nie rozumiem. Ja go czasami 
proszę: Czesław, masz wątpliwości, 
co do realizacji jednej czy drugiej 
inwestycji, to nie pisz do NIK, 
prokuratury, nie strzelaj od razu z 
armaty do rzeczy, których nie ma. 
Pozwoliłem sobie na tę uwagę na 
plaży, bo po jego interwencjach 
trzeba było przeprowadzić ileś 
kontroli, z których nic nie wynika-
ło, to znaczy kontrole wykazywały, 
że projekt jest realizowany dobrze. 
I teraz, na te kontrole wydaliśmy 
pieniądze. Pytam: po co? Co to 

daje? Kto na tym zyskał? Czesiu? 
Nie. To znaczy on na tym zyskał, 
bo on był przez chwilę w mediach, 
zwołał konferencję, dziennikarze 
go zacytowali: poseł Hoc po-
wiedział. Ale jaka to jest wartość 
dodana dla miasta? 

MK: W nowej kadencji już rok 
jest pan posłem. Jaką pan sobie 
ocenę wystawi? Patrzy pan na to 
przez pryzmat liczby interpela-
cji i zapytań?
SG: Nie piszę interpelacji, zosta-
wiam to opozycji. Jestem posłem 
z inną misją. Jestem sekretarzem 
w Ministerstwie Środowiska. Z 
racji funkcji w rządzie nie mogę 
być członkiem żadnej komisji 
sejmowej, więc moja aktywność 
poselska sprowadza się do gło-
sowania w sejmie. Jeśli spojrzeć 
przez pryzmat aktywności rządo-
wo-parlamentarnej, to mam prze-
konanie, że najważniejsze sprawy 
związane z inwestycjami regional-
nymi zostały zrealizowane. Mam 
tu na myśli Dorzecze Parsęty. 
Kilka dni temu Rada Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
zamknęła sprawę finansowania 
inwestycji w Dorzeczu Parsęty. To 
tylko ekstra prawie 100 milionów 
złotych. Na te pieniądze czekali 

mieszkańcy naszego regionu, tak-
że w Kołobrzegu. 

MK: Mamy takie dwa ciekawe te-
maty lokalne: Mirocice i Bastion. 
Jak pan podchodzi do likwidacji 
tej, mówi się, że atrakcji koło-
brzeskiej, a z drugiej strony do 
budowy jednego z największych 
osiedli w mieście?
SG: Mówiąc o Bastionie, to jest 
to problem kompromisu. Różne 
opinie o tym Bastionie słyszałem. 
Generalnie, trochę zostawiam to z 
boku. Dla mnie, Bastion ma taki 

wymiar, poza wymiarem środo-
wiskowym – bo to rzeczywiście 
jest atrakcja i jestem przekonany, 
że da się znaleźć takie połączenie, 
które z jednej strony daje szansę 
na to, że Bastion będzie istniał, ale 
z drugiej strony – niekoniecznie w 
tym miejscu. Słyszałem o propo-
zycji prezydenta, żeby ten obiekt 
przesunąć o kilkadziesiąt metrów. 

MK: Ale tam jest bagno.
SG: Ja akurat tego nie wiem. 
Na bagno nie da się tego typu 
sprzętu przesunąć. Ale słyszałem, 
że to nie o to poszło. Tam gdzie 
dzisiaj ten sprzęt stoi to też nie 
jest najszczęśliwsze rozwiązanie. 
To jest atrakcja, ja tego nie kwe-
stionuję, ale myślę, że jest jakieś 
pole kompromisu. Gorzej, jak się 
jedni i drudzy zacinają. A jeśli 
idzie o Mirocice, to tam jest kom-
plikacja podwójna: obszar Natura 
2000 i strefa ochronny borowiny. 
Dla mnie szczególnie ważna jest 
borowina, bo ona jest ważna dla 
przyszłości Kołobrzegu. W sa-
mych obszarach naturowych da 
się budować, choć jest tam sporo 
ograniczeń. Takie inwestycje są 
kontrolowane na etapie projekto-
wym, środowiskowym i tu będzie 
tak samo. 

Nastrojowych 
i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 
oraz samych 
szczęśliwych zdarzeń 
w nadchodzącym 
Nowym Roku
życzy 
Dariusz Zawadzki
radny Rady Miasta

przejdź 
na jasną 
stronę 

ekonomii

Jestem posłem z inną misją
Stanisław Gawłowski:
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W jednych są podgrzybki 
A w innych kapusta
Henia z Jadzią ręcznie kleją
pierogi i uszka 
Kupione w ZAGRODZIE 
Najlepsze na świecie
I Wy ich też na Święta
Skosztować możecie

Koszalin, ul. Zwycięstwa 156
(róg Grottgera)

Kołobrzeg, ul. Katedralna 38
(naprzeciwko bankomatu PKO)

Zapraszamy do naszych sklepów

www.zagroda 24.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

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

R E K L A M A

„Tryton” powstał jako klub 
nurkowy PTTK w 1967 
roku. Przez 45 lat organi-
zacja przechodziła różne 
zmiany i przeobrażenia 
aż do Portowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
Organizacja zasłynęła na 
całą Polskę uratowaniem 
sarny dryfującej na krze 
na wysokości Ustronia 
Morskiego w 2011 roku. 
W  Porcie Pasażerskim 
odbyła się uroczystość 

45-lecia powstania klubu. 
Zaprezentowano jego 
historię i przyjęto nowych 

członków. Zasłużeni dru-
howie odebrali nagrody i 
odznaczenia. 

Klub Morsa, który organizu-
je kąpiel w morzu w każdą 
niedzielę o godzinie 11, może 
śmiało powiedzieć, że nie tylko 
nie brakuje chętnych do plu-
skania się, ale również nie bra-

kuje sympatyków morsowania, 
którzy kibicują kąpiącym się z 
gęsią skórką na plecach. Obec-
nie, gdy temperatura wody w 
Bałtyku oscyluje wokół 4 stop-
nic Celsjusza, a temperatura 

powietrza spada poniżej zera, 
możemy mówić o prawdzi-
wym morsowaniu. Jego finał 
nastąpi w styczniu i wtedy oka-
że się, czy nasze miasto stanie 
się polską stolicą morsów.

Na katamaranie „Jantar” druhowie z Trytona wraz z zaproszonymi gośćmi 
obchodzili kolejną rocznicę powstania tej ważnej dla miasta jednostki.

Tryton ma już 45 lat

Gdy spadnie śnieg, a najlepiej dużo śniegu, a termometr wskaże temperaturę 
poniżej zera, to dla każdego morsa jest jasne: czas na kąpiel w Bałtyku.

Dla rasowego morsa najlepsza jest zima
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Rezerwacja miejsc:
Dział Marketingu S.U. Bałtyk
Tel. 094 355 34 44
e-mail: subaltyk.marketing@subaltyk.pl

Sylwester w „Bałtyku”!

Do każdego zaproszenia GRATIS! Karnet na 10 wejść do Kompleksu Basenów „Morska Odyseja”!

Cena: 350 zł od osoby

Liczne atrakcje artystyczne, m.in. pokaz tańca rewiowego!
Muzyka na żywo!
Bogate menu sylwestrowe!

Sylwester w „Bałtyku”!
Cena: 350 zł od osoby

Liczne atrakcje artystyczne, m.in. pokaz tańca rewiowego!
Muzyka na żywo!
Bogate menu sylwestrowe!

Rozwija prędkość do 130 km/h. Jednorazowo może 
przewieźć 240 osób. Został zbudowany w najnowszej 
technologii i spełnia wyśrubowane normy bezpieczeń-
stwa. W niemal 90 procentach wykonano go z mate-
riałów pochodzących z recyklingu. Oczywiście, jest 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Województwo zachodniopomorskie zakupiło dwa takie 
szynobusy, w kolejce stoją koleje czeskie i niemieckie. 
Jeden z takich szynobusów będzie obsługiwał trasę 
Szczecin-Kołobrzeg. Do naszego miasta przybył 6 
grudnia.

Członkowie Towa-
rzystwa Opieki nad 

Zabytkami wielokrotnie 
są wzywani do różnych 
spraw przy zabytkach 
naszego powiatu. Cza-
sami sprawy dotyczą 
różnego rodzaju znale-
zisk, których odkrywcy 
nie mają jak zabezpie-
czyć, czasami pośred-
niczą w przekazywaniu 
obiektów do muzeum lub 
biblioteki, a bywa i tak, 
że muszą interweniować 
w związku z zagroże-
niem lub ze zniszcze-
niem zabytku. Od teraz 
mogą to robić w sposób 
zorganizowany i przy 
wykorzystaniu lepszego 
sprzętu.

Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami w 

Kołobrzegu regularnie 
stoi na straży zabyt-
ków. Często walczy nie 

tyle z osobami, które 
działają na niekorzyść 
zabytków, ile z aparatem 
biurokratycznym, który 
idei ochrony zabytków 
nie rozumie. Zdarza się 
jednak i tak, że są wzy-
wani po jakimś czasie do 
rozkopanego stanowiska 
archeologicznego, albo 
informuje się ich po kilku 
dniach o uszkodzonych 
platanach, należących 
do chronionego pomnika 
przyrody, jakim jest Aleja 

Platanów Klonolistnych 
przy ul. Łopuskiego. 
Powodem tego stanu 
rzeczy jest to, że miesz-
kańcy nie wiedzą, komu 
takie fakty zgłaszać, 
albo zgłaszają je do lo-
kalnych urzedów, gdzie 
giną one w gąszczu róż-
nych spraw. Pogotowie 
Historyczne załatwia te 
sprawy w trybie pilnym. 
Innym problemem jest 
zbyt późne informowa-
nie odpowiednich służb 

w związku z odkrytymi 
szczątkami pochodzą-
cymi z roku 1945 lub 
wcześniej. Tu również 
obserwuje się nie tylko 
brak należytego podej-
ścia do zbadania miejsca 
pochówku takiej osoby, 
ale również zdarzają się 
przypadki grabieży wy-
kopanych zabytków.

Stąd uchwała Zarządu 
TOnZ w Kołobrzegu 

o uruchomieniu Pogo-
towia Historycznego. 
Członkowie ochotnicy 
deklarują utrzymywanie 
w ciągłej gotowości za-
równo sprzętu jak i dyżu-
rowania w celu szybkiego 
wyjazdu do zgłoszenia w 
przypadku natrafienia 
na przedmiot zabytkowy 
bądź uszkodzenia za-
bytku. Koordynatorem 
pogotowia został Sławek 
Chałupniczak.

Mamy Pogotowie 
Historyczne

Nazywa się Link i nie ma sobie równych w na-
szym kraju. Mowa o nowoczesnym szynobusie, 
który od 6 grudnia kursuje na trasie ze Szczecina 
do Kołobrzegu.

Najnowocześniejszy 

szynobus 
w Polsce
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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

49-letnia kobieta 
przywłaszczyła so-
bie ponad 440 ty-
sięcy złotych. Były 
to pieniądze, które 
klienci na rachunki 
różnych podmio-
tów, najczęściej 
w ramach comie-
sięcznych opłat. W 
trwającym od mar-
ca tego roku pro-
cesie ujawniło się 
ponad 1300 osób 
poszkodowanych 
przez Ewę M., 
która dokonując 
transakcji, nie zro-

biła tego tak, jak 
powinna. Kobieta 
zdawała sobie 
sprawę z tego, co 
zrobiła. Wcześniej 
próbowała napra-
wić swoje błędy. 

Podczas wtorko-
wej rozprawy w 
Sądzie Okręgo-
wym w Koszalinie, 
kobieta dziękowała 
za spokojny pro-
ces. Jednocześnie 
p r z e p r a s z a ł a 
wszystkich swoich 
klientów tłuma-

cząc, że chce 
naprawić swoje 
czyny, ale do tej 
pory nie miała na 
to środków. Sąd 
w wyroku nie był 
aż tak bardzo 
wyrozumiały dla 
oskarżonej. Choć 
groziła jej kara 
10 lat więzienia, 
sąd orzekł 4 lata i 
nakazał naprawić 
szkody, które Ewa 
M. wyrządziła 
swoim działaniem. 
Wyrok nie jest pra-
womocny.

Mierzy 12 metrów, 
jest sztuczna - co nie-
koniecznie wszystkim 
się podoba, a koszto-
wała 43 tysiące zło-
tych. Mowa o choince 
przed ratuszem, która 

stała się już miejską 
tradycją. Jak co roku, 
6 grudnia przed po-
łudniem, prezydent 
zapalił światełka na 
świątecznym drzew-
ku, a zgromadzonym 

licznie na dziedzińcu 
ratusza maluchom 
rozdał słodycze. 

Władze miasta przy-
pominają, że 16 grud-
nia w godz. 12-18 

odbędzie się Spotkanie 
Przedświąteczne przed 
ratuszem. Będzie 
można spróbować 
tradycyjnych potraw, a 
na dzieci czekają świą-
teczne paczki.

Sąd Okręgowy skazał Ewę M. z Ustronia Morskiego 
za oszukanie 1320 klientów. - Panie sędzio, bądź wola 
twoja - apelowała Ewa. M. Dostała 4 lata.

4 lata więzienia 
za Tel-Bankera

Prezydent Janusz Gromek wraz ze współpracownikami i razem z dziećmi zapalił światełka 
na sztucznej choince ustawionej przed zabytkowym ratuszem.

Odpalono choinkę 
przed ratuszem
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Dziki Zachód - Centrum Rozrywki
Aldona Zielińska
Kołobrzeg-Zieleniewo

Aldona Zielińska
Kołobrzeg-Zieleniewo

tel. 602 581 238
www.dzikizachod-twojafarma.pl
www.dzikizachod.info

 kuligi konne
 imprezy Jeep Safari
 pakiety atrakcji

Podczas konferencji 
prasowej dziennikarze 
jakichś specjalnych py-
tań do byłego marszałka 
sejmu nie mieli. Zaczęło 
się od stosunków PO 
z PSL i tego co zrobi 
Piechociński. Nie obyło 
się również od spraw 
kołobrzeskich. Schetyna, 
która jak stwierdził, rzad-
ko bywa w Kołobrzegu, 
widzi jak nasze miasto się 
rozwija i jego zdaniem, 
jesteśmy jednym z kilku 
miast w Polsce, które 
mogą odnotować tak 

dużą dynamikę rozwoju. 
Przy okazji, dziennikarze 
poruszyli temat opłat za 
wywóz śmieci. Ustawy 
bronił sekretarz stanu w 
Ministerstwie Środowiska 
wskazując, że w Polsce, 
w przeciwieństwie do wie-
lu innych państw, spada 
poziom produkcji śmieci, 
a Last Państwowe wyda-
ją 100 milionów złotych 
rocznie na wywóz śmieci 
spod drzew. Wniosek z 
tego taki, że przemawia-
nie do rozsądku Polaków 
mija się z celem.

Dodatkowo, Grzegorz 
Schetyna został zapytany 
o kwestię finansowania 
in vitro przez samorząd. 
Jego zdaniem, leczeniem 
niepłodności powinno 
zajmować się państwo, 
a nie samorząd. W jego 
przekonaniu, hałas wokół 
in vitro, jaki robi SLD, nie 
ma nic wspólnego z sys-
temowym rozwiązaniem 
problemu, a jest jedynie 
nastawiony na zdobycie 
kilku punktów procento-
wych w lokalnych spo-
łecznościach.

Przyjaciel śp. Sebastiana Karpiniuka odwiedził nasze miasto i 
wizytę zaczął od odwiedzin grobu naszego posła. Potem spo-
tkał się z dziennikarzami.

Grzegorz Schetyna
w Kołobrzegu
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Nasze sklepy spożywcze przyjmują i realizują zamówienia 
na świąteczne wyroby ciastkarskie i garmażeryjne własnej 
produkcji. Można je zamawiać następujących punktach:
Sklep nr 1 „Gama” - ul. Źródlana 7A             tel.797 596 478 
Sklep nr 5 „Gama” - ul. Jedności Narodowej 65  tel. 797 596 447 
Sklep nr 6   - ul. Chopina 3                      tel. 797 596 465
Sklep nr 7 „Mini Gama * Mięso * Wędliny” 
   - ul. Wylotowa 87/A   tel. 797 596 458
Sklep nr 8 ul. Okopowa7 (obok zakładu piekarniczo-ciastkarskiego)
        tel.797596445
Sklep nr 10   - ul. Walki Młodych 35A  tel. 797 596 456
Sklep nr 14  - ul. Wylotowa 12A   tel. 797 596 450
Sklep nr 17 „Mini Gama * Mięso * Wędliny” 
 - ul. Łopuskiego 2-4    tel. 797 596 436
Sklep nr 18 „Mini Gama” - ul. Łopuskiego 2-4     tel. 797 596 451
Sklep nr 21 „Gama” - ul. Koszalińska 24/1              tel. 797 596 443

Zakład piekarsko-ciastkarski – ul. Okopowa 7   
 tel. 797 596 452, 797 596 462
Polecamy ciasta produkowane w oparciu o domowe receptury, takie jak:
- makowce
- serniki
- keksy
- pierniki
- torty
- inne według zamówienia.
   

Życzymy udanych zakupów

Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu 
zaprasza na świąteczne zakupy 

do sklepów branży spożywczej i przemysłowej

Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu życzy 
wszystkim Klientom a także mieszkańcom 
Kołobrzegu pogodnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym Nowym Roku 2013.



  10  | www.miastokolobrzeg.pl   grudzień 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   11    grudzień 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

Sesja Rady Gminy

Prawdziwie radnosnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby przy rodzinnym stole nie zabrakło ciepła 
bliskich nam osób, a także wszelkiej pomyslności, 
zdrowia i szczęścia w Nowym 2013 Roku
 życzy

 Marian Sieradzki
 Burmistrz Gościna

 Barbara Koleśnikow
 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Za 535 tysięcy złotych rocz-
nie, Zieleń Miejska w Ko-
łobrzegu będzie wywoziła 
odpady z Gminy Gościno. 
Mieszkańcy będą rozliczani 
od osoby zamieszkującej 
lokal mieszkalny. Koszt 
wywozu odpadów zmiesza-
nych to 14 złotych, nato-
miast wywóz odpadów pod-
danych selekcji to 7 złotych 
od osoby. Burmistrz Marian 
Sieradzki poinformował 
radnych i mieszkańców, 
że wprowadzony system 
polegający na opłacie od 
wszystkich osób zamiesz-
kujących dany lokal, będzie 
wymagał stosownej kon-
troli na przykład ze strony 
Straży Miejskiej, która 
będzie mogła sprawdzić, 
czy w określonym miejscu 
zamieszkuje tyle osób, 
ile podano w deklaracji w 
Urzędzie Miejskim.

Rada zajęła się również 
taryfą na wodę i ścieki. 
Radni Rady Miejskiej w 
Gościnie już cztery razy 
odrzucili wnioski taryfowe 
Miejskich Wodociągów i 
Kanalizacji. Jak argumen-
tował burmistrz, wojewoda 
stanął po stronie miasta, 
a spółka nie odwołała się 
do sądu. Obecna taryfa 
zakłada kwotę 11,40 zł 
za wodę i ścieki o gospo-
darstwa komunalnego. 
Marian Sieradzki wyjaśnił, 
że taryfa nadal jest za 
wysoka i ma wątpliwości 

co do podziału niektórych 
kosztów, ale ponieważ nie 
jest w stanie zweryfikować 
wszystkich dokumentów w 
spółce, zakłada, że MWiK 
przedstawiły podział kosz-
tów najbardziej zbliżony 
do rzeczywistości. Jedno-
cześnie burmistrz Gościna 
opowiedział się za wprowa-
dzeniem przez Wodociągi 
opłaty abonamentowej, 
która pozwoli się spółce 
zbilansować. Ze strony 
radnych padały głosy, że 
czują się oszukani, bo po-
winna być wspólna taryfa 
dla wszystkich, a znowu 
są produkowane odrębne 
taryfy dla gmin. Mało tego, 
radni byli poirytowani tym, 
że na sesji nie był obecny 
Paweł Hryciów i nie można 
mu było zadać żadnych py-
tań. Nie szczędzono krytyki 
Wodociągom i miastu Koło-
brzeg za wykorzystywanie 
uprzywilejowanej pozycji. 
Ostatecznie, 8 radnych za-
głosowało „za” taryfą.

Jednocześnie, burmistrz 
Gościna wniósł do rad-
nych o odmowę uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w 
Gościnie w sprawie odmo-
wy zatwierdzenia Wielo-
letniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych w latach 
2013-17. Jak wskazywał 
Marian Sieradzki, plan 
ten jest niekorzystny dla 

mieszkańców Gościna i po-
mimo wezwania Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji 
do zmiany stanowiska, on 
jest temu przeciwny. Radni 
jednogłośnie poparli stano-
wisko burmistrza.

Kolejnym projektem na 
ostatniej sesji było poro-
zumienie międzygminne, 
dzięki któremu zakończy 
się spór pomiędzy gmina-
mi, zwłaszcza Gościnem 
a Miejskimi Wodociągami i 
Kanalizacją. Jak tłumaczył 
burmistrz, porozumienie 
jest szansą na zażegnanie 
sporu, co zaowocuje lep-
szymi warunkami płatności 
dla gminy. Warto przy-
pomnieć, że warunkiem 
stawianym przez miasto 
Kołobrzeg w tej kwestii, jest 
wycofanie przez Gościno 
apelacji w sprawie sądowej 
przeciwko spółce wodo-
ciągowej. W konsekwencji 
Gościno będzie musiało 
wnieść do spółki 800 ty-
sięcy złotych. Radni zwró-
cili uwagę na rozbieżności 
pomiędzy postanowieniami 
porozumienia a studium 
wykonalności projektu 
Dorzecza Parsęty, co ich 
zdaniem stawia Kołobrzeg 
w uprzywilejowanej pozycji 
w stosunku do Gościna. 
Ostatecznie, większość 
radnych zagłosowała za 
upoważnieniem burmistrza 
do podpisania przedmioto-
wego porozumienia.

Po raz 11 mieszkańcy 
powiatu kołobrzeskiego 
spotkali się na Wigilii Wsi 
Polskiej zorganizowanej 
przez Terenowy Zespół 
Doradców w Kołobrzegu. 
Miasto i gminę Gościno re-
prezentowała liczna grupa 
mieszkańców. Swoje stoiska 
z ozdobami świątecznymi 
z a p r e z e n t o w a -
ły świetlice 
wiejskie z 
R o b u n i a , 
Wartkowa 
i Ołużnej, 
sołectwo 
Karkowo, 
S t o w a -
rzyszenie 
,,Praktycz-
ne Panie „ 
z Wartkowa, 
Klub ,,Pętelka”, 
Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy ,,Promyk” oraz 
indywidualni wystawcy 
Jadwiga Szmaglińska , Da-
nuta Frankowska, Katarzy-
na Oleszkiewicz, Urszula 
Kwiatkowska, Jadwiga Jach, 
Agata Seńko i Elżbieta Gra-
bowska.

Kolędy i pastorałki zapre-
zentowały zespoły dziecię-

ce z Wartkowa i Gościna, 
zespół ludowy ,,Podlotki „ 
oraz Paulina Bohdan.

Tradycyjnie odbył się kon-
kurs świąteczny w 4 kate-
goriach; na potrawę wigi-
lijną, ciasto, stroik i szopkę. 
Mieszkańcy naszej gminy 

corocznie biorą udział w 
konkursie i to 

z powodze-
niem. Te-

goroczny 
z a k o ń -
czył się 
zdoby-
c i e m 
t r z e ch 
p i e r w -

s z y c h 
miejsc w 

kategoriach: ciasto – dla Zo-
fii Perlińskiej z Wartkowa, 
stroik – Klub Miłośników 
Sztuki Ludowej ,,Pętelka” z 
Gościna, szopka – świetlica 
wiejska z Wartkowa. Dwa 
trzecie miejsca zdobyli Ma-
rijetta Szmaglińska z Gości-
na za stroik i Środowiskowy 
Dom Samopomocy ,,Pro-
myk” z Gościna za ciasto. 
Wyróżnienia powędrowały 
do rąk Zofii Czerniszew-
skiej ze świetlicy wiejskiej 
w Robuniu za stroik i do 
sołectwa Karkowo za ciasto 
świąteczne.

Uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe i 
dyplomy. Serdecznie gratu-
lujemy sukcesów.

Burmistrz Gościna informuje, że jest 
realizowany Projekt pn. „Dziecięce kra-
iny radości” – utworzenie 2 punktów 
przedszkolnych w Gościnie i Robuniu 
Gmina Gościno” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach w/w Projektu 
utworzone zostały dwie grupy dzieci 
przedszkolnych w wieku od 3-5 lat w 
Gościnie i w Robuniu, grupa w Gościnie 
pn. „LISKI”, natomiast grupa w Robu-
niu pn. „GWIAZDKI”. Dzieci chętnie 
i z radością uczestniczą w zajęciach 
edukacyjno-dydaktycznych, zabawach 
tematycznych, muzyczno - ruchowych i 
zabawach okolicznościowych.

Wigilia Wsi Polskiej

OGŁOSZENIE
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Niech tegoroczne Święta przyniosą wiele radości, uśmiechu i miłości najbliższych,
a Nowy Rok 2013 dużo siły, wytrwałości w dążeniu do celu i sukcesów 
w życiu osobistym.

 życzy Mirosław Terlecki 
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU OGŁASZA NABÓR OSÓB CHĘTNYCH 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO „JESTEŚMY AKTYWNI”, 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIO-
RYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIA-
NIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.2 ROZWÓJ  I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ 
INTEGRACJI PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU POPREZ 
ZWIĘKSZENIE SZANS NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH 
I/LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
KRYTERIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ BENEFICJENCI OSTATECZNI PROJEKTU: OSOBA W WIE-
KU 15 – 64 LATA, MIESZKANIEC/MIESZKANKA GMINY RYMAŃ, KLIENT OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ, OSOBA BEZROBOTNA I/LUB NIEAKTYWNA ZAWODOWO I/LUB NIEPEŁNO-
SPRAWNA, ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 
1) WSPARCIE PSYCHOLOGA, DORADCY ZAWODOWEGO ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW WE-

DŁUG POTRZEB UCZESTNIKÓW,
2) BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE, MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE KWALIFI-

KACJI ZAWODOWYCH, NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI BĄDŹ UZYSKANIE KONKRETNE-
GO ZAWODU,

3) WSPARCIE DOCHODOWE W TRAKCIE TRWANIE PROJEKTU,
4) WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA TRUDNEJ SYTU-

ACJI ŻYCIOWEJ.
WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W WW. PROJEKCIE PROSIMY O ZGŁASZA-
NIE SIĘ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W RYMANIU OSOBIŚCIE – POK. NR 2 LUB POD 
NR TELEFONU 94 35 83 234 DO PANI AGNIESZKI BANY, KTÓRA UDZIELI WSZYSTKICH NIEZBĘD-
NYCH INFORMACJI O PROJEKCIE. ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 28 LUTEGO 2013 R. 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na sportowo nowy miesiąc 
powitały reprezentacje 
większości naszych zakła-
dów pracy, biorąc udział w 
kolejnym turnieju organizo-
wanym przez Urząd Gminy 
rozgrywanym o Puchar 
Wójta Gminy Rymań. Ta 
sportowa inicjatywa zmo-
bilizowała pracowników i 
szefostwo poszczególnych 
zakładów do wystawienia 
reprezentacji broniącej 
honoru przedsiębiorstwa. 
Od wielu dni poszczególne 
reprezentacje mozolnie 
ćwiczyły do turnieju. Nie-
którzy potraktowali udział 
bezstresowo, ale byli też 
tacy, którzy walczyli serio 
do końca. Na szczęście, 
założono tylko jeden gips. 
Posiadaczowi tego dość 
niewygodnego opatrunku 
życzymy szybkiego powro-
tu do zdrowia. 

Udział w turnieju wzięły 
następujące zespoły: Sa-
morządowcy; ZSP Rymań; 

Container Modul; IL-BUD 
Gorawino; OSP Rymań; 
Sołectwo Drozdowo;  So-
łectwo Rymań; Nadleśnic-
two Gościno; Gospodar-
stwo Szkółkarskie – Jan 
Ciepłucha; SITA-JANTAR 
Sp. z o.o. A oto wyniki siat-
karskich zmagań: I miejsce 
– Samorządowcy; II miej-
sce – IL-BUD Gorawino; 
III miejsce – Nadleśnictwo 
Gościno. Pozostałe miej-
sca zajęli ci, dla których 
siatkówka to aktywny  
sposób na zdrowie i by-

cie z fajnymi ludźmi. W 
trakcie turnieju sportowcy 
i kibice mogli pożywić się 
w szkolnej kawiarence, 
którą przygotował Samo-
rząd Uczniowski przy ZSP 
Rymaniu. Organizatorzy 
zadbali o bardziej treściw-
szy posiłek – pyszny bigos 
i grochówka skutecznie 
wzmacniały ubytki energii. 
Wszystkim dziękujemy za 
udział i super przygotowa-
nie się, szczególnie jeśli 
chodzi o reprezentacyjne 
sportowe stroje. W.Z.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rymaniu do V edycji projektu systemo-
wego „Jesteśmy aktywni” zrekrutował 19 
uczestników – 15 kobiet i 4 mężczyzn, 
w tym 3 osoby niepełnosprawne. Wśród 
działań zaplanowanych na ten rok 
znalazły się warsztaty psychologiczne, 
badanie predyspozycji zawodowych 
przeprowadzane  przez doradcę zawo-
dowego oraz zajęcia grupowe z zakresu 
doradztwa zawodowego i aktywnego 
poszukiwania pracy, które realizowane 
były w miesiącach kwiecień i maj. 

Od 21 do 31 maja 5 pań uczestniczyło 
w szkoleniu zawodowym Bukieciarstwo, 
podczas którego poznawały nie tylko 
tajniki układania wiązanek i tworzenia 
kompozycji kwiatowych ale również 
spędzały czas w dobrym towarzystwie 
i nawiązywały nowe znajomości, gdyż 
w tym samym szkoleniu uczestniczyło 5 
osób z sąsiedniej gminy Siemyśl. 

Kolejnym działaniem zrealizowanym 
przez  grupę  4 panów w miesiącu 
czerwcu i lipcu było szkolenie zawodo-
we Konserwator budynków  z uprawnie-
niami SEP, natomiast pozostałe Panie 
w miesiącu wrześniu uczestniczyły w 
szkoleniu zawodowym – Kompleksowa 
obsługa przyjęć okolicznościowych. 
Oprócz szkoleń zawodowych, warsz-
tatów psychologicznych oraz zajęć z 
doradcą zawodowym dla beneficjentów 
zaplanowano jeszcze wyjazdowe warsz-
taty umiejętności wychowawczych, 
warsztaty poprawy wizerunku osobiste-
go oraz warsztaty tworzenia biżuterii, 
które zrealizowane zostały po przerwie 
wakacyjnej, w miesiącach październik 
i listopad. Cała grupa beneficjantów 
ostatecznych projektu uczestniczyła w 

dwóch wycieczkach integracyjno – po-
znawczych, które miały na celu zwięk-
szenie integracji grupy oraz poznanie 
ciekawych miejsc w naszym kraju. 

Wszystkie zajęcia w ramach projektu 
realizowane były w Sali wykładowej w 
Klubie Seniora „Pod Aniołami” przy ul. 
Sportowej, która jest wyposażona w 
niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt 
audiowizualny, stoliki, krzesełka, tablice, 
których zakup współfinansowany był ze 
środków Unii Europejskiej. Jak co roku 
wszyscy uczestnicy projektu objęci byli 
wsparciem dochodowym, podlegali 
ubezpieczeniu NNW oraz poddali się 
badaniom Lekarza Medycyny Pracy.  
Udział w projekcie jak co roku był bez-
płatny!

Uroczyste podsumowanie i zakończenie 
projektu połączone z rozdaniem cer-
tyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu 
szkoleń i warsztatów planowane jest w 
drugim tygodniu grudnia 2012 r. 

W Szkole Podstawowej 
im. Mieszka I w Drzono-
wie odbył się biwak har-
cerski, w którym wzięły 

udział drużyny z Bałtyc-
kiego Hufca Morskiego 
w Kołobrzegu, organizo-
wany przez najstarszą 

w hufcu drużynę: 141 
DHSG Rycerze Morza z 
Drzonowa. Inauguracją 
biwaku było uroczyste 
świeczkowisko z oka-
zji 25-lecia Rycerzy 
Morza. W pierwszym 
śniegu zmagano się z 
nocną grą terenową, by 
powrócić nad ranem do 
szkoły, zjeść śniadanie 
i wyruszyć na kolejną 
harcerską wyprawę. W 
mroźny dzień otuchy 
uczestnikom dodawały 
śpiewane piosenki i 
satysfakcja z wykony-
wanych zadań. Walka 
była zawzięta, mimo 
to 5-osobowy patrol 
125 WDH „KAJUGA” 
z Gminy Rymań zajął 
1 miejsce w klasyfika-
cji ogólnej. Dzielnym 
harcerzom i zucheńce 
Gabrysi gratulujemy, a 
Rycerzom Morza ży-
czymy kolejnych 25 lat 
działalności.

Projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU 
„JESTEŚMY AKTYWNI” DOBIEGŁA KOŃCA

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Weekendowe zmagania 

KAJUGI 
Turniej piłki siatkowej
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz wszelkiej pomyślności 
w każdym dniu nadchodzącego Roku
życzą:

Jerzy Kołakowski
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Grupy taneczne działające w Gminnym 
Ośrodku Kultury chętnie uczestniczą w 
turniejach. Z Ogólnopolskiego Turnie-
ju Tańca ,,Let’s dance” w Szczecinie 
przywiozły nagrody i dyplomy w kilku 
kategoriach. Niedawno grupa taneczna 
„Flou” walczyła w Mikołajkach podczas 
Międzynarodowego Turnieju Tańca 
„Dance Week” i wróciła z nagrodami - 3 
miejscem w kategorii „Disco” i 8 lokatą 

w kategorii „Show dance”.  Mikołajko-
wy turniej to jeden z najważniejszych 
na świecie. Zwykle konkurencja jest 
bardzo silna i tak też było w tym roku. 
Nasze dziewczyny walczyły bardzo 
walecznie i odniosły zasłużony sukces. 
Międzynarodowemu jury spodobał się 
nowy układ taneczny i piękne nowe 
stroje. Gratulujemy tancerkom i ich 
instruktorowi – Romanowi Filusowi.

Pan Wiesław wraz z żoną 
Beatą, są mieszkańcami 
gminy Ustronie Morskie. 
Ze względu na obowiązki 
służbowe, mąż spędza 
dużo czasu w Lidzbarku 
Warmińskim. Niestety, od 
dłuższego czasu wiedział, 
że nie uda mu się otrzy-
mać urlopu, w terminie, w 
którym pani Beata obcho-
dzi urodziny i spędzić z 
nią ten ważny dzień.

Opracował misterny plan, 
do którego przygotowywał 
się od kilku tygodni. Naj-
pierw podpytywał swoją 
żonę Beatę, jakiego auta 
zażyczyłaby sobie, gdyby 
złowiła złotą rybkę. Pan 
Wiesław zapamiętał ce-
chy wymarzonego auta: 

duży prześwit, by móc 
jeździć po błocie, napęd 
na cztery koła, by bez 
problemu poruszać się 
podczas zimy, otwiera-
ny dach by poczuć letni 
wiatr we włosach, czarna 
karoseria. W tajemnicy 
przed żoną, rozpoczęły 
się poszukiwania samo-
chodu. Wybór padł na 
Suzuki Grand Vitarę w 
wersji kabriolet. Kilkuletni 
samochód w celu odświe-
żenia wyglądu otrzymał 
nowy lakier, a dla zapew-
nienia bezproblemowej 
eksploatacji został pod-
dany gruntownemu  prze-
glądowi technicznemu. 
Zaprzyjaźniony warsztat 
Auto Seba z Sianożęt 
podjął się nie tylko usługi 

dotyczącej naprawy po-
jazdu, ale i dostarczenia 
go pod wskazany adres 
o określonej godzinie i 
dacie. Vitara opakowana 
czerwoną kokardą zosta-
ła przywieziona pod dom 
niczego nieświadomej 
pani Beaty. Solenizant-
ka miała łzy w oczach, 
gdy ujrzała swoje nowe 
cacko. My życzymy pani 
Beacie szerokiej drogi i 
wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin. MG

Grudzień to czas 
wyjątkowy - pełen 

radości i niespodzianek 
świątecznych. Na ten mie-
siąc czekają szczególnie 
dzieci, pełne nadziei na 
wyjątkowy prezent od Mi-
kołaja. Uczniowie ustroń-
skiej szkoły mieli okazję 
spotkać się z Mikołajem 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Ich aktywność 
na zajęciach szkolnych zo-
stała nagrodzona specjal-
nym pokazem na dużym 
ekranie, a w role Mikołaja 
doskonale wcielili się: 
wójt Jerzy Kołakowski, 
dyrektor Domu Kultury 
Artur Baranowski oraz 
sekretarz gminy Tomasz 
Grobla, którzy dodatkowo 
uradowali dzieci słodkimi 
upominkami.

Mikołaj ze słodkościami 
odwiedził w GOK także 
dzieci z przedszkola, które 
obejrzały spektakl „Igrasz-
ki z bajką” Teatru Lalki 
„Tęcza” ze Słupska.

W miejscowości Kukinia 
samochód wpadł w po-
ślizg, otarł się o drzewo, a 
po próbie wyprowadzenia 
z poślizgu przejechał na 
drugą stronę jezdni i wpadł 
do rowu między drzewa-
mi. Było na tyle ślisko, że 
próba wyciągnięcia auta z 
rowu podjęta przez kierow-
cę samochodu dostawcze-
go z napędem na jedną oś 
nie powiodła się. Dopiero 
podpięcie liny do jeepa 
wyposażonego w napęd 
na cztery koła rozwiązało 
problem. Uszkodzenia 
peugeota nie były poważ-
ne i można było kontynu-
ować podróż. MG

Mikołajki w GOK

Wyciągali peugeota w Kukinii
O dużym szczęściu mogą mówić młodzi ludzie, jadący peugeotem w stronę 
Ustronia. Nie tylko nic im się nie stało, ale też szybko otrzymali pomoc.

Historia miała miejsce w Ustroniu Morskim. Pani Beata na 
urodziny otrzymała wymarzone auto. Podjechało z kokardą 
na dachu pod sam dom...

To się nazywa 
wymarzony prezent

Tancerki nagrodzone
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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

Stanisław Gawłowski 
- sekretarz stanu w 

Ministerstwie Środowiska, 
Tomasz Bobin - dyrek-
tor Urzędu Morskiego w 
Słupsku, poseł Marek Hok 
oraz prezydent Janusz 
Gromek i starosta To-
masz Tamborski dokonali 
uroczystego zakończenia 
niezwykle ważnej dla Ko-
łobrzegu inwestycji jaką 
była odbudowa brzegów 
morskich. Tomasz Bobin 
zaznaczał, że Kołobrzeg 
ma najbezpieczniejszą pla-
żę po II wojnie światowej, 
oczyszczoną z elementów 
metalowych starej broni. 
Janusz Gromek podkre-
ślał, że kołobrzeżanie mają 

wreszcie w tym miejscu 
plażę, bo przez wiele lat 
był tu niewielki odcinek 
który pozwalał jedynie 
obejść Szaniec Kamienny, 
a potem i tego nie było. 
Natomiast Stanisław Gaw-
łowski przypomniał, że były 
osoby, które nieco inaczej 
widziały tę historyczną 
inwestycję. Wspomniał po-
sła Czesława Hoca, który 
zamiast pomagać, pisał 
donosy do NIK. Na koniec, 
Janusz Gromek zmierzył 
plażę. Ma około 60 metrów 
szerokości, choć dziś był 
sztorm i zapewne gdyby 
nie wysoka fala, byłoby 
więcej.
Inwestycja objęła 3-kilome-

trowy odcinek wybrzeża. 
Wybudowano 35 ostróg o 
długości 110 m każda, 12 
kamiennych progów pod-
wodnych usytuowanych 
120-150 m od brzegu oraz 
przetransportowano na 
umacniany odcinek plaży 
ponad 700 tysięcy metrów 
sześciennych piasku. Do 
budowy ostróg zużyto po-
nad 10 tysięcy sosnowych 
pali. Do budowy progów 
zużyto 240 tysięcy ton ka-
mienia. Podczas oczysz-
czania plaży znaleziono 
ok. 500 niewybuchów. 
Całość prac kosztowała 
62 mln zł. 85% inwestycji 
sfinansowano ze środków 
unijnych.

Podsumowanie pracy przez ekipę RCK to 
już impreza cykliczna. Pracownicy wraz z 
dyrektorem Tadeuszem Kielarem pokazują w 
ten sposób, co w ciągu tego roku zrobili, co 
przygotowali i zrealizowali dla mieszkańców 
i turystów. W zbliżającym się do końca 2012 
roku zorganizowano 331 jeden imprez, które 
obejrzało 107 tysięcy osób. W tym wszyst-
kim znalazło się 14 wystaw i 105 koncertów. 
Podkreślono organizację takich wydarzeń, 
jak Interfolk, RCK PRO JAZZ czy Muzyka w 
Katedrze. 

Dyrekcja RCK podziękowała mecenasom kul-
tury, dzięki wsparciu których udało się zreali-
zować wiele ważnych przedsięwzięć. Należą do 
nich: Renault Kasprzyk Kołobrzeg, Hotel DIVA 
SPA, a także restauracja „Pergola”. Za udaną 
współpracę podziękowano prezesowi Fundu-
szu Promocji Talentów w Koszalinie - Joannie 

Kowalczyk, dzięki której udało się zrealizować 
w Kołobrzegu po raz kolejny Europejskie 
Warsztaty Muzyczne. Osobne podziękowania 
skierowano pod adresem kierownictwa jed-
nostki kultury, a także pracowników, dzięki 
którym RCK funkcjonuje i może realizować 
swoje statutowe działania.

Galę Kultury 2012 rozpoczęto wernisażem 
fotografii ministra kultury Bogdana Zdrojew-
skiego prezentującą ogrody japońskie. Gala 
zakończyła się koncertem zespołu „Pod Budą”. 
Wcześniej, goście mogli zobaczyć projekt 
kołobrzeskiego fotografika Roberta Gauera i 
mieszkającego od pewnego czasu w Gościnie 
Macieja Paszkiewicza - kompozytora muzyki 
elektronicznej pod pseudonimem Underma-
thic. Muzykę ze zdjęciami połączył w jedno 
wspaniałe dzieło krakowski grafik Szymon 
Skrypoczko.

Już po raz kolejny w naszym mieście odbyła się Gala Kultury. 
Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta podsumowało 
kolejny rok swojej pracy.

Podsumowano nasycenie kulturą

ZAKOŃCZONO ODBUDOWĘ 
BRZEGÓW MORSKICH
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JAK ŚWIĘTA,
TO TYLKO U NAS!

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

Największy wybór dekoracji świątecznych
choinek i gwiazd betlejemskich

poleca Centrum Ogrodnicze Żulicki
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REKLAMY i OGŁOSZENIA 
Małgorzata Dejneko, tel. 731 500 222, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 5 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

Promocja Świąteczna w Kołobrzeskim TBS

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

Negocjacje cenowe - kup mieszkanie na swoich warunkach
Zimowa obniżka cen na wybrane mieszkania. CENY JUŻ OD 3900,96 zł/m2 + 8% VAT

ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71, 
fax 94 35 425 74

Bądź Mikołajem 
najlepszym 
prezentem 

Nowe Mieszkanie

Czarodzieje z Wydm 
odwiedzili m.in. szkolne 
centrum nawigacji, w 
którym ćwiczyli na sy-

mulatorach. Szczególnie 
wprawny w taranowaniu 
innych jednostek był 
trener Tomasz Mrożek. 

Szczególnie podobało 
mu się manewrowanie 
na kotwicy, dopóki jej nie 
zgubił... Koszykarzom 
w manewrach pomagali 
uczniowie, którzy następ-
nie spotkali się z nimi na 
rozmowie, oczywiście w 
języku angielskim, choć 
zawodnicy często na-
wiązywali do spraw pol-
skich, chociażby zwrotem 
„siema ziom”. Na koniec, 
Corey Jefferson, Marko 
Djurić, Sean Mosley, De-
metrius Brown, Jonathan 
Han rozegrali krótki mecz 
na sali sportowej.

Koszykarze Kotwicy razem z trenerem Tomaszem Mrożkiem odwiedzili Zespół 
Szkół Morskich. Rozegrali mecz i popływali, a trener Mrożek, wiadomo...

Trener Mrożek zgubił Kotwicę
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 Na mocy znowelizowanej ustawy Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH. W praktyce oznacza to, że właściciele nieru-
chomości zamieszkałych nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z 
podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych zawierane będą przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu 
na świadczenie tych usług. 
 Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy zachowują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komu-
nalnych i nie wnoszą opłaty do Gminy Miasta Kołobrzeg.
 Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany ponosić na rzecz miasta opłatę za zago-
spodarowanie odpadów komunalnych. Aby wyliczyć wysokość tej opłaty konieczne jest wypełnienie i złoże-
nie w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ustawodawca przewidział, że w przypadku wspólnot lub spółdzielni obowiązek ten wykonują 
Zarządcy lub Administratorzy. 

Segregacja się opłaca!
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi SELEKTYWNIE będzie niższa.

Nie segregujesz? Jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne = wyższa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami = wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI W GMINIE MIASTO 

K O Ł O B R Z E G

WAŻNE


