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pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne
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 pierwsze radio internetowe w Kołobrzegu,  nadajemy całą dobę,
 tylko dobra muzyka,
 od poniedziałku do piątku od 8 do 15 audycja „Dzień Dobry Kołobrzeg”, 

    wiadomości z Kołobrzegu co godzinę,
 słuchaj nas na portalu Kolobrzeg.fm i Miastokolobrzeg.pl

KOLOBRZEG.FM 

FAJNE MIASTO

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

Gdy SLD było u władzy…

Nepotyzm, 
kumoterstwo, 

politykierstwo, afery, 
zatrudnianie z klucza politycz-
nego, sprzątaczki z legitymacją 

partyjną, kolesiostwo, upartyjnie-
nie miasta. Wydawać by się mogło, 

że to Kołobrzeg pod rządami 
Platformy Obywatelskiej według 

wizji lewicy. To teraz przenie-
śmy się 15 lat wstecz… 

Strona 4.

Daniel Ch., który 
29 lipca 2012 roku 
wjechał w przysta-
nek, na którym na 
autobus czekały 
trzy dziewczyny, 
stanął przed Są-
dem Okręgowym w 
Koszalinie. Jedna 
z nich nie żyje, w 

sądzie dwie z nich 
pojawiły się o ku-
lach. Nadal cierpią. 
Młody chłopak ma 
łzy w oczach – gro-
zi mu dożywocie. 
Rok temu do asfal-
tu musieli dociskać 
go policjanci...

Strona 3.

Daniel Ch., 
jak dowodzi prokuratura, 
celowo wjechał 
w przystanek.

ZABIŁ
– TERAZ MA ŁZY W OCZACH

Chryzantemy Żywe
  2,- zł49
od szt.
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Anna Szuba wy-
p o w i e d z e n i e 

warunków pracy 
i płacy odebrała 
listownie - jest na 
urlopie wychowaw-
czym. Była mocno 
zdziwiona zachowa-
niem swojego pra-
codawcy - Zarządu 
Dróg Powiatowych. 
Zdziwiony natomiast 
nie jest jej mąż, Jarek 
Szuba, który odbiera 
to jak zwykłą zemstę 
polityczną ze strony 
Platformy Obywa-
telskiej. - To wszystko 
stało się po jednej z 
konferencji praso-
wych, dla mnie jest 
to czytelne - mówi 
Szuba. Nieoficjalnie 
dodaje, że sprawy 

personalne nie dzie-
ją się bez wiedzy 
kierownictwa PO, 
wskazując przy tym 
na starostę Tomasza 
Tamborskiego.

Ale wątpliwo-
ści rozwiewa 

dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych 
- Magdalena Dą-
brówka. - To była 
moja inicjatywa i 
ma ona wyłącznie 
swoje źródło w sy-
tuacji finansowej 
powiatu. Jest mniej 
pieniędzy, musimy 
szukać oszczędności 

i stąd decyzja o li-
kwidacji stanowiska 
pracy - argumentuje 
dyrektorka. Na py-
tanie dotyczące le-
galności zwalniania 
kobiet na urlopie 
wychowawczy od-
powiada: - Ta pani 
została zwolniona z 

przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, 
a wyłączną przyczy-
ną wypowiedzenia 
była likwidacja 
stanowiska pracy. 
Jest uchwała Sądu 
Najwyższego, która 
wskazuje, że jest to 
działania legalne - 
dodaje Dąbrówka.

Ale inaczej wi-
dzi to Szuba. 

Wskazuje, że nie ma 
jasnych kryteriów 
dotyczących doboru 
osoby do zwolnienia, 
a także na błędy, ja-
kie przy stosowaniu 
procedury zostały 
popełnione. Sprawą 
zajmie się Sąd Pracy 
w Kołobrzegu.

Portal Butronix, prowadzą-
cy ranking popularności 
portali, sklasyfikował nas 
na 9 miejscu w Polsce w 
ramach portali funkcjonują-
cych na silniku Joomla.

Butronix zestawia portale 
według silników i według 
rankingu prowadzonego 
przez portal Alexa.com. 
Według tej klasyfikacji, 
jeżeli idzie o portale prowa-
dzone w Polsce na silniku 
Joomla, portal Miastokolo-
brzeg.pl zajmuje 9 miejsce 
pod względem pozycji i 
popularności. Tuż za nami 
znalazł się portal prowa-
dzony przez Urząd Miasta, 
Kolobrzeg.pl. 

Miło nam pochwalić się na-
szym wynikiem. Podkreśla-
my od dawna, że jesteśmy 
najbardziej opiniotwórczym 
portalem informacyjnym w 
Kołobrzegu. Pozostałe ran-
kingi również wskazują na 
naszą wysoką pozycję na 
rynku, nie tylko w obrębie 
naszego miasta.

Dąbrówka: 
to zwykła likwidacja etatu

Magda Dąbrówka, szefowa Zarządu Dróg Powiatowych, zwolniła z pracy żonę działacza SLD - Jarka Szuby. 
Ten twierdzi, że to zwykła zemsta polityczna PO.

miastokolobrzeg.pl 
w pierwszej 
dziesiątce

wystawa Twierdza Kołobrzeg

Sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie
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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

Do wypadku doszło przy ul. 
Grzybowskiej. Wówczas 
19-letni Daniel Ch., jak do-
wodzi prokuratura, celowo 
wjechał w przystanek, na 
którym stały trzy młode 
dziewczyny. Wszystkie zo-
stały ciężko ranne, jedna 
z nich zmarła w szpitalu 
w Gryficach. Ratownicy 
mówili wówczas, że dawno 
nie widzieli takiej tragedii. 
Na miejscu zdarzenia Da-

niel Ch. krzyczał i wygrażał 
się policjantom, ci musieli 
go obezwładnić. Według 
prokuratury, był pod wpły-
wem narkotyków.

Wtedy, w ciepły lipcowy 
dzień, dobiegał końca 
Sunrise. Dla 19-letnich 
dziewczyn, które zdały ma-
turę i dostały się na filolo-
gię na Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 

po wszystkich stresach i 
nauce, przyszedł czas re-
laksu i prawdziwych waka-
cji.  Nad morze wybrały się 
na krótko, ot spędzić jeden 
dzień w kurorcie. Wypadek 
zmienił życie dwóch dziew-
czyn, trzeciej życie zabrał.

Tymczasem na sali roz-
praw Sądu Okręgowego w 
Koszalinie siedział zupeł-
nie inny mężczyzna: cichy, 

spokojny, zapłakany. Prosił 
o wybaczenie. Ojciec ofia-
ry nie potrafi wybaczyć 
Danielowi Ch. Jak mówi, 
powinien spędzić długie 
dni za kratami. 20-letnia 
Ania, którą przygniotło 
auto, też nie potrafi wyba-
czyć sprawcy. Bierze leki 
przeciwbólowe, ma nogę 
krótszą o 4 centymetry i 
przeszła już 7 operacji, a i 
to pewnie nie koniec. 

Antoni Piwowarczyk zasły-
nął swoim głosowaniem za 
porozumieniem z gminami 
w sprawie Wodociągów. 
Wówczas tylko dzięki jego 
głosowi przeszła uchwała, 
która de facto powoduje, że 
mieszkańcy Kołobrzegu w 
perspektywie czasu zapłacą 
więcej za wodę i ścieki. Plat-
forma nie miała bezwzględ-
nej większości i musiała 
posiłkować się radnym PiS.

Na ostatniej sesji Rady 
Miasta, Klub PO również 
nie miał większości bez-
względnej, a więc 11. Kilku 
radnych na obrady nie 
przybyło i wszystko mogło 
się zdarzyć. Poszło o gło-
sowanie nad strategią dla 
Kołobrzegu. Radni opozycji 

postulowali, aby przesunąć 
głosowanie nad tym projek-
tem uchwały, żeby go dopra-
cować i żeby radni opozycji 
też mogli zagłosować „za”. 
Platforma była przeciwko 
takiemu postawieniu spra-
wy i przystąpiono do proce-
dowania. Najpierw przegło-
sowano autopoprawki - tu 
problemu nie było. A potem 
okazało się, że uchwała 
przeszła jednym głosem, bo 
radny Antoni Piwowarczyk 
wstrzymał się od głosu, co 
mu się dziś dość często zda-
rzało. Dzięki jednak temu, 
strategia przeszła, pomimo, 
że opozycja wnosiła istotne 
uwagi do tego dokumentu i 
zwarła szyki przeciwko PO. 
To widać radnego Piwowar-
czyka nie przekonało...

Wjechał w przystanek, 
całe życie może spędzić w więzieniu

Jeśli PiS ciągle krytykuje Platformę, za to że wszędzie 
ma swoich ludzi i monopol na władzę w mieście, to 
musi zweryfikować swoje pretensje...

Na kłopoty Platformy 
- Piwowarczyk
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Na niedawnej konferencji 
SLD można było usłyszeć, 
jaka to zła jest Platforma, a 
gdy w Kołobrzegu rządzili 
ludzie SLD to się działy 
cuda. Oj działy się...

Ostatnia konferencja praso-
wa SLD, wspomnienia dzia-
łaczy partyjnych, a niejedno-
krotnie wystąpienia Jacka 
Kusia na sesjach zwłaszcza, 
powodują, że uśmiecham 
się tylko, gdy wspomnę so-
bie czasy rządów SLD. Lata 
1998-2002 były okresem nie-
zwykłym w naszym mieście. 
I pod względem politycznym 
niczym nie różnią się od 
rządów Platformy. Analizy 
politologiczne wskazują jako 
przyczynę degrengolady 
każdych rządów nomenkla-
turę partyjną, zwłaszcza tę, 
która awansuje do organów 
wykonawczych i gospodar-
czych. Jedni otrzymują sta-
nowiska w nagrodę, inni je 
sobie wychodzili, pozostali 
trafiają gdzieś, gdzie nikt nie 
chce trafić i to z różnych po-
wodów, bo się nie opłaca, bo 
trzeba posprzątać. W efek-
cie, personalna linia partii 
ulega rozciągnięciu, frontu 
walki o lepsze jutro nie ma 
kim uzupełnić. Nie wcho-
dząc w szczegóły - osoby 
partyjne na najwyższych 
stanowiskach, otoczone 
takim aparatem, stają się 
ślepe i zdane na łaskę tego, 
co zasłyszą to tu, to tam. Tak 
jest dziś w Platformie, tak 
było w SLD.

Postanowiłem przypatrzeć 
się retoryce działaczy SLD i 
zobaczyć, jak było gdy SLD 
rządziło.

1. Ludzie PO pracują 
wszędzie, w urzędach, 
spółkach, jednostkach. 
Jak było drzewiej?
Ciekawym źródłem, gdzie 
kto pracował z SLD, jest 
biuletyn przedreferendalny 
na 13 maja 2001 roku. Czy-
tamy w nim, m.in.: „Bogdan 
Błaszczyk prezydent, To-
masz Bednarz wiceprezy-
dent, Marianna Duszkiewicz 
sekretarz miasta, Krystyna 
Proskurnicka, inspektor 
ds. zdrowia, Robert Lepa 
naczelnik, Jarosław Banaś 
inspektor, Dariusz Zawadzki 
inspektor”, itd. itp. A to tylko 
fragment Urzędu Miasta. Do 
tego dochodziły spółki miej-
skie, jednostki budżetowe, 
zakłady opieki zdrowotnej, 
ADM-y, rady nadzorcze i 
rady wszelakie, a wreszcie 
media, w których pracowali 
dziennikarze z legitymacja-
mi SLD: Telewizja Kablowa 
Kołobrzeg, Kulisy Koło-
brzeskie, Radio Kołobrzeg, 
Radio Koszalin. Jak można 
krytykować coś takiego 
dzisiaj, co samemu się pe-
tryfikowało lub wydawało 
się milczące przyzwolenie 
na funkcjonowanie takiego 
układu? 

2. Ludzie PO zatracili 
kontakt z rzeczywistością, 
nie mają pojęcia o proble-
mach obywateli
Za czasów SLD widać, 
wystarczyło, że trzeszczała 
rura, a już zjawiała się eki-
pa remontowa. Oczywiście 
nic bardziej mylnego. Dla 
przykładu, w 2002 roku 
do miasta docierało coraz 
więcej skarg na zakłócanie 
ciszy nocnej przez osoby i 

firmy, którym miasto na to 
pozwalało. Dyskoteka przed 
ratuszem do 3 nad ranem? 
Koncert przed sanatorium 
po północy? Robiono to na 
ogromną skalę, a tutejszy 
sąd miał ręce pełne roboty, 
gdyż tam trafiały skargi 
wobec bezczynności urzęd-
ników. Co na to ówczesny 
prezydent Zbigniew Błasz-
czuk? Ano stanął „po stro-
nie” mieszkańców i raczył 
stwierdzić oto tak: „Nie da 
się żyć z turysty i iść spać z 
kurami o godzinie 17.00. Je-
żeli ktoś tak sądzi, niech się 
wyprowadzi z tej starówki, 
lub niech się wyprowadzi ze 
strefy uzdrowiskowej”.

3. Platforma niszczy 
uzdrowisko i chce zabu-
dować borowinę
Za to jak rządziło SLD, to na 
drogach zrobiono żuk-pasy, 
żeby samochody nie roz-
jeżdżały biednych owadów. 
To tylko taka drobna ironia. 
Otóż wówczas z decyzjami 
prominentów lewicowych 
walczyła Danuta Adamska-
Czepczyńska. Chodziło o 
budowę apartamentowców 
w strefie uzdrowiskowej, co 
było jej zdaniem niezgodne 
z prawem. Dlatego Zbigniew 
Błaszczuk wpadł na pomysł 
odwołania Czepczyńskiej, a 
co mu będzie humor psuła...

4. Manipulacje przy 
studium, preferowanie 
niektórych inwestorów
Warto zapoznać się z proto-
kołem pokontrolnym z kon-
troli Wydziału Urbanistyki i 
Architektury Najwyższej Izby 
Kontroli w Urzędzie Miasta 
w 2002 roku, a także z rów-

noległym sprawozdaniem z 
kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej, który zresztą 
głosami 21 „za”, 1 „przeciw”, 
5 wstrzymujących się, prze-
głosowali radni. Przeciw 
komisji głosował tylko radny 
i prezydent jednocześnie 
- Zbigniew Błaszczuk. Bo 
to w jego urzędzie wskaza-
no „Himalaje nieprawidło-
wości”. Uważny czytelnik 
musiałby porównać obecną 
politykę PO z tym, co robiła 
ekipa SLD. Moim zdaniem 
za SLD było ciekawiej, na 
przykład pomimo zaleceń, 
budowano bloki bez garażu 
podziemnego, działano na 
szkodę zabytków, na przy-
kład remont nawierzchni 
przy ratuszu czy remont 
Reduty Bagiennej.

5. Skansen Morski kontra 
Basen Milenium
Mało kto wie, ale idealna, 
prowadzona skrupulatnie i 
przy nieustannym nadzorze 
budowa Basenu Milenium, 
skończyła się jego roz-
biórką. Po artykułach niżej 
podpisanego i kontroli Naj-
wyższej Izby Kontroli, trzeba 
było rozebrać fundamenty 
basenu, w tym elementy 
palowania, bo powstały bez 
pozwolenia na budowę. 
Rozebrany powinien zostać 
także łącznik pomiędzy ba-
senem a halą, bo na niego 
również miasto pozwolenia 
nie miało, ale został zalega-
lizowany. W konsekwencji, 
wobec budowniczego ba-
senu PBI „Kornas” miasto 
miało 4 miliony zł długu (cie-
kawe jak uregulowanego?) 
- w końcu firma rozebrała 
co zbudowała na zlecenie 

miasta. I tak basen z kam-
panii wyborczej trzeba było 
rozebrać. I gdy innych kry-
tykuje Zbigniew Błaszczuk, 
za rządów którego doszło do 
tych nieprawidłowości, gdy 
pokazuje błędy na budowie 
skansenu, bo wykonawca 
wziął pieniądze za coś, cze-
go nie zrobił i powiat się o to 
sądzi, to przepraszam, są 
osoby, którym taka krytyka 
nie przystoi.

6. Wieczne kłótnie w ro-
dzinie czyli w PO
W SLD za to było spokojnie 
jak w wojsku. Pewnie tak, 
czasami jak ktoś dał sobie 
po ryju, to zdarzało się, że 
ktoś o tym napisał. A naj-
ciekawiej było, jak pisali o 
tym sami działacze SLD w 
partyjnych biuletynach, za 
co partyjni działacze targali 
ich po sądach czy proku-
raturach, żądając odpowie-
dzialności jak dla dziennika-
rzy - tu prym również wiódł 
Błaszczuk. I tak pisał dr Jan 
Wieczorek z SLD: „Nadszedł 
czas normalności, w którym 
kolejne ekipy powinny kon-
tynuować dzieło swych po-
przedników. Nadszedł czas 
cywilizowanej wymiany elity 
władzy. Musimy skończyć 
ze złą tradycją burzenia 
starego i budowania wciąż 
od nowa. Musimy zerwać 
ze złym zwyczajem ciągłej i 
obłędnej karuzeli stanowisk, 
nieustannej walki o stołki i 
fotele”. Jak więc Jacek Kuś 
mówi o walce o stołki w PO, 
antydemokratycznych wła-
ściwościach PO, powinien 
zerknąć do historii partii, 
którą na szczeblu powia-
towym sam kieruje. Jeśli 

potrzeba krótkiego wykładu 
historycznego, służę pomo-
cą. Bowiem 14 lat temu SLD 
też miało nieograniczoną 
władzę. W mieście rządziło 
wszędzie, gdzie powinno. 
I dzięki temu przegrało wy-
bory... Pisał bowiem doktor 
Wieczorek: „Partia lewicowa 
nie może być miejscem do 
układania puzzli, czy tkania 
misternej pajęczyny według 
scenariusza wytrawnych 
graczy politycznych, nie 
może stać się maszynką do 
głosowania na ludzi, którzy 
chcą siłę demokracji wy-
korzystywać do własnych, 
prywatnych celów”. Czasa-
mi mam wrażenie, że Kuś 
cytuje Wieczorka, ale pod 
adresem PO.

Problemem partii politycz-
nych, zwłaszcza tych, które 
sprawują władzę, jest brak 
strategii, działanie na rzecz 
bieżących interesów wąskich 
grup partyjnego lobbingu, 
a nie dążenie do racjonal-
nych wyborów. Chodzenie 
na konferencje i słuchanie, 
jak to wspaniałe były rządy 
lewicy, spowodowały, że nie 
sposób nie przypomnieć, jak 
było naprawdę, choć ideą 
nie jest tu stygmatyzacja 
lewicy, ale pytanie, jak bar-
dzo lewica różni się od PO, 
przy możliwości porównania 
rządów obu formacji i ich nie 
legitymizacji, ale kwalifikacji 
do kolejnych rządów. Na 
szczęście, wyborcy nie mają 
takich problemów, dla nich 
liczy się, kto zbuduje wię-
cej mieszkań, albo obniży 
podatki, a przynajmniej to 
obieca...

Robert Dziemba

Zakończył się konkurs na 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Jedyną ofertę 
złożyła Ewa Kowalska, któ-
ra posiada duże doświad-
czenie konserwatorskie.

Ewa Kowalska przez ostatnie 
lata była kierownikiem ko-
szalińskiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. Jest historykiem 
sztuki z bogatym doświad-
czeniem. Jako pracownik de-
legatury zajmowała się m.in. 
zabytkami w Kołobrzegu. Jej 
oferta spełniła wszystkie wa-
runki stawiane przez Urząd 
Miasta, a ponieważ nikt 
nie złożył konkurencyjnej 
oferty, wybrano właśnie Ewę 
Kowalską.

Celem wystawy jest propagowanie 
historii Kołobrzegu od średniowie-

cza po zaślubiny z morzem, ale historii 
militarnej, związanej z fortyfikacjami, 
oblężeniami i karierami wojskowych. 
Całość naniesiono na 20 plansz, które 
docelowo trafią do kołobrzeskich szkół, 
dziś do Gimnazjum Nr 2. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie. Anna 
Mieczkowska, członek Zarządu Woje-
wództwa, dziś na wernisaż przybyć nie 
mogła, obiecała, że wystawę zwiedzi i 

napisze kolokwium. W jej imieniu, wysta-
wę otwierał starosta Tomasz Tamborski 
oraz zastępca prezydenta miasta ds. 
społecznych Jerzy Wolski.

Z krótkim wykładem historycznym wy-
stąpił dr Łukasz Gładysiak. Po części 

oficjalnej, uczniowie mieli okazję zoba-
czyć historyczną broń wojskową deko, 
którą na potrzeby wystawy wypożyczyła 
firma „Bastion”. Autorem projektu są 
członkowie Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami w Kołobrzegu.

Wernisaż wystawy o Twierdzy Kołobrzeg

W Gimnazjum Nr 2 im. J. Wybickiego, odbył się wernisaż wystawy pt. „Twierdza 
Kołobrzeg”.  Składa się z 20 plansz posterowych z militarną historią miasta.

Kołobrzeg ma Miejskiego 
Konserwatora Zabytków

Gdy SLD było u władzy, to się działo...
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Nie wiadomo, co stało się 
z betonową pokrywą stu-
dzienki, ale jej brak stwarzał 
duże niebezpieczeństwo. 
Studzienka ma głębokość 
ponad 2 metrów, równie 
dobrze mógł tam wpaść 
grzybiarz. Szczęście opu-

ściło jednak dzika, który 
żerował przy ulicy. Zwierzę 
wpadło i nie miało szansy 
wyjść o własnych siłach. Z 
pomocą przybyli mu straż-
nicy leśni, którzy wydostali 
dzika w kilka chwil i wypu-
ścili na wolność.

Na Skwerze Pionierów 
wymieniono publiczną 
toaletę. Stary zielony 
domek zastąpiła nowo-
czesna automatyczna 
toaleta - takiej w mieście 
jeszcze nie ma.

Obiekt stanął od strony 
ulicy Łopuskiego, na wyso-
kości Ekonoma. Jego pro-
ducent - firma z Gorzowa 
chwali sprzęt, jako w pełni 
automatyczny i samodziel-
nie dbający o czystość. Po 
użyciu przez klienta, toale-
ta myje się automatycznie. 
Sedes jest dezynfekowany 
i suszony - to już standard 

europejski. Niestety, nie ma 
róży bez kolców - nie jest 
podgrzewany... I jeszcze 
jedno: maksymalny czas 
siedzenia w tym super 
nowoczesnym kiblu to 20 
minut. Jeśli ktoś będzie 
chciał poczytać gazetę i 
się zamyśli, automatyczna 
toaleta sama się zwolni i 
umożliwi wejście kolejnej 
osobie. Co również ważne, 
obiekt wyposażony jest w 
czujniki, które poinformują 
obsługę, że coś dzieje się 
nie tak, na przykład wy-
buchnie pożar.

Jest to najnowocześniejsza 
toaleta w naszym mieście. 
I teraz pojawia się pytanie, 
kto przetnie wstęgę do tego 
obiektu, bo takie sytuacje w 
Kołobrzegu już się zdarza-
ły. Pewnie dowiemy się 
tego już wkrótce...

Sprawą księdza skaza-
nego prawomocnym wy-
rokiem, po odbijaniu wła-
ściwości z innym sądem 
na południu kraju, zajął 
się wreszcie sąd - mowa 
tu o VII Zamiejscowym 

Wydziale Karnym w Świ-
dwinie Sądu Rejonowego 
w Białogardzie. Ksiądz 
Zbigniew R. już od dawna 
miał twierdzić, że jest cho-
ry, że się leczy i w związku 
z tym chciał odroczenia 

wykonywania kary. Na to 
jednak nie zgodził się dziś 
sąd. Stwierdził, że zgodnie 
z opinią biegłego, skazany 
może odbywać karę i dalej 
się leczyć. Ksiądz pójdzie 
więc do aresztu.

Skazany ksiądz molesto-
wał m.in. Marcina K., który 
dziś żąda odszkodowania 
od diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej.

Taksówka jechała uli-
cą Krzywoustego w 

kierunku Janisk. Na nie-
szczęście kierowcy, na pasy 
weszła kobieta, która wcze-
śniej również nieco sobie 
„użyła”. I tu są sprzeczne 
informacje, jedni mówią, że 

się przewróciła i kierowca 
chciał ją ominąć, a drudzy, 
że odskoczyła przed pę-
dzącym kierowcą taksówki. 
Fakty są takie, że kierow-
ca pieszą chciał ominąć, 
skręcił w lewo, ale mało 
stanowczo, bo zatrzymał się 

na wysepce na pasach, ko-
sząc wszystkie znajdujące 
się tam znaki.

Świadkowie mówią, że 
kierowca ledwo trzymał się 
na nogach. Przetranspor-
towano go do radiowozu, 

w którym wydmuchał 3,59 
promila. Ani kierowcy, ani 
pieszej nic się nie stało. Kie-
rowca taksówki od dziś też 
będzie chodził pieszo, no 
chyba, że posiedzi - o czym 
zadecyduje już sąd. Naj-
pierw musi wytrzeźwieć...

Ksiądz Zbigniew R. z- były proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Kołobrzegu, ma 
stawić się w areszcie, celem odbycia kary 2 lat bezwzględnego więzienia.

IDZIE 

Miał 3,59 promila, 
ale twardo jechał

Kierowca taksówki nie miał oporów prze kierowaniem po co najmniej kilku głębszych. Nie powinno 
więc dziwić, że skosił wysepkę na Krzywoustego.

W studzience przy drodze między Bogucinem a 
Pustarami, leżał dzik. Wpadł do środka dlatego, że 
studzienka nie miała pokrywy. Zwierzę wyciągnęli 
strażnicy.

Kibel XXII wieku 
- kto przetnie wstęgę?

Wyciągnęli dzika 
ze studzienki
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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

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii

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

Rozbudowa budynku przy ulicy Okopo-
wej jest koniecznością. Już teraz Wydział 
Spraw Społecznych znajduje się z dala od 
centrum miasta, a przecież budynek przy 
ul. Kniewskiego przeznaczony jest de facto 
do rozbiórki. Swojego stałego i w miarę 
wygodnego do prowadzenia działalności 
nie ma PCK, a przecież pomieszczenia w 
budynku przy ul. Granicznej są stanowczo 
niewystarczające. 

Nowa część gmachu MOPS jak Centrum 
Spraw Społecznych ma powstać do końca 
2014 roku. Znajdą się tam poradnie uzależ-
nień i przeciwdziałania przemocy, Wydział 
Spraw Społecznych, częściowo pomieszcze-
nia MOPS, PCK, ale także inne instytucje 
związane ze społeczną działalnością. Łącz-
na powierzchnia dobudowanej części ma 
mieć ponad 1000 metrów kwadratowych. 
Jej koszt to około 3 miliony złotych.

70 lat temu, polscy i radzieccy żołnie-
rze nieopodal Lenino na Białorusi ude-
rzyli na 337 dywizję niemiecką. Sfor-
mowane w ZSRR polskie formacje 
wojskowe ruszyły do boju. To właśnie 
pod Lenino mogły się one wykazać, 
rzucone do walki przy nieefektywnych 
środkach rozpoznania walką. Strona 
polska i radziecka poniosła ogromne 
straty. W wyniku walk zginęło 3000 
żołnierzy, polska dywizja straciła 25% 
stanu. Cele wojskowe w ramach tej 
akcji militarnej nie zostały osiągnięte. 
Niemniej jednak, bitwa pod Lenino 
weszła do polskiej historii.

W 70 rocznicę walk, w kościele gar-
nizonowym odprawiono uroczystą 
mszę, a następnie na cmentarzu pod 
pomnikiem żołnierzy poległych w wal-
kach o Kołobrzeg złożono wiązanki 
kwiatów.

Uroczystości szkol-
ne rozpoczęły się 
mszą w bazylice, 
którą celebrował bi-
skup Paweł Cieślik. 
Następnie, młodzież, 
rodzice, nauczyciele 
i goście przemasze-

rowali spod świątyni 
do Portu Jachtowe-
go, gdzie w Marinie 
Solnej odbyło się 
uroczyste ślubowa-
nie i pasowanie na 
ucznia. Jak co roku, 
szkolna uroczystość 

nabiera charakteru 
ogólnomiejskiego. 
W szkole uczą 
się uczniowie ze 
wszystkich woje-
wództw w Polsce. 
Na pasowanie 
przybyli też rodzice 

uczniów, z różnych 
zakątków kraju. Nie-
którzy pierwszy raz 
w życiu widzieli tego 
rodzaju ceremonię. 
Na koniec odbył 
się pokaz musztry 
paradnej.

W wyniku popołudniowej ulewy 
woda zalała m.in. następujące 
ulice: Kniewskiego, Unii Lubel-
skiej, Graniczną, Walki Młodych, 
Zdrojową, Myśliwską. Kanalizacja 
deszczowa, nie pierwszy raz, nie 
była w stanie odebrać wody, która 
płynęła ulicami zamienionymi w 
rzeki. Na niektórych ulicach do 
akcji ruszyli mieszkańcy, którzy 
sami zaczęli przepychać studzien-
ki, aby zaparkować samochód czy 
w ogóle z niego wysiąść.

Pogoda dopisała uczniom Zespołu Szkół Morskich imienia Polskich Rybaków 
i Marynarzy, którzy dziś w Marinie Solnej złożyli swoje szkolne ślubowanie.

Ślubowanie uczniów 
w Porcie Jachtowym

Kanalizacja deszczowa po raz kolejny nie zdała egzaminu. Pierwszy porządny 
jesienny deszcz spowodował, że na wielu ulicach można było pływać pontonem.

Wielu ta rocznica niewiele mówi. 
12 i 13 października 1943 żołnierze 
1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki 
odbyli pierwszą bitwę po zorgani-
zowaniu w ZSRR.

Pamiętali 
o rocznicy bitwy 
pod Lenino

Ruszyła budowa 
centrum 
społecznego

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Okopowej ma 
powstać Centrum Spraw Społecz-
nych. Właśnie rozpoczęły się prace 
budowlane.

Jesienna ulewa i miasto pływało

Fo
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www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl

Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie 
wszędzie)

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych 
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie 
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania 
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.

W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:

 bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
 imprezy firmowe
 studniówki
 koncerty
 bankiety
 karaoke
 oraz wiele innych wydarzeń artystycznych

Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej 
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym 
i dekoracyjnym.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Jesteśmy akredytowanym laboratorium 
badawczym, certyfikat akredytacji nr 
AB 1156, działającym od ponad 35 lat na 
kołobrzeskim rynku.

 BADANIA WODY
 tel./fax. (94) 35 48 980
 BADANIA ŚCIEKÓW       
 tel./fax. (94) 35 17 779

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292

Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych
Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” zaprasza na zakupy 
do sieci swoich sklepów na terenie całego miasta:

 GAMA – tradycyjnie dobry wybór, przy ul. Źrodlanej 7A,  
 Jedności Narodowej 65, Koszalińskiej 24 i Łopuskiego 2-4;

 GAMA: mięso, wędliny – przy ul. Łopuskiego 2-4, Łopuskiego 34 
 i Wylotowej 87;

 Sklepy spożywcze: przy ul. Chopina 3, Walki Młodych 36A, 
 Mariackiej 16A;

 Sklepy branżowe: 
 papierniczy: Walki Młodych 36A, Mariacka 16A,
 odzieżowy: Łopuskiego 2-4 oraz 27/9,
 tekstylny: Walki Młodych 32 oraz Łopuskiego 34,
 kosmetyczny: Walki Młodych 34A,
 AGD: Grochowska 2, Dworcowa 1B, Łopuskiego 34, 
 Walki Młodych 34B,
 kwiaciarnia: Walki Młodych 36B

 Zakład piekarsko-ciastkarski przy ul. Okopowej: produkcja me-
todami tradycyjnymi, szeroki asortyment wyrobów piekarskich i 
ciastkarskich.

 Tel. 797-596-797, 797-596-452, fax 94-72-13-071
 e-mail: zpc@kolobrzeg.spolem.pl

 Przyjmujemy zamówienia indywidualne, dostarczamy codziennie 
pieczywo i ciasta do sklepów, hoteli, pensjonatów, na bankiety, 
konferencje, spotkania biznesowe, uroczystości rodzinne itp.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
Ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94-352-40-41
Fax 94-352-33-52
e-mail: pss_kolobrzeg@poczta.onet.pl
dział handlowo-produkcyjny: spolem_kolobrzeg@op.pl
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Na pechowym 
zakręcie w 

Podczelu zderzyły 
się aż 4 samochody. 
Kierowca renault 
jechał od strony 
Kołobrzegu. W 

zakręt w Podczelu 
wszedł tak pecho-
wo, że wpadł w 
poślizg, uderzył w 
bok audi, odbił się 
i czołowo zderzył 
się z drugim audi, a 

w pojazdy wjechał 
kierowca volkswa-
gena. 2 ranne osoby 
zostały odwiezione 
do szpitala. Droga 
przez dłuższy czas 
była zamknięta, a 

policja wyznaczyła 
objazdy. Strażacy 
sprzętem hydrau-
licznym rozcinali 
karoserię uszko-
dzonych aut, aby 
wyciągnąć rannych.

Ciężki wypadek na zakręcie 
w Podczelu

Przy ul. Warzelniczej pracownicy firmy budującej I etap obwodnicy, podczas 
prac ziemnych natrafili na niewybuchy. Okazało się, że to niemieckie pociski.

Pociski znajdo-
wały się na głębokości 

około 2 metrów. Część z 
nich skorodowała w uszkodzonej 

skrzynce, ale druga skrzynka była 
nietknięta i pociski zachowały się w 

stanie nienaruszonym. Po zdjęciu ma-
teriału ochronnego, widać na łuskach 
niemiecką gapę. Są to pociski prze-

ciwlotnicze 37 milimetrów. Trafią 
na poligon, gdzie zostaną 

zneutralizowane.

Saperzy zabezpieczyli 
mały arsenał
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Strażacy ochotnicy z miasta 
i gminy Gościno odbywali 
dziś coroczne ćwiczenia. Po-

żar zamarkowano w szkole 
podstawowej. Był dym, była 
woda, strażacy i ewakuacja. 
Dzieci nie zapominały kasz-
leć, tak, jakby dym faktycznie 
utrudniał im oddychanie. 
Kilka osób zostało rannych, 
udzielono im pierwszej 
pomocy. Dla strażaków 
ochotników takie ćwiczenia 

są bardzo ważne, pozwalają 
poszerzyć doświadczenia 
podczas akcji i nabyć nowe 
umiejętności, które na pew-
no przydadzą się podczas 
rzeczywistych zagrożeń.

Uczniowie, a raczej 
rekruci ZS w Gości-
nie, zostali dziś mia-

nowani na uczniów szkoły. 
W uroczystości udział brali 
komendanci służb powiatu 
kołobrzeskiego, wojskowi, 
przedstawiciel MON, a tak-
że samorządowcy na czele 
ze starostą kołobrzeskim 

Tomaszem Tamborskim 
i gospodarzem Gościna, 
burmistrzem Marianem 
Sieradzkim. W związku z 
przekształceniem szkoły 
został przekazany nowy 
sztandar. Na koniec uro-
czystości uczniowie zapre-
zentowali pokaz musztry 
paradnej.

Piesek błąkał się w 
miejscowości Bukowo, 
co zostało zgłoszone 
przez zatroskanych 
mieszkańców. Straż-
nicy psa odłowili i 
zamknęli go w specjal-
nie przystosowanym 
kojcu. 

Jak się okazało, jest to 
bardzo przyjaźnie na-
stawiony do ludzi biało-
brązowy, mały kundelek 
szukający przyjaciela. 
Pies zna podstawowe 
komendy, które wyko-

nuje bez problemu. Po-
szukujemy informacji na 
temat właściciela pieska 
lub osób chętnych do 
adopcji. Informacje pod 
numerem telefonu 94-
35-234-79.

Ewakuacja szkoły 
w Gościnie

Pasowanie na ucznia

Tuż po godzinie 10.00 pod Szkołą Podstawową w Gościnie pojawili się strażacy. 
W szkole wybuchł pożar.  Ewakuowano dzieci i przystąpiono do gaszenia.

W Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru. 
Uczniowie klas pierwszych złożyli również ślubowanie.

Fo
t. 

M
ac

ie
j H

ry
b

Pies szuka swojego właściciela 
lub nowej rodziny!
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21 i 22 września uczest-
nicy VI edycji projektu 
systemowego „Jeste-
śmy aktywni” wzięli 
udział w wyjeździe inte-
gracyjno–poznawczym 
w kierunku Kaszub. 

Wyjazd ten był współfi-
nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego i 
miał na celu zwiększenie 
integracji grupy, pozna-
nie krajobrazów i miejsc 
ciekawych pod względem 
turystycznym, kultury, 
kuchni kaszubskiej oraz 
pokazanie uczestnikom 
jednej z ciekawszych 
form spędzania czasu 
wolnego. 

Nasza podróż rozpoczę-
ła się w Rymaniu, skąd 
wyjechaliśmy autokarem 
wcześnie rano. Pierw-
szym przystankiem był 
Słupsk, tam czekało na 
uczestników pyszne śnia-
danie, następnie przeje-
chaliśmy do Sierakowic, 
gdzie zwiedzaliśmy 
ołtarz papieski. Kolejnym 

punktem programu był 
Kaszubski Park Miniatur 
w Stryszej Budzie, mogli-
śmy tu podziwiać najważ-
niejsze budowle z Polski, 
świata i samych Kaszub 
wykonane w skali 1:25, 
jak również mogliśmy 
odwiedzić gabinet śmie-
chu i strachu oraz piękną 
bajkową krainę. Po obie-
dzie tego dnia udaliśmy 
się do Chmielna, gdzie 
zwiedzaliśmy Muzeum 
Ceramiki – Garncarstwo 
rodziny Neclów. Pod-
czas krótkiej prelekcji na 
temat garncarstwa Pan 
Karol Necel opowiedział 
i pokazał uczestnikom w 
jaki sposób powstają ich 
wyroby i jakie są kolejne 
etapy produkcji. Wśród 
uczestników wyjazdu 
znalazł się Pan Dariusz, 
który spróbował swoich 
sił przy kole garncarskim 
i wykonał z gliny małą 
miseczkę, która mogłaby 
spełniać rolę popielniczki. 
Z Chmielna przejecha-
liśmy do Kartuz, aby 
zwiedzić tajemniczy ko-
ściół Kartuzów – kościół, 
którego dach przypomina 

swym kształtem wieko 
od trumny. Ostatnim 
punktem tego dnia były 
Ostrzyce, gdzie zosta-
liśmy zakwaterowani w 
Zajeździe Ostrzyckim na 
nocleg. Po krótkim wy-
poczynku uczestnicy wy-
jazdu zostali przewiezieni 
wozami drabiniastymi 
na wyspę zwaną Wodny 
Świat. Odbyła się uroczy-
sta kaszubska biesiada 
grillowa, na którą przy-
była prawdziwa Kaszub-
ska Kapela, przygrywała 
uczestnikom do tańca, 
prowadziła różne zabawy 
(nie tylko kaszubskie) i 
przygrywała namawiając 
do wspólnego śpiewania. 
Podczas biesiady pano-
wała bardzo przyjazna 
atmosfera, a na twarzach 
uczestników widać było 
uśmiech i zadowolenie. 

Drugi dzień wycieczki 
rozpoczęliśmy od Szym-
barku, gdzie zwiedzali-
śmy Centrum Edukacji i 
Promocji Regionu (dom 
Sybiraka, dom trapera 
kanadyjskiego, dom na 
głowie itp.). Następnie 
przejechaliśmy do Bę-
domina, zwiedzaliśmy 
Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Dworku Wybic-
kich. Ostatnim punktem 
programu wyjazdu był 
Bytów, tam mieliśmy oka-
zję zobaczyć pokrzyżacki 
zamek. Według opinii 
uczestników wyjazd był 
bardzo dobrze zorga-
nizowany przez firmę 
„Euro-Tours” ze Słupska 
i dla wielu był okazją 
do oderwania się od co-
dzienności i odpoczynku 
w doborowym towarzy-
stwie, humor podczas 
wyjazdu dopisywał chyba 
każdemu, więc wyjazd 
można jak najbardziej 
uważać za udany!

Agnieszka Bany

Wrzesień to miesiąc, 
w którym dzieci 

powracają do szkół po prze-
rwie wakacyjnej. Podobnie 
uczestnicy projektu syste-
mowego „Jesteśmy aktywni” 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego we 
wrześniu powrócili do swo-
ich szkoleń. W dniach 16-27 
września 2013 r. 6 uczestni-
czek projektu odbyło 80-go-
dzinne szkolenie zawodowe 
pn.: „Kucharz – garmażer  z 
elementami obsługi przyjęć 
okolicznościowych”. Panie 
pod bacznym okiem ku-
charza Artura Sulińskiego 

poznały podstawowe sposo-
by gotowania, pieczenia czy 
smażenia. Poznały tajniki 
smacznego i niedrogiego 
przyrządzania pysznych dań 
oraz profesjonalnej obsługi 
przyjęć okolicznościowych 
jak również dekorowania 
potraw w taki sposób, żeby 
zachęcić klienta do ich kon-
sumpcji. 

Wszystkie panie su-
miennie uczestniczy-

ły w zajęciach i angażowały 
się w przygotowywanie 
kolejnych dań. Egzaminem 
kończącym szkolenie było 
przygotowanie uroczystego 
bankietu dla wszystkich 
uczestników projektu oraz 
gości zaproszonych. Wszyst-
kie potrawy przygotowane 
przez uczestniczki były 
pyszne, bardzo kolorowo i 
pięknie podane ale przede 
wszystkim wykonane ze 
zwykłych, ogólnodostęp-

nych produktów. Uczest-
niczki szkolenia zgodnie 
stwierdziły, że udział w 
nim był dla nich ciekawym 
doświadczeniem, które 
na pewno wykorzystają w 
przyszłości – jeśli nie w pra-
cy to w codziennym życiu. 
Zdaniem pana Artura który 
prowadził szkolenie, panie 
stworzyły bardzo dobrany 
zespół, który mógłby zająć 
się profesjonalnie gastro-
nomią. Każda z pań ma 
w sobie potencjał – jedne 
smacznie przyprawiają, inne 
pięknie dekorują, a jeszcze 
inne potrafią doskonale 
przygotować poszczególne 
składniki dań. Mamy na-
dzieję, że uczestniczki szko-
lenia wykorzystają zdobytą 
wiedzę zarówno teoretycz-
ną jak i praktyczną i spró-
bują swoich sił na lokalnym 
rynku pracy, sięgając po te 
oferty, które będą zgodne z 
nabytymi umiejętnościami. 

AKTYWNI 
NA KASZUBACH

Kolejne szkolenie w ramach projektu 

„JESTEŚMY AKTYWNI”
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Inwestycje w gminie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim 
zaprasza na jubileusz 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej 
“Morka”, który odbędzie się 10 listopada b.r. O godz. 17.00 
w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim odbędzie się 
msza, a po niej o godz. 18.00 koncert orkiestry. 

GOSIR Ustronie Morskie 
informuje, że w dniach 
od 04 do 17 listopada 
br. Centrum Sportowo 
Rekreacyjne Helios nie 
będzie funkcjonowało. 
W w/w dniach plano-
wany jest kompleksowy 
przegląd technologii ba-
senowej oraz czyszcze-
nie niecek basenu.

Za utrudnienia ser-
decznie przepraszamy.

Ro d z i n n i e , 
u ro c z y ś c i e 

i przyjacielsko 
było podczas 
j u b i l e u s z o w e j 
fety na cześć 
Doroty Waligó-
ry, ustrońskiej 
artystki, której 
sława sięga całe-
go świata. W sali 
w i d ow i skowe j 
GOK zgromadzili 
się członkowie jej 
rodziny i znajomi. 
Wieczór pełen 
wzruszeń trwał 
kilka godzin.

Uroczystość roz-
poczęło wręcze-
nie pani Dorocie 
odznaki „Zasłu-
żony dla Kultury 

Polskiej”. Artystka 
ma za sobą trzy-
dzieści wystaw 
indywidualnych 
i udział w ponad 
stu zbiorowych. 
Reprezentowała 
Polskę na wysta-
wie EXPO 2010 
w Szanghaju. 
Zajmuje się ma-
larstwem, grafiką 
i ceramiką uni-
katową.

Podczas urodzi-
nowego benefisu 
życzenia artystce 
składali goście 
z całego kraju. 
Członke Zarządu 
Wo j e w ó d z t w a 
Z acho dniop o-
morskiego - Anna 

M i e c z k o w s k a 
wręczyła jubilatce 
pamiątkowy ryn-
graf. Wójt gminy 
Ustronie Morskie 
– Jerzy Kołakow-
ski wręczył list 
gratulacyjny oraz 
upominek w po-
staci karykatury 
Doroty Waligóry 
autorstwa Dariu-
sza Pietrzaka. Na 
scenie wystąpiła 
grupa „Exclusiv” 
i „GoQ” oraz 
„Kurna Chata”. 
Gościom rozda-
wano okoliczno-
ściowy katalog 
wykonany przez 
Wy d aw n i c t w o 
„Kamera” Rober-
ta Gauera.

Czy w Twojej okolicy 
jest potrzebny plac 

zabaw? A może remont  
chodnika czy nowe 
miejsca parkingowe, a 
może masz zupełnie 
inny pomysł na to, co 
zmienić w miejscu, w 
którym mieszkasz? 
Możesz mieć na to bez-
pośredni wpływ. Wyraź 
swoją opinię na temat 
wprowadzenia budżetu 
obywatelskiego. 
Gmina zastanawia się 

nad przeznaczeniem w 
budżecie pewnej kwoty 
środków z pełną możli-
wością zadecydowania 
przez mieszkańców 
o jej wydatkowaniu. 
Lista proponowanych 
inwestycji powstanie na 
podstawie złożonych w 
tym roku przez sołtysów 
wniosków do budżetu na 
2014r. Projekt budżetu 
zostanie przedstawiony 
Radzie Gminy pod ko-
niec listopada. 

PRZERWA 
TECHNOLOGICZNA
BASENÓW CSR HELIOS

TO TY 
DECYDUJESZ

Benefis 
Doroty Waligóry

Zaproszenie 
JUBILEUSZ X-LECIA

Po przeprowadzo-
nej w latach 2011-
2012 termomoder-
nizacji w świetlicy 
w Gwiździe został 
ukończony kolejny 
etap.  Dzięki upo-
rządkowaniu tere-
nu wokół budynku, 
mieszkańcy sołec-
twa mają godne i 
bezpieczne miejsce 
spotkań.

W ramach prac 
wykonano podjazd 
a cały teren wokół 
został ogrodzony.  
Stworzono miejsce 
do odpoczynku i 
zabaw dla najmłod-
szych. Ponadto, na 
wniosek mieszkań-
ców i pani sołtys 
– Leny Jastrzęb-
skiej, Urząd Gminy 
zlecił wykonanie 

wiaty przystanko-
wej z przeznacze-
niem dla dzieci 
dojeżdżających do 
szkoły. 

W najbliższym 
czasie zostanie 
ogłoszony konkurs 
ofert na wybór 
wykonawcy, który 
zaprojektuje place 
zabaw w Sianożę-

tach oraz w Ustro-
niu Morskim. W 
Sianożętach, na 
podstawie przepro-
wadzonego dialogu 
społecznego oraz 
petycji podpisanej 
przez blisko 100 
mieszkańców, plac 
zabaw powstanie 
na działce nr 435/
5, położonej przy 
ul. Lotniczej. Na-

tomiast w Ustroniu 
Morskim zostanie 
zmodernizowany 
plac zabaw położo-
ny przy ul. Górnej. 
Prace związane z 
przygotowaniem 
dokumentacji będą 
poddawane kon-
sultacjom, tak aby 
projekty spełniły 
oczekiwania miesz-
kańców. 
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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

Rozmawiamy z Marzeną 
Jankowską, konsultantem 
pomocy społecznej i Moniką 
Karpińską, pracownikiem 
socjalnym, zajmującym się 
wyłącznie pracą socjalną z 
klientem.

- Przychodzi do was osoba 
pozostająca bez pracy i co?
- Marzena Jankowska: Po 
pierwsze, badamy co jest 
przyczyną tego pozostawania 
bez pracy. Jeżeli z pierwszego 
naszego kontaktu wynika, że 
osoba ma przede wszystkim 
problem alkoholowy, to do 
standardu nie trafi, bo trzeba 
ten problem na początku roz-
wiązać. Aby poprawić funkcjo-
nowanie takiej osoby w śro-
dowisku trzeba ją wysłać na 
leczenie czy podjęcie terapii. 
Jeśli to kończy się pozytywnie, 
to taki klient zawsze może do 
nas wrócić. Gdy wraca, kie-
rujemy go do pracownika ds. 
świadczeń, gdzie ustalana jest 
jego sytuacja. Pracownik ds. 
świadczeń ustala jego upraw-
nienia i zasoby, natomiast 
pracownik socjalny ustala 
możliwości ich wykorzystania 
i zaczyna z nim pracować, 
pomagając mu korzystać z 
zasobów i uprawnień. 

- Jak ustala się takie zasoby?
- Monika Karpińska: To 
ustala pracownik ds. świad-
czeń. Sprawdzamy, czy klient 
ma uprawnienia do lokalu 
socjalnego. Jeżeli nie ma, 
to otrzymuje propozycję 
zamieszkania w schronisku. 
Zasobem może być wykształ-
cenie klienta, atrakcyjny na 
rynku pracy wiek. Uprawnie-
nia natomiast są ustalane na 
podstawie faktycznej sytuacji 
klienta i aktualnych przepisów 
prawa. 

- Marzena Jankowska: Takim 
uprawnieniem jest pomoc 
innych instytucji, jak urząd 
pracy, służba zdrowia, po 
wyjściu z zakładu karnego 
pomoc postpenitencjarna z 
sądu. Jak już dojdziemy do 
tego, że klient ma możliwości 
do wykorzystania uprawnień 
i zasobów, toczy się oddzielne 
postępowanie administracyj-
ne – klient kwalifikuje się do 
świadczeń z pomocy spo-
łecznej. W tym samym czasie 
klient trafia do pracownika 
socjalnego, jest objęty pracą 
socjalną, na podstawie narzę-
dzi pracy socjalnej, krok po 
kroku może wykorzystywać te 
zasoby.

- Monika Karpińska: Naj-
pierw jest rozpoznawanie 
sytuacji. Później stawiana 
jest diagnoza. Mamy do tego 
specjalne narzędzia. Przepro-
wadzany jest wywiad z osobą 
pozostającą bez pracy, który 
głębiej przybliża nam sytu-
ację klienta. To są specjalne 
wywiady, które do tej pory w 
pomocy społecznej nie były 
stosowane, na pewno nie na 
taką skalę. Jest to rozpoznanie 
sytuacji, wywiad z osobą po-
zostającą bez pracy, jest ocena 
sytuacji, no i są narzędzia 
fakultatywne, czyli ankiety 
o zasobach i możliwościach, 
umiejętności poszukiwania 
pracy, aktywności na ryn-
ku pracy, gospodarowania 
swoim czasem. Te ankiety 
wypełniamy wspólnie z klien-
tem. Wydają się proste, ale 
klientom sprawiały one sporo 
kłopotów, gdyż nad wieloma 
kwestiami nigdy dotąd się nie 
zastanawiali, na przykład nad 
pytaniem, co spowodowało, że 
znaleźli się w danej sytuacji. 
Problem wielu sprawiało 
pytanie, jakie mają zaintere-
sowania. 

- Marzena Jankowska: Na 
pewno te narzędzia pogłębiają 

wiedzę o sytuacji związanej z 
problemem klienta, umożli-
wiają profesjonalne działania 
w ramach efektywnego prowa-
dzenia pracy socjalnej. 

- A klienci nie są zaniepo-
kojeni, że chcecie tak dużo 
informacji o nich?
- Marzena Jankowska: 
Owszem, takie pytania 
pojawiają się. Ale tak jak 
lekarz rozpytuje pacjenta, 
żeby postawić diagnozę, tak 
i my musimy poznać historię 
klienta, aby stwierdzić co mu 
potrzeba. Przy prawidłowo 
postawionej diagnozie ta po-
moc będzie skuteczniejsza. 

- No dobrze, macie już te 
ankiety, mnóstwo danych, i 
co dalej się z tym dzieje?

- Monika Karpińska: Roz-
mawiamy z klientem o jego 
planach na przyszłość, czy 
chce znaleźć pracę, czy może 
ma za małe kwalifikacje i chce 
się przeszkolić. Pytamy o cele 
główne w życiu i wyznaczamy 
mniejsze cele, które pozwolą 
zrealizować cel główny. Ustala-
my plan działania i staramy 
się go realizować w ramach 
umowy współpracy, którą 

podpisuje klient i pracownik 
socjalny. Co ważne, trzymamy 
się terminów zapisanych w 
umowie. Oczywiście, pra-
cownik socjalny pomaga, tam 
gdzie klient sobie nie poradzi, 
na przykład przy wypełnie-
niu dokumentów w urzędzie. 
Realizacja umowy na końcu 
podlega ocenie i ewaluacji. 
Wówczas oceniamy, czy się 
udało, a jeśli nie, to dlaczego. 

- Wy chcecie ludziom poma-
gać, a przecież ludzie przy-
chodzą do was po pieniądze.
- Monika Karpińska: Mamy 
coraz więcej przypadków, 
gdzie przychodzą ludzie, 
którzy potrzebują usługi 
pracy socjalnej. Mają niepo-
zamykane sprawy rodzinne, 
które ciągną się za nimi latami. 
Pojawiają się kwestie długów, 
eksmisji. Muszę powiedzieć, 
że coraz rzadziej spotykamy 
przypadki, że człowiek potrze-
buje tylko pomocy finansowej.

- Marzena Jankowska: 
Pracownik socjalny oferuje 
klientowi pewien pakiet usług, 
różne formy pomocy specja-
listów: psychologa, prawnika, 
pedagoga. Klienci nie wiedzą 
od czego zacząć, gubią się, a 

taka pomoc specjalistyczna 
pozwala na spojrzenie na pro-
blemy w sposób pewny i jasny. 
To zwiększa wiarę we własne 
możliwości.

- Czy ten standard pomocy 
przyjmie się w Polsce?
- Monika Karpińska: Tak. 
Potrzeba wprowadzenia takich 
zmian istniała już wcześniej, 
ale jej skala była ograniczona 
liczbą osób, jaka przypada-
ła na jednego pracownika 
socjalnego.

- Marzena Jankowska: Praca 
socjalna zawsze była pro-
wadzona, ale nie na takim 
rozszerzonym poziomie. Ten 
poziom pracy jest obecnie 
wyższy poprzez profesjonalne 
narzędzia, co pozwala na pro-
blemy spojrzeć szerzej. Zgod-
nie ze standardem, pracownik 
ds. świadczeń nie może mieć 
więcej niż 80 klientów, a 
pracownik socjalny nie więcej 
niż 20. Z mojego doświadcze-
nia wynika, że obecnie, praca 
socjalna zespala pracownika 
socjalnego i klienta. Stają się 
oni partnerami.

Rozmowa o projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego w 
MOPS w Kołobrzegu (projekt społeczny).

Nowe spojrzenie na pomoc społeczną
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www.e-fast.pl

Kota potrącił 
s a m o c h ó d . 
Zwierzę zabrały 
dzieci i zaniosły 
do Urzędu Gmi-
ny w Siemyślu. 
Jak mówi nasz 
czytelnik, nie 
spotkały się tam 
jednak ze zrozu-
mieniem, gdyż 
urzędnicy mieli 

stwierdzić, że tu 
nie jest przytu-
łek dla zwierząt. 
To akurat praw-
da, ale na pewno 
nie przykład dla 
najmłodszych. 
Nasz czytelnik 
zabrał kota 
do kartonu 
i zawiózł do 
w e t e r y n a r z a , 

celem zbadania 
rannego zwie-
rzęcia i ewentu-
alnego leczenia. 
Dobrze, że na 
urzędzie nie ma 
tabliczki „zakaz 
wprowadzania 
zwierząt”, bo to 
mogło jeszcze 
skończyć się 
mandatowo...

Kołobrzeżanin został 
przywitany transpa-

rentami w Sparcie przez  
licznie zgromadzonych Po-
laków, wśród których byli 
przyjaciele z Sandomierza  
Andrzej, Artur, Janek oraz 
niezastąpiony towarzysz 
wspólnych biegów Jacek 
Łabudzki z Sandomierza, 
który 5 lat temu obiecał 
Zbyszkowi udział w jego 
10-tym SPARTATHLONIE. 

Polacy przygotowali Zbysz-
kowi iście królewski wjazd 
do Sparty towarzysząc mu 
po ulicach z Polską flagą i 

transparentami przez nie-
mal 7 km wśród wiwatów 
i gorących oklasków licznie 
zgromadzonych miesz-
kańców Sparty, kibiców 
oraz turystów. W 31 edycji 
SPARTATHLONU 246 km 
biegu non stop (dzień, noc 
i dzień) u progu antycznej 
świątyni pięknej Ateny 
stanęło 385 śmiałków z 37 
krajów całego świata. W 
tym morderczym biegu wy-
startowało 12-ro Polaków. 
Do mety przy pomniku 
króla Leonidasa w Sparcie 
dobiegło 142 zawodników. 
Wśród nich, do mety do-

biegło aż 4 Polaków: Edyta 
Szczygielska jako 2-ga Po-
lka w historii biegu, Tomasz 
Kuliński (16), Dominik 
Jagieło oraz na 51 pozycji 
z czasem 33 godz.27 min. 
(limit wynosił 36 godz.) 
dobiegł kołobrzeżanin Zbi-
gniew Malinowski.

Na starcie 27.09.2013 r. o 
7 rano temp. wynosiła 23 
stopnie. Zawodnicy mieli 
do pokonania góry, często 
wznoszące się do 1 300 
m n.p.m. Temperatura w 
dzień wahała się od 32 
stopni do 37 w cieniu, przy 

asfalcie temp. sięgała do 
nawet  65 stopni. W górach 
temperatura spadała do 4 
stopni. 

Za osiągnięcie mety w 
Sparcie zawodnik otrzy-
muje czarkę zimnej wody 
i wieniec oliwny na głowę. 
Piękne po raz 10 umyły 
Zbyszkowi nogi, zdejmując 
skarpetki, buty, koszulkę 
też. Kołobrzeżanin to jedy-
ny zawodnik w Polsce i na 
świecie, który nieprzerwa-
nie od 2004 r przez 10 lat 
ukończył 10 razy SPARTA-
THLON rok po roku.

Inwestycje, zmiany, na 
przykład w kwestii znie-
czuleń podczas porodu, 
rozwój szpitala i stawianie 
na jakość - to deklarował 

Jerzy Piwowarczyk wraz 
ze swoim zastępcą ds. me-
dycznych - Haliną Olech. 
Dziennikarze mieli trochę 
pytań do dyrektora, między 

innymi o jego stosunki ze 
związkowcami i na przy-
kład fakt chomikowania 
pieniędzy. Dyrektor do cho-
mikowania się przyznał.

Nie wiemy, co spowodo-
wało, że kierowca citroena 
wjechał na drogę woje-
wódzką nr 102, gdy jechał 
nią fiat. Jak powiedział nam 
kierowca fiata, gdy zauważył 

pojazd, starał się uciekać na 
pobocze, ale bokiem uderzył 
w citroena, po czym wylą-
dował w polu (dobrze, że 
przeciwległym pasem ruchu 
nic nie jechało). Kierowca 

citroena doznał ciężkich ob-
rażeń i został odwieziony do 
szpitala. Na miejscu pojawili 
się strażacy, którzy zabez-
pieczyli miejsce wypadku i 
oba pojazdy. 

Złota dziesiątka Malinowskiego
Zbigniew Malinowski wziął udział w 10 Spartathlonie w Grecji. Po raz 10, kołobrzeżanin jako jedyny na 
świecie, pokonał trasę tego morderczego biegu.

Polityka chomika, 
czyli otwarty szpital 

Jerzy Piwowarczyk dyrektor Szpitala Regionalnego wraz ze swoim zastępcą, 
Haliną Olech, spotkał się dziś na konferencji prasowej z dziennikarzami.

Zderzenie z citroenem 
za Bezprawiem

W wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej citroena uderzył mężczyzna 
kierujący fiatem. Kierowca citroena doznał poważnych obrażeń i trafił 
do szpitala.

Nasz Czytelnik poinformował nas o potrące-
niu kota w Siemyślu. Ma jednak zastrzeżenia 
do pracowników pobliskiego urzędu, bo 
kotu nie pomogli.

Potrącono kota, 
ale co z pomocą?



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   październik 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    październik 2013   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 
Marta Grabczak, tel. 731 500 222, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 4 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

Po naszej publikacji, Urząd Morski w 
Słupsku przystąpił do pogłębienia ka-
nału portowego w Dźwirzynie. Urząd 
chce też komunalizacji tego portu.

Z portu nie mógł wyjść kuter, który utknął 
na mieliźnie. Po nagłośnieniu przez nas 
sprawy, do akcji ruszyli pracownicy Urzę-
du Morskiego w Słupsku. Zapiaszczone 

wejście do portu zostanie pogłębione, 
gdyż niedługo żegluga w tym miejscu 
nie byłaby możliwa. Ale urzędnicy li-
czą na to, że port od Skarbu Państwa 
przejmie wkrótce gmina Kołobrzeg i to 
ona lub powołana przez nią jednostka 
będzie odpowiadać za to, żeby żegluga 
była w tym miejscu bezpieczna, a tor 
wodny pogłębiony.

O d z i k a c h 
p i s z e m y 
regularnie. 

A to zryły trawnik, 
a to plac zabaw, a 
to do dzików chcą 
strzelać... Turyści 

strzelania nie chcą, 
bo dzik to fajne 
zwierzę, chrumka 
wesoło i z ręki zjada 
żołędzie. W każdym 
razie tak swoje spo-
tkanie z dzikami 

zapamiętają nie-
mieccy turyści, któ-
rzy w Parku Fredry 
spotkały 9 dzików. 
Zwierzęta szły z 
Ekoparku na nocną 
eksplorację miasta. 

Jak mówią nasi 
rozmówcy, każdego 
wieczoru ścieżkę 
nad morzem poko-
nują dziki. Taka to 
już dzika kołobrze-
ska atrakcja...

Pogłębią wejście do 
portu w Dźwirzynie

Trup starosty straszy 
jeszcze za życia?

Do internetu trafił „komentarz” graficzny Michała Spieszyńskiego, obrazujący sytuacje po wyborach w Platformie. Zainteresował wielu członków partii.

Michał Spieszyński umie-
ścił swój „komentarz” na 
Facebooku. Nie byłoby 
generalnie tematu, gdyby 
nie fakt, że po tym, gdy 
nasz portal zainteresował 
się tym, kogo przedstawia 
rysunek, niektórzy, być 
może przypadkiem - tego 
nie można osądzić, prze-
stali lubić dzieło współau-
tora płatnego programu 
partii rządzącej pt. „PO 
Kołobrzesku”. Sympatycz-
ny rysunek przedstawia 
rozkładające się zwłoki, 
wyciągające rękę. Wielu 
jasno zdefiniowało, że owa 
alegoryczna postać to To-

masz Tamborski i rysunek 
bardzo szybko polubiło. 
Szczególnie spodobał się 
on niektórym członkom 
i sympatykom Platformy 
Obywatelskiej, na przykład 
Bartłomiejowi Parusowi czy 
Michałowi Czajkowskiemu. 
Monika Czajkowska, prze-
wodnicząca Klubu PO w 
Radzie Powiatu, komen-
tarz też lubiła, ale chyba 
się rozmyśliła, a może 
przestraszyła tej karyka-
tury...

Ale czy to na pewno Tam-
borski na obrazku? Pytamy 
o to autora, ale ten jedno-
znacznie nie rozstrzyga 

tego faktu. Ma to być 
pewnego rodzaju alegoria, 
a co kto widzi, to jego spra-
wa. Pytamy Michała, czy 
będzie kontynuował serię, 
na przykład od ręki na ruch 
artysty czeka rola Judasza 
z cyklu antyczne nawią-
zanie do współczesności 
zrobienia kolegów w konia, 
albo słynna i prześmiew-
cza kampania wyborcza „3 
x TAK” w aspekcie tajnych 
wyborów w PO, o ślepej, 
ale nie głupiej Temidzie 
- nie wspominając, w kon-
tekście kłopotów z prawem 
niektórych członków PO. 
Niestety, chyba kontynuacji 
nie będzie, wena nie poja-
wia się na zawołanie...

Dzika atrakcja kołobrzeskiego SPA

Miły w dotyku ryjek, taki mięciutki i ciepły, chrumkanie z zadowoleniem, 
prawie jak świnka, ale jednak odrobina dzikiej emocji. To spotkanie z 
dzikami z Ekoparku.
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

Regulamin sprzedaży znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 662 103 776

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

Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 5 mieszkań!

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, 
użytkowymi i garażami. Jesteśmy firmą działającą od 15 
lat na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i administruje-
my największą powierzchnią zasobów mieszkalnych i 
lokalowych w Kołobrzegu. Nasz zespół administrato-
rów, inspektorów budowlanych, księgowych, prawni-
ków i wykwalifikowany zespół techników pozwalają 

nam zapewnić sprawne i funkcjonalne zarządzanie i 
administrowanie nieruchomościami oraz zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym 
poziomie kosztów. Organizujemy zebrania Wspólnot. 
Pośredniczymy w zawieraniu umów dotyczących wy-
konywania usług remontowych, dostaw wody, energii 
elektrycznej i cieplnej. Współpracujący z nami podwy-
konawcy zapewniają najwyższą jakość świadczonych 
usług. Zapewniamy także całodobowe dyżury telefo-

niczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. 
Oferujemy niskie koszty zarządzania i administro-
wania nieruchomości – stawki już od 0,50 zł/m2. W 
cenie zarządzania wykonujemy wszystkie czynności 
administracyjne wykonywane przez wykwalifikowaną 
kadrę, pełną obsługę księgową, prawną i techniczną. 
Dla wspólnot liczących powyżej 30 lokali, oferujemy 
bezpłatne przeglądy budowlane – roczne i pięcioletnie. 
Zaparaszamy do podjęcia współpracy.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych


