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CZECHOWSKI

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

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

NA
CELOWNIKU

Miesiąc temu, Łu-
kasz Czechowski 

- radny Rady Powiatu 
i szara eminencja w 
Kołobrzegu, został 

ojcem. Nam udało się 
wyśledzić trasę jego 
niedzielnych space-
rów z rodziną. W tygo-
dniu Czechowski jest 

twardym politykiem, 
w weekendy zamienia 
się w kochającego 
tatę. 

Więcej na stronie 3.

500 złotych podwyżki od 1 sierpnia - tyle żądają 
związki zawodowe dla każdego pracownika szpi-

tala poza lekarzami. Inaczej - w szpitalu może 
dojść do strajku. A dyrektor lekceważy 

naszą redakcję. Szczegóły na 
stronie 4.

W Szpitalu 
                        strajkiemśmierdzi

To cud, że nikt nie zginął
Motocyklista jechał we 

mgle. Gdy zauważył 
przed sobą samochód 
– było już za późno. 
Auto stało na drodze, bo 

kierowca i pasażerowie 
ratowali kierującego sku-
terem, który zemdlał w 
czasie jazdy. 
Strona 4.
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godziny otwarcia: 
pn-sob 6:30-22:30
ndz 9:00-22:00

Zatrzymanego odwie-
ziono na komendę, 

gdzie po przeprowadze-
niu badania testerem 
okazało się, że zabezpie-
czony susz to marihuana. 
Susz, o łącznej wadze 
140 gram zabezpieczo-
no. Mężczyzna podczas 
przesłuchania oświad-
czył, że narkotyki znalazł 

w parku, a następnie, 
że marihuanę posiada 
do własnego użytku. 
Po przeprowadzonych 
wszystkich czynnościach 
zatrzymanego osadzono 
w policyjnym areszcie. Za 
posiadanie narkotyków 
zatrzymanemu grozi kara 
pozbawienia wolności do 
lat 3.

A narkotyki 

21-letni mieszkaniec Kołobrzegu został 
zatrzymany mając przy sobie 140 gram 
marihuany i wagę elektroniczną. Tłuma-
czył, że znalazł to w pobliskim parku.

znalazł 
w parku…

Deska i słynna damka Szar-
macha - ale już nie ta ory-
ginalna, która zapewne trafi 
do kołobrzeskiego muzeum, 
znowu cieszyły się wielką 
popularnością, choć więcej 
patrzyło, niż po desce jeździ-
ło. Impreza przeniosła się na 
nabrzeże szkolne, gdyż Port 
Jachtowy jest w remoncie. 
Na szczęście, zawodnikom 
wiatr wiał w plecy. Dzięki 
temu, aż troje z nich prze-
jechało deskę w całości, ale 
tylko jedna osoba za pierw-
szym razem. Nawet jednak 
zwycięzcy musieli wpaść do 
wody. A ta była zimna. To 
dlatego Bogdan Jałoszyński 
rozgrzewał ją wodą z czajni-
ka. Podobno to coś dało... 

Antoni Szarmach wraz z Ligą Morską i Rzeczną po raz 11 zorganizował „Jazdę po desce na wodzie”. 
Impreza zebrała sporo fanów i kilkunastu amatorów deski. 

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

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

ul. Wolności 26, 
78-100 Kołobrzeg

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

CZECHOWSKIjako tata…

Podobno poza rodziną świata nie widzi. Obowiązkowe spacery, odciążanie żony w codziennej pracy. 
A sam ma jej nie mało, bo prowadzi teraz kampanię wyborczą.

Ślub wzięli kilka 
miesięcy temu. Jak 

wieść niesie, poznali 
się w Białogardzie, 
podczas prowadze-
nia jednej z kampanii 
wyborczych. Ta do 
parlamentu, to już ko-
lejna, gdy są razem. 
Mowa o Łukaszu Cze-
chowskim i jego żonie 
Paulinie. On nie widzi 
świata poza nią, ona 
jest zapatrzona w nie-
go. Niedawno na świat 
przyszła Nela, a na jej 
punkcie tata po prostu 
oszalał.

Łukasz Czechowski jest 
teraz na bezpłatnym urlo-
pie. Prowadzi kampanię 
do parlamentu, gdyż 
chce zostać posłem. 
W domu bywa rzadko, 
ale weekendy ma zare-
zerwowane wyłącznie 
dla rodziny. Gdy tylko 
jest pogoda, a o to w te 
wakacje łatwo nie jest, 
zabiera żonę i córkę na 
spacery. Obowiązkowo 
prowadzi wózek, prze-
chadzając się po cen-
trum miasta. Nam udało 
się wypatrzeć rodzinę 
Czechowskich na space-

rze przy ul. Dubois. Rad-
ny Czechowski chyba 
już oswoił się z naszym 
aparatem, bo podczas 
podglądania nie robił 
specjalnych problemów. 
– Niedługo wyskoczycie 
mi z lodówki – ironizuje 
radny. Nie ma sprawy, 
oby tylko była dobrze 
zaopatrzona…

Kilkuletni chłopczyk 
doznał poważnych obra-
żeń po upadku z roweru. 
Ambulans skierował się 
do najbliższego szpitala z 

oddziałem dziecięcym, a 
więc do Kołobrzegu. Stan 
dziecka pogarszał się i 
dyspozytor pogotowia z 
Gryfic zadysponował śmi-

głowiec z Zegrza Pomor-
skiego. Maszyna wylądo-
wała w Grzybowie, gdzie 
ratownicy odebrali ranne 
dziecko. 

Ranne dziecko 
zabrał śmigłowiec

Fo
t. 

T.
 Jo

ńc
zy

k

Kilkuletnie dziecko zostało ranne w wyniku wypad-
ku na rowerze. Do Kołobrzegu przywiózł je ambu-
lans aż z Trzebiatowa. Zabrał je śmigłowiec.
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

DOM HANDLOWY

spółka jawna

Kołobrzeg, 
ul. Armii Krajowej 10

tel. 94 35 271 93, 
94 35 242 79

e-mail: 
dhbryza@wp.pl BRYZA

Zapraszamy: 
codziennie 

w godz. 10-19, 
w soboty 10-16

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.

Andrzej Lepper odegrał 
szczególną rolę na po-
czątku tego stulecia, gdy 
zaangażował się w walkę z 
„mini-Malem”. Razem z in-
nymi działaczami przyjechał 
protestować przeciwko hiper-
marketom w ramach kampanii 
parlamentarnej. Wspierał 
ruch kołobrzeskich kupców. 
Część z nich wstąpiła potem 
do kołobrzeskiej Samoobrony, 
na czele której stanął m.in. 
Marek Sobczak. Na ul. Kosza-
lińskiej przeciwnicy sklepów 
wielkopowierzchniowych starli 
się w policją. Część z nich 
zapakowano do radiowozów 
i odwieziono na komendę. Był 
wśród nich Lepper.

Po raz kolejny, Andrzej Lep-
per zawitał w Kołobrzegu w 
czerwcu 2002 roku w Hali 
Milenium. Zebrani mogli 
usłyszeć o fatalnej sytuacji 
gospodarczej kraju, o dużym 
bezrobociu. – Mamy pięć mi-
lionów bezrobotnych, a nie 3 
i pół miliona – mówił Lepper. 
Nic mu nie przeszkadzało w 

krytyce zarówno prawej, jak i 
lewej strony politycznej, na co 
zebrana widownia klaskała. 
– A ten szkodnik Balcerowicz? 
– pytał retorycznie Lepper, na 
co zebrani z entuzjazmem 
przytakiwali, klaskając i gwiz-
dając. 
W Kołobrzegu, Samoobrona 
we współpracy z prawicą 
doprowadziła do odsunięcia 
od władzy SLD, współuczest-
nicząc w rządzeniu miastem z 
„Centroprawicą Razem”. Lep-
per jednak na tym nie poprze-
stał. W Kołobrzegu, ale także 
w innych miejscach, pomawiał 
regularnie byłego prezydenta 
Kołobrzegu, a ówczesnego 
posła SLD - Bogdana Błasz-
czyka: - Jestem przekonany, 
że poseł Błaszczyk wziął łapó-
wę za „mini-Mala”! - krzyczał. 
Następnie przegrał proces są-
dowy, a sąd uznał te słowa za 
nieprawdziwe. Nigdy nie prze-
prosił Bogdana Błaszczyka, 
ani nie poniósł konsekwencji 
finansowych. W rozmowie z 
nami, były parlamentarzysta 
Bogdan Błaszczyk, obecnie 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta, wspominał Leppera 
jako człowieka pogodnego. 
- W sejmie mówił do mnie 
„Cześć prezydent” - nawią-
zuje do historii Błaszczyk. Ma 
jednak do niego żal, że trak-
tował go poniżej pasa, poniżej 
standardów obowiązujących 
w dyskusji publicznej, które 
regularnie łamał. - Niech mu 
tam najwyższy odpuści - kon-
kluduje Bogdan Błaszczyk.

- Jak zwykle dyrektor roz-
mawia tylko z lekarzami. 
Reszta pracowników dla 
niego się nie liczy, a kadrze 
kierowniczej włos z głowy 
nie spadnie. Chcieliśmy 
spotkać się z dyrektorem 
jako załoga, ale się na to 
nie zgodził. Może rozma-
wiać co najwyżej z dzia-
łami. Tylko wtedy łatwiej 
mścić się na pracownikach. 
Gorliwych wykonawców 
kar w szpitalu nie brakuje 
- mówi nasze źródło. 

Związkowcy zagrozili 
dyrektorowi na początku 
sierpnia, że jeśli nie odpo-
wie na ich pismo w termi-
nie do 15 sierpnia, mogą 
wejść w spór zbiorowy, 
a nawet strajkować. Dy-
rektor nie odpowiedział. 
Jak udało nam się ustalić, 
związki zawodowe zamie-
rzają teraz wejść w spór 
zbiorowy z dyrektorem. 
Chcieliśmy porozmawiać 
z Januszem Olszewskim, 
ale tradycyjnie nas zlał. 
Ciekawe, czy tak samo 
postępuje z załogą? Szpital 
Regionalny w Kołobrzegu 
jest w dobrej kondycji 
finansowej. Płaci na bieżą-
co, nie ma długów.

Dyrekcja rozmawiała nie-
dawno o podwyżkach, ale 
wyłącznie dla lekarzy i to 
aż o ponad 10 procent. Jak 
mówią nasi informatorzy, 
Janusz Olszewski nie od-
niósł się w żaden sposób 
do podwyżki dla innych 
pracowników szpitala. 
Dlatego też, 1 sierpnia 
związki zawodowe wysto-
sowały pismo do dyrekto-
ra, żądając podwyższenia 
wynagrodzenia o kwotę 
nie niższą niż 500 zł mie-
sięcznie dla pracowników, 
z wyjątkiem oczywiście 
lekarzy. 

Znowu 
niespokojnie 
w szpitalu

Andrzej Lepper 
w mieście nad Parsętą

Były wicepremier nie żyje. Powiesił się w siedzi-
bie swojej partii w Warszawie. Wbrew pozorom, 
to ważna postać, która miała wpływ na politykę w 
Kołobrzegu.

Wypadek motocyklowy

na jedenastce
W miniony weekend, kieru-
jący skuterem na kołobrze-
skich numerach rejestracyj-
nych, najprawdopodobniej 
stracił przytomność na 
drodze za Podczelem. Miał 
szczęście. Za nim jechał 
samochód z ratownikami. 
Ci natychmiast przystąpili 
do udzielania mu pierwszej 
pomocy. Nawet nie prze-
czuwali, że grozi im ogrom-
ne niebezpieczeństwo.

Noc z soboty na niedzielę 
była bezchmurna. Ciem-
ności rozświetlał księżyc, 
który akurat był w pełni. 
Niestety, nad drogą krajową 
numer 11 unosiła się mgła. 
Za Podczelem była szcze-

gólnie gęsta. Od strony 
Kołobrzegu w kierunku Ko-
szalina nadjechał kierujący 
motorem. Najprawdopo-
dobniej zbyt późno zauwa-
żył stojący samochód. Jego 
droga hamowania była nie-
zwykle krótka. - Gdyby nie 
ten samochód, wjechałby 
w nas w momencie, gdy 
udzielaliśmy pomocy temu 
chłopakowi ze skutera - 
przeżywa jeden z młodych 
ratowników. 

Niestety, kierujący motorem 
z dużą prędkością uderzył 
w tył samochodu. Doznał 
poważnych obrażeń we-
wnętrznych. Kierującego 
skuterem odwieziono do 

szpitala jako pierwszego. 
Jego życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. Na miej-
scu jeszcze przez długie 
chwile stał drugi ambulans. 
Ratownicy walczyli o życie 
młodego motocyklisty. Nie-
przytomny chłopak został 
odwieziony do Szpitala Re-
gionalnego w Kołobrzegu. 
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DELIKATESY WARYŃSKIEGO

UWAGA! UWAGA!PRZEDŁUŻAMY GODZINY OTWARCIA SKLEPU!
OD  08:00     DO  01:00

*Tylko u nas 
zwrot gotówki 

  przy każdym zakupie!
    Zapytaj sprzedawcę o szczegóły

Od listopada ubiegłego 
roku fotoradary straży 
miejskiej znikły z wielu 
miast. Strażnicy czekali 
na nowelizację przepi-
sów, a kierowcy przestali 
nieufnie rozglądać się z 
samochodów, zwłaszcza w 
Kołobrzegu, gdzie policja 
fotoradaru nie ma. W naj-
bliższych dniach ta sielan-
ka się skończy, gdyż Straż 
Miejska w Kołobrzegu 
wystąpiła już o wytyczenie 
lokalizacji dla fotoradaru. 
Jest nowe rozporządzenie 
w tej sprawie.

Nowe przepisy przewidują, 
że lokalizacja fotoradaru 

musi być uzgodniona z 
policją, miejsce pomiaru 
prędkości musi być od-
powiednio oznakowane, 
a fotoradar nie może być 
ukryty. - Wystąpiliśmy już 
o stosowne oznakowanie 
do Zarządu Dróg Powia-
towych, do miasta oraz do 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Nie 
mamy jeszcze stanowiska 
z Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg, ale to myślę kwestia 
czasu - mówi Mirosław Kę-
dziorski, komendant Straży 
Miejskiej. W ubiegłym 
roku miasto na mandatach 
zarobiło około 200 tysięcy 
złotych.

Miasto Kołobrzeg: Kam-
pania wyborcza ruszyła. 
Jakie są pana plany do 
9 października, czyli do 
dnia wyborów?
Marek Hok: Rzeczywiście, 
kampania wystartowała na 
dobre, choć jeszcze jej na 
zewnątrz tak intensywnie 
nie widać. Z pewnością 
będzie to bardzo pracowity 
okres, w którym jako kandy-
dat Platformy Obywatelskiej 
do sejmu, postaram się w 
bezpośredni sposób rozli-
czyć przed mieszkańcami 
Kołobrzegu i regionu z efek-
tów mojej dotychczasowej 
działalności oraz przekonać 
do planów na przyszłość i 
poparcia mojej osoby. Od 
strony organizacyjnej je-
stem pewien, że wspólnie 
ze sztabem wyborczym i 
szerokim gronem współpra-
cowników przeprowadzimy 
ciekawą, merytoryczną i 
pozytywną kampanię.

MK: Startuje pan z wyso-
kiej – drugiej pozycji na 
liście sejmowej. Mandat 
poselski w kieszeni?
MH: Absolutnie nie. Każdy 
głos jest ważny. Platforma 
Obywatelska wystawiła 
bardzo mocnych kandyda-
tów, inne ugrupowania też 
będą się liczyć, stąd we 
mnie oraz wśród członków 
i sympatyków kołobrzeskiej 
PO jest pełna mobilizacja 
i świadomość celu, który 
przed nami. Stanowimy 
drużynę, która ma świa-
domość, że nasze miasto 
potrzebuje posła, który w 
Warszawie zadba o tematy 
kołobrzeskie. 

MK: Pana zdaniem, ja-
kie są to projekty, które 
wymagają wsparcia na 
szczeblu centralnym?
MH: Żyjemy w mieście 
i regionie nastawionym 
na turystów, stąd przede 
wszystkim należy wspierać 
projekty zmierzające do 
lepszej komunikacji drogo-
wej. Stąd konieczne jest 

dokończenie najważniej-
szego zadania - „Poprawy 
dostępności do portu od 
strony lądu”, czyli naszej 
małej kołobrzeskiej obwod-
nicy. Kolejny temat, to sko-
munikowanie tej obwodnicy 
z nowym szlakiem drogi 
S6 Szczecin–Gdańsk. To 
oczywiście perspektywa 
kilkuletnia, zwłaszcza w 
kontekście nowej perspek-
tywy budżetowej Unii Euro-
pejskiej na lata 2014-2020. 
Już teraz musimy także lob-
bować za pilnym projektem 
kontynuacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 102  
na odcinku od ronda przy 
ulicy Młyńskiej i Szpitalnej 
do ulicy Koszalińskiej, ce-
lem udrożnienia ruchu w 
mieście. W tym temacie 
prowadzę rozmowy, aby 
realizację tego projektu roz-
począć jeszcze w tym roku. 

MK: Gdzie poza lepszymi 
drogami upatruje pan 
szans na rozwój Koło-
brzegu?  
MH: Zdecydowanie w 
kompleksowym rozwoju 
takich obszarów jak: tury-
styka i uzdrowisko, kultura 
i edukacja oraz sport i 
zdrowie. Ostatnie lata wy-
raźnie pokazały, że w tych 
dziedzinach Kołobrzeg 
intensywnie się rozwija. 
Przykładów jest wiele: 
ochrona brzegów morskich, 
rewitalizacja strefy uzdrowi-
skowej, Regionalne Cen-
trum Kultury im. Zbigniewa 
Herberta, Stadion Piłkarski 
im. Sebastiana Karpiniuka, 
nowe korty tenisowe, Orliki, 
trwająca obecnie inwesty-
cja w porcie jachtowym, 
wielomilionowe inwestycje 
w Regionalnym Szpitalu, 
jak również inwestycje 
w oświacie, chociażby w 
postaci termomodernizacji 
szkół i przedszkoli. To po-
kazuje, że zrobiono dużo, 
ale trzeba stawiać sobie ko-
lejne ambitne cele, jak np. 
budowa stadionu lekkoatle-
tycznego, który stanowiłby 

ostatni, ale jakże potrzebny, 
element naszego centrum 
sportu przy ul. Śliwińskiego. 
Musimy zdobyć środki na 
ten cel zarówno z Unii, jak i 
Ministerstwa Sportu. Mocno 
się w to zaangażuję.

MK: Często pan podkre-
śla, że obok inwestycji 
szczególnie bliska jest 
panu sfera społeczna.
MH: Dużo można w tej 
dziedzinie zrobić poprzez 
wspieranie oddolnych inicja-
tyw osób zaangażowanych 
we własnych środowiskach. 
Zdecydowanie w swojej 
działalności publicznej sta-
wiam na rozwój współpracy 
z organizacjami pozarządo-
wymi i konstruktywny dialog 
oraz współdziałanie z róż-
nymi stowarzyszeniami czy 
organizacjami społecznymi. 
Dobrym tego przykładem 
jest  szukanie wsparcia 
dla budowy w Kołobrzegu 
stacjonarnego hospicjum. 
Grupie najciężej chorych 

bardzo potrzebna jest po-
moc i wierzę, że działania 
te zakończą się sukcesem. 
To naprawdę szczytny cel, 
w którego realizację musi-
my włączyć jak największą 
rzeszę ludzi dobrej woli, tak 
aby w najbliższym czasie 
doprowadzić do powstania 
hospicjum.

MK: Na koniec, proszę 
o prognozę wyborczą i 
ocenę pańskich szans w 
wyborach?
MH: Przede wszystkim 
będę zachęcał do czyn-
nego udziału w wyborach. 
Frekwencja jest bardzo 
ważna, gdyż im wyższa, 
tym większy stopień spo-
łecznej legitymacji, a tym 
samym odpowiedzialności 
spoczywa na rządzących. 
W 2007 roku, jako ugrupo-
wanie zdobyliśmy w okręgu 
pięć z ośmiu mandatów i 
utrzymanie tego wyniku z 
pewnością uznałbym za 
sukces. Tak jak mówiłem, 
ostatnie lata sprawowania 
władzy przez Platformę 
Obywatelską w mieście i re-
gionie, było dobrym czasem 
rozwoju. Tempo zmian mo-
głoby być oczywiście więk-
sze, lecz naprawdę sporo 
udało się zrobić. Kandydu-
ję, bo przed Kołobrzegiem i 
regionem wciąż stoi ogrom-
na szansa na dalszy rozwój 
i nasz głos musi być w 
Warszawie słyszalny i bra-
ny pod uwagę. Serdecznie 
zachęcam do odwiedzania 
mojej oficjalnej strony inter-
netowej www.marekhok.in-
fo, która jest na bieżąco ak-
tualizowana i przedstawia 
wszystkie najważniejsze 
informacje o mojej pracy i 
jej efektach. Już teraz za-
praszam także wszystkich 
chętnych do współpracy, 
bo w polityce, tak jak w spo-
rcie, liczy się drużyna, która 
ma cel i ciężką pracą oraz 
zespołowością dąży do 
jego osiągnięcia. Napraw-
dę Kołobrzeg zasługuje na 
jeszcze więcej!

Ci, którzy odzwyczaili się, że w Kołobrzegu pręd-
kość mierzy fotoradar straży miejskiej, powinni 
mieć się na baczności. Zmieniły 
się przepisy, fotoradar wraca.

Fotoradar wraca na ulice!
Uwaga!

Marek Hok:
Kołobrzeg zasługuje na więcej
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Przy dużym zainteresowaniu ze strony mieszkańców, w Gminie Rymań otworzono drugie 
profesjonalne boisko z zapleczem. To duży sukces społeczności lokalnej oraz samorządu.

Orlik gorawiński to drugi 
obiekt tej klasy w Gminie 
Rymań. Pierwszy udało 
się otworzyć w samym 
Rymaniu. Na sobotnią 
uroczystość otwarcia 
przyjechało wiele służb, 
które współpracują z 
mieszkańcami, w tym 

strażacy i strażnicy gra-
niczni. Wójt Mirosław 
Terlecki szczególnie 
dziękował za wspar-
cie Markowi Hokowi 
– członkowi zarządu 
województwa zachod-
niopomorskiego, dzięki 
któremu udało się zdo-

być dofinansowanie z 
budżetu województwa. 
Do orlika dołożyło się 
Ministerstwo Sportu 
oraz sama gmina i tak 
cały kompleks udało 
się wybudować. Jest 
to jeden z najtańszych 
obiektów w powiecie 

kołobrzeskim, który kosz-
tował około 960 tysięcy 
złotych.
Na boisku, obok dzieci 
i młodzieży, będzie grał 
Gorawiński Grot. W 
otwarciu boiska uczest-
niczył prezes klubu – Zbi-
gniew Piasecki.

W GORAWINIE
OTWARTO
ORLIKA
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Jak to zrobić? Wystarczy 
sprawdzić w akcie nota-
rialnym, kto sprawuje za-
rząd nad nieruchomością. 
Wspólnota istnieje od 
momentu, gdy pierwszy z 
właścicieli wyodrębni swój 
lokal. Zarówno przy kształ-
towaniu małej wspólnoty 
(do 20 lokali) jak i wspól-

noty dużej, należy dążyć 
do podejmowania decyzji 
większością udziałów, a 
nie większością głosów. 
W małych wspólnotach 
jest problem, bo potem do 
czegokolwiek niezbędna 
jest zgoda wszystkich.
Jeśli zarząd powierzony 
należy do spółdzielni, 

trzeba zgromadzić co naj-
mniej 50 procent udziałów 
w nieruchomości wspól-

nej, żeby zmienić zarząd 
formalny. Jeśli w księdze 
wieczystej jest wpisany za-

rządca, wystarczy już tylko 
zebranie i decyzja właści-
cieli posiadających co naj-

mniej połowę udziałów w 
nieruchomości wspólnej. 
Ważne jest to, aby zebranie 
zaprotokołował notariusz. 
Inaczej, uchwały takiego 
zebrania są nieważne.
Zarząd wspólnoty wybiera 
odpowiedniego admini-
stratora, ale mogą to zro-
bić również członkowie 
wspólnoty na zebraniu. 
Na kołobrzeskim rynku 
zarządców nie brakuje. 
Zarząd zawsze może ad-
ministratorowi umowę 
wypowiedzieć. Gdy jest 
on umocowany notarial-
nie, często robi, co chce, 
bo zmiany są trudne i 
wymagają dyscypliny 
właścicieli. Czasami warto 
się potrudzić, bo można 
na tym zaoszczędzić spore 
pieniądze. 

Nie ma jak we wspólnocie

Miasto Nieruchomościdodatek Miasta Kołobrzeg

Nie jesteś zadowolony z tego, jak o budynek dba spółdzielnia albo zarządca w ramach zarządu powierzonego? 
Chcesz mieć większy wpływ na to, co dzieje się wokół ciebie? Powołaj do życia wspólnotę mieszkaniową.

1) lokal handlowy o pow. 
68,69 m2 przy ul. Łopu-
skiego 2 -4.

2) lokal handlowy o pow. 
37,20 m2 przy ul. Okopo-
wej 7.

3) lokal handlowy o pow. 
49,00 m2 przy ul. Kniew-
skiego.

4) lokal handlowy o pow. 
12 m2 przy ul. Kniewskie-
go.

5) lokal na gabinet lekarski 
9,25 m2 przy ul. Dworco-
wej 12.

Wszelkich informacji udziela kierownik działu Administracji – tel. 797 596 440, Biurowiec przy ul. Dworcowej 12, pokój nr 23, II piętro.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Kołobrzegu:

sprzeda wolnostojące lokale sklepowe położone w Kołobrzegu przy:

ul. Trzebiatowskiej 40 o powierzchni 276,74 m2, działka 307 o pow. 760 
m2 – możliwość zabudowy wielorodzinnej z usługami na parterze.

ul. Jedności Narodowej 65 o pow. 276,16 m2, działka 67 pow. 908 m2, 
zabudowa mieszkalno – usługowa.

przekaże w najem:

Fo
t. 

P.
 D

aw
id
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Kołobrzeg ul. Portowa
MIESZKANIE Z WIDOKIEM 

NA MORZE!!!
Mieszkanie 3 pokojowe 
o pow. 53 m2, XI piętro.

CENA – 390.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i 

wyposażenie.

 OFERTA: 10722

EuroDom Nieruchomości Kołobrzeg Robert Małkiewicz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 11 AB/14 róg ul. Dubois
telefon: +48 94 - 35 319 60 do 64, fax.: +48 94 - 35 319 65

e-mail: info@euro-dom.net, www.euro-dom.net

www.euro-dom.net

Kołobrzeg ul. Portowa, ok. 400 m 
do morza

1 pokojowe mieszkanie 
o pow. 33 m2. 

CENA – 249.000 zł 
Cena zawiera pełne umeblowanie i 

wyposażenie mieszkania

 OFERTA: 5384

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

WYSOKI STANDARD 
WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA
Działka ładnie zagospodarowana o 

pow. 918 m2 - własność
CENA – 790.000 zł

UWAGA – możliwość przyjęcia w 
rozliczeniu mieszkania w Kołobrzegu

 OFERTA: 14744

dziel. Portowa ok. 400 m do morza.
MIESZKANIE Z WIDOKIEM 

NA MORZE!!!
Mieszkanie 2 pokojowe + 2 balkony, 
XI piętro w bud. monitorowanym o 

pow. 48 m2. 
Budynek wybudowany w 2001 roku.

CENA – 340.000 zł.
Cena zawiera pełne umeblowanie i 

wyposażenie.

 OFERTA: 14654

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

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

ogrzewanie – gazowe, grunt - 
własność 

CENA – 580.000 zł

 OFERTA: 14434

Kołobrzeg 
Dom w zabudowie bliźniaczej  o 

pow.  ca. 470 m2,
12 pokoi.

Działka o pow. 455 m2.
CENA – 800.000 zł

 OFERTA: 14838

Kołobrzeg/Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej o 

pow. 234 m2, 8 pokoi. 
Działka o pow. 344 m2. 

CENA – 590.000 zł

 OFERTA: 15452

Grzybowo
Dom w zabudowie bliźniaczej 

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

CENA – 1.200.000 zł

 OFERTA: 15516

Dźwirzyno Domek letniskowy o pow. 
ca. 70 m2 na działce własnościowej 

o pow. 502 m2. 
Domek oddalonych około 900 m 

od morza, 400 m do Jeziora Resko 
GPS X: 704640,97 V: 265404.42 

N: 54 9”8.54” E: 15 24”22.12”
CENA: 139.000 zł

 OFERTA: 15717

Kołobrzeg ul. Kupiecka.
UMOWA BEZPOŚREDNIA-koszta 
wynagrodzenia pośrednika ponosi 

sprzedający
MIESZKANIE- 2 pokojowe o pow. 
36,74 m2. Rok budowy – 2001.

CENA – 200.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i 

wyposażenie całego mieszkania

 OFERTA: 14750

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

m2, 8 pokoi.
Działka o pow. 501 m2.

CENA – 549.000 zł

 OFERTA: 14539

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

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

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

Działka o pow. 306 m2. 
CENA – 620.000 zł

 OFERTA: 14944

Kołobrzeg – 27 km
Budynek mieszkalny wolnostojący o 

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

Działka o pow. 9.600 m2.
CENA – 190.000 zł

 OFERTA: 15469

Grzybowo
Budynek mieszkalny wolnostojący z 

pokojami na wynajem 
o pow. 300 m2,

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

 OFERTA: 15640

Kołobrzeg /Zachodnia
Dom pensjonat w zabudowie 

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

Działka o pow. 187 m2.
CENA – 790.000 zł

 OFERTA: 4184

Kołobrzeg/dziel. Portowa, ok. 200 m 
do morza

Bardzo ładne mieszkanie 1 
pokojowe o pow 31 m2. 

CENA – 269.000 zł 
Cena zawiera pełne umeblowanie i 

wyposażenie kuchni

 OFERTA: 15502

Kołobrzeg / Zachodnia
Budynek mieszkalny  w zabudowie 
bliźniaczej o pow. 220 m2, 7 pokoi. 

Działka o pow. 500 m2. 
CENA – 1.050.000 zł

 OFERTA: 14643

Grzybowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 

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

CENA – 730.000 zł

 OFERTA: 4005

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej 

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

CENA – 680.000 zł

 OFERTA: 15477

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

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

CENA – 750.000 zł

 OFERTA: 15715

Grzybowo
Budynek mieszkalny  przystosowany 

do prowadzenia niewielkiej 
działalności z pokojami do 

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

CENA – 840.000 zł

 OFERTA: 5386



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

Dzisiaj ogień w kominku 
możemy mieć w każdym 
domu. Jak pewnie Pań-
stwo zauważyliście w 
poniższej tabeli, opalanie 
drewnem jest bardzo eko-
nomiczne w porównaniu 

z innymi źródłami ciepła. 
Warto nadmienić, że takie 
ogrzewanie jest także eko-
logiczne. Z tego powodu 
można uzyskać kredyt na 
bardzo preferencyjnych 
warunkach. Oprocentowa-

nie takiego kredytu może 
wynosić 1% w skali roku. 
Tak więc budowa systemu 
kominkowego okazuje się 
bardzo ekonomicznym 
i ekologicznym rozwią-
zaniem. Koszty budowy 

kominka zwracają się już 
po kilku latach, a korzy-
stając z preferencyjnego 
kredytu są praktycznie nie-
zauważalne dla naszego 
portfela.

Obecnie, najbardziej 
popularnymi kominkami 
są kominki z dystrybucją 
gorącego powietrza (DGP) 
i kominki z płaszczem 
wodnym. Kominki z DGP, 
po fachowym montażu 
potrafią ogrzać dom o 
powierzchni 150m2, nato-
miast kominki z płaszczem 
wodnym nawet do 400m2. 
Dodatkową zaletą tego ro-
dzaju systemu ogrzewania 
jest możliwość podgrze-
wania wody użytkowej 
oraz podłączenia się do 
systemu solarnego.

Warto dodać, że fachowo 
wykonana i zaprojektowa-
na obudowa wkładu ko-
minkowego będzie piękną 
ozdobą Państwa salonu.
Kominek należy do grupy 
pięciu najbardziej pożą-

danych przez człowieka 
rzeczy, wśród których są: 
Rodzina, Dom, Samochód, 
Pies i właśnie KOMINEK.

Przemysław Franc

Dom dobrze ocieplony
Zapotrzebowanie na energię cieplną                
W domu 150 metrowym 22500kWh
(kWh rok)  

elektryczność 12.500,00zł

olej opałowy 6.400,00zł

gaz 5.000,00zł

węgiel 2.300.00zł

drewno (np. kominek) 1.600,00zł

Roczny koszt ogrzewania w zależności 
od rodzaju zastosowanego paliwa

W przypadku  budynku nie ocieplonego w/w koszty 
ogrzewania mogą wzrosnąć nawet o 100%.

POSTAW NA PRZYTULNE CIEPŁO I DUŻE OSZCZĘDNOŚCI
Ogień od początku dziejów towarzyszył człowiekowi dając ciepło, światło i otuchę. 

Ciepło ognia inspiruje, pobudza do refleksji i tworzy przytulny klimat.

O zasłanianiu szpe-
cących nadmorski 
kurort budynków pi-

saliśmy kilkanaście tygodni 
temu. Na szczęście, ta ten-
dencja została utrzymana i 
kolejne elewacje, może nie 
zostały odświeżone, ale już 
tak nie szpecą i nie prze-
rażają turystów. Niektórzy 
mogą odnieść wrażenie, że 
zabłądzili, bo przecież w tej 
części Kołobrzegu tak ład-
nie nie było... To prawda, 
teraz to się zmieniło i to 
jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Autorom 
pomysłu - gratulujemy.

Mała zmiana duży efekt
Po raz kolejny zmieni się wizerunek ruin przy ulicy Towarowej. 
Dwie kolejne od lat zniszczone elewacje zostały pokryte ogromnymi banerami.
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NIEPOWTARZALNA OKAZJA KUP MIESZKANIE NAD MORZEM!

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

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na 
                    www.ktbs.pl

kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

UWAGA PROMOCJA CENY JUŻ OD 3900 zł/m2 + 8% VAT

MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

Kołobrzeg, to miasto 
niewydolne komu-
nikacyjnie. Jest 

jednak szansa, aby w 
ciągu najbliższych kilku lat 
ta sytuacja się zmieniła i to 
nie tylko za sprawą małej 
obwodnicy. Wiadomo, że 
część pojazdów dalej bę-
dzie jeździła przez miasto. 
Tu problemem jest wąski 
most na ulicy Kamiennej, 
jak i sama droga aż do 
skrzyżowania z ulicą Sło-
wińców. 

- Rozmawiamy z miastem, 
aby zdobyć środki na spo-
rządzenie projektu przebu-
dowy tej ulicy i stworzenia 
nowego węzła – mówi Ma-
rek Hok, członek zarządu 
województwa zachodnio-
pomorskiego. – Tak jak w 
przypadku przebudowy 
węzła Trzebiatowska 
naszym partnerem była 
gmina miejska, tak też 
liczymy, że będzie podob-
nie w przypadku budowy 
węzła Kamienna. Gdyby 

w tym roku udało się wy-
konać projekt, to w ramach 
środków z Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020 
mamy sto procent szans 
na pozyskanie funduszy 
na ten cel – zapewnia Hok. 
Czekamy.

www .mias toko lob r zeg . p l
www.miastokolobrzeg.pl

Jest szansa na remont Kamiennej

W tym roku zakończył się remont ulicy Trzebiatowskiej i Młyńskiej. Dzięki temu, Koło-
brzeg uzyskał pełny dwujezdniowy i dwupasmowy wjazd od strony Świdwina i Kamie-
nia Pomorskiego. Jest problem: wąskie gardło na Kamiennej.
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SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Strumienie na głównej 
ulicy Radzikowa i miesz-
kańcy kopiący spusty do 
okolicznego rowu. To w 
obronie okolicznych do-
mostw. Woda wybiła na 
samej oczyszczalni jak i w 
pobliżu niej. Cofka od mo-
rza spowodowała, że woda 
z kanalizacji deszczowej 
połączona ze ściekami, 
spływająca z miasta po 
gwałtownej i obfitej ulewie, 
zamiast znaleźć ujście 

w Bałtyku, spływała tam 
okolicznymi rowami, oczy-
wiście wcześniej spływając 
przez połowę Radzikowa.

W związku z zaistniałą 
sytuacją, na oczyszczalni 
należącej do Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji 
próbował interweniować 
prezes stowarzyszenia 
„Ekologiczny Kołobrzeg” 
- Krzysztof Plewko. - Nikt 
tam nie chciał ze mną 

rozmawiać, zostałem 
zlekceważony - opowiada 
Plewko. O problemie ście-
ków na ulicy poinformował 
straż miejską.

Mętna woda spływała 
rowem wzdłuż ulicy Grzy-
bowskiej, zasilając wszyst-
kie rowy wokół Radzikowa. 
- Ten ściek, który wypływał 
z oczyszczalni, to ściek 
oczyszczony, który w tej 
postaci jest wypuszczany 

do morza. To nie jest ściek 
komunalny. Przyczyna jest 
prosta: cofka od strony 
morza i zbyt dużo wody 
opadowej. Od kilku dni cią-
gle pada, to już nie jest w 
stanie wsiąknąć w ziemię. 
Poza tym, podejrzewamy, 
że mamy wcinkę w instala-
cję kanalizacyjną w Ustro-
niu Morskim i deszczówka 
jest wpompowywana do 
ścieku – mówi prezes 
MWiK - Paweł Hryciów.

To miejsce jest szczegól-
nie niebezpieczne dla 

rowerzystów. Ulica Zwycięz-
ców jest bowiem ulicą jed-

nokierunkową, biegnącą do 
ulicy Solnej. Z obu stron po-
siada jednak ścieżkę rowero-
wą. Jedna ze ścieżek biegnie 

teoretycznie pod prąd, ale w 
dużej części chodnikiem. 
Dopiero na wysokości hotelu 
„Skanpol” znajduje się wjazd 
na jezdnię. Wielu kierowców 
wjeżdża tymczasem na 
skrzyżowanie zapominając, 
że choć ulica jest jednokie-
runkowa, to jednak z lewej 
strony może nadjechać ro-
werzysta. Jak zaznacza 
policja, na skrzyżowaniu nie 
wolno jeździć na pamięć i 
należy każdorazowo spraw-
dzić, czy z żadnej ze stron 
nie nadjeżdża inny uczestnik 
ruchu drogowego. W tym 
przypadku, rowerzysta miał 
pierwszeństwo.

Most powinien być 
otwarty już dawno. 

Powinien, ale jakoś nikt nie 
zadał sobie trudu uwzględ-
nienia przy projektowaniu 
inwestycji braku ław mosto-
wych. Teraz most miał być 
otwarty we wrześniu. Nie 
będzie. Do ukończenia prac 
droga jeszcze daleka. Wła-
śnie wykonano konstruk-
cję pod jezdnie. Obecnie 
mówi się o oddaniu mostu 
w listopadzie, choć wielu 
w to wątpi. Wątpią w to 
zwłaszcza właściciele firm w 
zachodniej części miasta. W 
ciągu roku od zamknięcia 

ulicy Solnej, jak zaznaczają, 
ponieśli ogromne straty. 
- Ludzie nie jeżdżą tu na 
zakupy, bo taka podróż to 
czasami 2, nawet 3 godziny 
stania w korkach - mówi je-
den z właścicieli, proszący o 
zachowanie anonimowości. 
- Most miał być zrobiony 
szybko, a teraz to się wlecze 
i wlecze. Miała być otwarta 
ulica Śliwińskiego, ale nas 
oszukano - dodaje inny 
biznesmen. 
Władze miasta argumentu-
ją, że nie mają wpływu na 
korki, które są zależne od 
ilości turystów i pogody.

Rowerzysta jechał z ulicy Zwycięzców w kierunku Placu 18 Marca. Kierow-
ca Mercedesa wjeżdżał na skrzyżowanie na ulicy Dworcowej, ale tak, że 
uderzył rowerzystę na ścieżce rowerowej. Mężczyzna doznał niegroźnych 
obrażeń, w tym stłuczenia nogi. Ratownicy zabrali go do szpitala.

Na tym skrzyżowaniu 
ktoś kiedyś zginie

Zbyt dużo wody spłynęło w kierunku Korzyścienka. Ostatnie opady i cofka na morzu spowodowały, 
że ulicą Grzybowską płynął potok ścieków.

Wybiła oczyszczalnia, 
zalało okolicę

Firmy na południe od Kanału Drzewnego, na 
którym budowany jest most na ulicy Solnej, 
ponoszą starty już kolejny rok. Władze niewie-
le z tym robią.

Korki to straty 
w setkach tysięcy złotych
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Zwycięstwem pary Sobczak - Janiak zakończył się trzeci turniej z cyklu Beach Ball 
Tour 2011 w Ustroniu. W finale pokonali oni parę Popek - Wieczorek.

Finał Beach Ball 
Tour 2011 w Ustroniu

Na najniższym stopniu 
podium, trzeci raz z 
rzędu uplasowała się 
para Piotr Kantor, Bar-
tosz Łosiak. Zawody 
stały na bardzo wyso-
kim poziomie, a mecze 
niedzielne były bardzo 
emocjonujące.
W zmiennych warun-
kach przyszło rywalizo-
wać zawodnikom w naj-
ważniejszych meczach 
Beach Ball Tour 2011 
w Ustroniu Morskim. 
Spotkania półfinałowe 
rozgrywane były w 
deszczu, natomiast 
spotkanie o pierwsze 
miejsce przy słonecz-
nej pogodzie. W tych 

zmiennych warunkach 
najlepiej radzili sobie 
zawodnicy Uniwersytetu 
Łódzkiego Sebastian 
Sobczak, Piotr Janiak. 
Mimo trzech spotkań 
rozgrywanych w nie-
dzielę potrafili pokonać 
wszystkich przeciwni-
ków i zdobyć upragnio-
ne pierwsze miejsce. 
Znakomicie prezentują-
cy się duet, pierwszy raz 
zwyciężył w tegorocz-
nym cyklu Beach Ball 
Tour 2011. W meczu pół-
finałowym pokonali parę 
Piotr Kantor, Bartosz 
Łosiak, która uznawana 
była za faworytów do 
zwycięstwa w całym tur-

nieju. Wspaniały występ 
pozwolił im na udział w 
finale gdzie czekała na 
nich para Dawid Popek, 
Tomasz Wieczorek. 

Zawodnicy Ci w emo-
cjonującym spotkaniu 
pokonali w dwóch se-
tach niepokonaną jak 
do tej pory parę Domi-
nik Witczak, Grzegorz 
Klimek. Finał dostarczył 
wielu emocji. Bardzo 
dobrze zaczęła para 
reprezentująca Uniwer-
sytet Łódzki Sobczak i 
Janiak, ale wspaniałe 
bloki Tomka Wieczorka 
i efektowne obrony Da-
wida Popka sprawiły, 

że ta para wyrównała. 
Końcówka seta należa-
ła jednak do łodzian i to 
oni objęli prowadzenie 
w meczu. Drugi set był 
równie emocjonujący a 
prowadzenie zmieniało 
się jak w kalejdoskopie. 
Końcówkę lepiej roze-
grali Sobczak z Jania-
kiem i to oni unieśli ręce 
w górze w geście trium-
fu po ostatniej piłce.
W meczu o trzecie miej-
sce, zwyciężyła para 
Piotr Kantor, Bartosz 
Łosiak, która pokonała 
niepokonany do tej pory 
duet Grzegorz Klimek, 
Dominik Witczak w 
dwóch setach.

To członkowie i przyjacie-
le Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dawnej Motoryzacji 
z Kołobrzegu stawili się, 
by zaprezentować swo-
je maszyny. Możliwość 
obejrzenia z bliska tylu 
klasycznych i niestety już 
rzadko spotykanych na 
naszych drogach pojaz-
dów, to prawdziwa gratka 
dla fanów motoryzacji. 
Pokaz starych pojazdów 
uświetniony był dodatko-
wo przez zespół muzyczny, 
którego repertuar dopa-
sowano do epoki. Modele 
zaprezentowane pod He-
liosem pochodzą z czasów, 
gdy auta miały jeszcze swój 
charakter i indywidualny 
styl, czego brakuje więk-
szości produkowanych 
dziś samochodom. Użyt-
kownicy współczesnych 
aut, przyzwyczajeni do wy-
gód i aktualnej stylistyki, 
mogli sobie przypomnieć, 
jak wyglądała motoryza-
cja kilkadziesiąt lat temu. 
Niejednemu starszemu 
uczestnikowi imprezy 
zakręciła się łezka w oku, 
gdy widok Syrenki czy 
dużego Fiata przywoływał 
miłe wspomnienia z mło-

dości. Milicyjna Nyska, 
Star czy Fiat 125p raczej 
nie kojarzą się już tak do-
brze większości starszych 
widzów. Bardzo pozytyw-
nym zjawiskiem jest coraz 
większe zainteresowanie 
wiekowymi pojazdami i 
coraz większa rzesza pa-
sjonatów, którzy poświęca-
ją wiele czasu i pieniędzy 
by wyszukiwać, chronić 
przed złomowaniem, od-
nawiać i utrzymywać w 
należytym stanie stare 
samochody i motocykle. 
Dzięki obecnym trendom, 
które dotarły do nas z kra-
jów bardziej rozwiniętych, 
auta, którymi jeszcze kilka 
lat temu nie było w mo-
dzie pokazać się w towa-
rzystwie, dziś przeżywają 
drugą młodość. MG

Po raz jedenasty w 
Sianożętach odbył 
się Piknik Rodzinny, 

zorganizowany przez miej-
scowe sołectwo. Gminny 
Ośrodek Kultury przygoto-
wał część artystyczną. Na 
scenie dla dzieci wystąpili 
Bracia BimBamBom, za-

tańczył i zaśpiewał zespół 
Włóczykije. Gwiazdą 
wieczoru był koncert Tho-
masa Grotto, który porwał 
publiczność do zabawy 
w rytm włoskich przebo-
jów. Publiczność chętnie 
uczestniczyła w konkur-
sach i zabawach.

Ćwierćfinały:
Klimek Grzegorz / Witczak Domi-
nik - Sobczak Sebastian / Janiak 
Piotr 2:0 (21:15, 21:19)
Kantor Piotr / Łosiak Bartosz - 
Popek Dawid / Wieczorek Tomasz 
2:0 (21:17, 21:18)
Sobczak Sebastian / Janiak Piotr 
- Kaczmarek Łukasz / Kaczmarek 
Sebastian 2:0 (21:17, 21:18)
Popek Dawid / Wieczorek Tomasz 
- Bernyś Michał / Księżarek Bar-
tosz 2:1 (16:21, 24:22, 15:9)

Półfinały:
Sobczak Sebastian / Janiak Piotr 
- Kantor Piotr / Łosiak Bartosz 2:1 
(21:12, 14:21, 15:13)
Popek Dawid / Wieczorek Tomasz 
- Klimek Grzegorz / Witczak 
Dominik 2:0 (21:14, 21:19)

Mecz o 3 miejsce:
Kantor Piotr / Łosiak Bartosz - Kli-
mek Grzegorz / Witczak Dominik 
2:0 (21:13, 21:19)

Finał:
Sobczak Sebastian / Janiak Piotr - 
Popek Dawid / Wieczorek Tomasz 
2:0 (21:18, 21:19)

Wyniki:
1. Sobczak Sebastian / 
Janiak Piotr (Uniwersytet 
Łódzki)
2. Popek Dawid / Wieczorek 
Tomasz (UKS Jastarnia, 
McDonalds)
3. Kantor Piotr / Łosiak 
Bartosz (SMS Łódź)
4. Klimek Grzegorz / 
Witczak Dominik (Brenntag 
Polska, Zakłady Chemiczne 
Police)
5-6. Kaczmarek Łukasz 
/ Kaczmarek Sebastian 
(Polon Krotoszyn), Bernyś 
Michał / Księżarek Bartosz 
(MOSIR Kędzierzyn Koźle 
ACK Auto Części Agrocom 
Rzędowice)

Ratownicy z tytułem 
Mistrzów Polski

Na plaży w Łebie odbył się finał Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR 2011. 
Po raz kolejny pierwsze miejsce wywalczyli ratownicy z Ustronia Morskiego. 
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Zawody te, rozgrywane 
w ramach programu 
BEZPIECZNE LATO 
Z NIVEA I WOPR, 
stały się wizytówką plaż 
polskich, a dla samych 
ratowników doskona-
łym sprawdzianem ich 
sprawności oraz znajo-

mości technik ratowni-
czych. W tegorocznej, 
dziewiątej już edycji tych 
Mistrzostw po raz ko-
lejny tytuł mistrzowski 
obroniła drużyna męska 
wygrywając dla gminy 
profesjonalną łódź mo-
torową, natomiast dru-

żyna kobieca uplasowała 
się na drugim stopniu 
podium, przywożąc do 
Ustronia Morskiego 
dwa kajaki sportowe. 
Drużynom z Ustronia 
gratulujemy i życzymy 
spokojnej pracy na ką-
pieliskach morskich.

Piknik Rodzinny 
w Sianożętach
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Na teren kompleksu basenów „Helios” w 
Ustroniu Morskim, zawitała kolumna pojazdów 
zabytkowych i historycznych. Była Syrenka, 
Warszawa i Nyska.

Parada historycznych 
samochodów
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Po 11 latach pracy w 
zakrystii kołobrzeskiej 

bazyliki, odchodzi siostra 
Łukasza. Skromna, ale sta-
nowcza, w sumie pełniła 
funkcję zastępcy probosz-
cza do spraw wszelakich. 
To ona przez te wszystkie 
lata przygotowywała msze 
święte, obsługiwała za-
krystię, sprzątała prezbi-
terium, dbała o porządek 
w całej bazylice. A kto 
spróbował z nią zadrzeć, 

ten wie, że nie było warto. 
Siostrze Łukaszy życzymy 
wszystkiego najlepszego 
na nowej placówce.

Mieszkaniec Karcina 
wziął samochód od swo-
jego brata, choć dopiero 
robi kurs prawa jazdy. 
Zrobił to pomimo tego, 
że brat, jak twierdzi, 
mu zabronił. Daleko nie 
zajechał. Nie wyszedł 

z zakrętu, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i 
uderzył w drzewo. Ran-
ny chłopak z urazem 
nogi został odwieziony 
do szpitala. Samochód 
najprawdopodobnie j 
trafi do kasacji.

Pada. To żadna nowość. 
Ale w niektórych miejscach 
kanalizacja deszczowa re-
gularnie nie odbiera wody. 
Tak było przy skatepraku, w 
miejscu, którym przechodzi 
się z mostu pontonowego 
na ulicę Solną. Studzienka 
w ogóle nie odbiera wody 
i robi się tam rozlewisko. 
A to jedyne przejście w tej 

części Kołobrzegu przez 
Kanał Drzewny, w dodatku 
zapromowane przez władze 
miasta - po to, aby nie cho-
dzić mostem kolejowym. 
Woda znalazła sobie ujście 
przez trawę i spływała do 
studzienki położonej w 
skateparku, ale turyści byli 
skazani na brodzenie w 
wielkiej kałuży.

Ciało zostało odkryte w minioną niedzielę. Zna-
leziono je w okolicy wpływu kanału z grobli w 

stawku w Parku Dąbrowskiego do rzeki Stramniczki. 
Jak mówi Andrzej Duda, oficer prasowy komendanta 
powiatowego policji, znaleziony mężczyzna ma około 
60 lat, w wodzie leżał około 24 godzin. Wykluczono 
napad rabunkowy.

Zwłoki zostały odnalezione przez kilku mężczyzn. 
Miejsce znalezienia ciała doskonale zna policja i 

straż miejska, bowiem często interweniuje w tej czę-
ści parku. Przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok, 
która zostanie przeprowadzona w ramach prokura-
torskiego śledztwa.

Z cyklu 
„budownictwo po kołobrzesku”

Inwestycje najłatwiej się otwiera. Media, fle-
sze, wywiady. Potem bywa różnie, zwłaszcza 
gdy sytuacja się komplikuje. Tak było przy 
skateparku i stadionie.

W Stramniczce 
znaleziono zwłoki

Siostra Łukasza 
odchodzi

19-latek bez prawa jazdy jechał z Korzystna w kie-
runku Starego Borku. Jechał samochodem bez zgo-
dy jego właściciela. Podróż skończył na drzewie.

Robił prawo jazdy, 
rozbił się na drzewie

PAWŁOWSKI
ZACHOWAŁ
STANOWISKO

Nie było dymisji dyrektora muzeum w związku z planami przenosin 
placówki. Jak wyjaśnił Paweł Pawłowski, doszło do zakłócenia 
komunikacji ze starostą.

- Ten brak komunikacji 
doprowadził do eskalacji 
emocji i oświadczeń - sko-
mentował swoje spotka-
nie ze starostą Tomaszem 
Tamborskim - dyrektor 
muzeum. Ani dyrektor nie 

złożył dymisji z zajmowa-
nego stanowiska, ani nie 
został odwołany. Jego 
zdaniem doszło do nie-
porozumienia i wszystko 
zostało wyjaśnione. A to 
się dopiero okaże…
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www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Wielu już przywykło, że 
scena w amfiteatrze koja-
rzy się nierozerwalnie z fe-

stiwalem Sunrise. Ale tym 
razem do kołobrzeskiego 
amfiteatru powróciło moc-
ne uderzenie, sięgając 
do tradycji z początku lat 
80-tych. W ubiegłym roku 
na scenie przy RCK odbył 
się „Rock nad Bałtykiem”, 
było sporo pretensji i 
problemów. W tym roku 
Regionalne Centrum Kul-
tury wypracowało formułę 
RoCK Festiwalu i można 
powiedzieć, że pomimo 
padającego deszczu w 
pierwszym dniu imprezy, 
był to strzał w przysłowio-
wą dziesiątkę. 
Przed kołobrzeską pu-

blicznością wystąpił zespół 
WC, The Car Is On Fire i 
Cool Kids Of Death. Na 
koncercie Armii i T.Love, 
był komplet publiczności. 

To mówi samo za siebie. 
W niedzielę zagrali: Kwa-
drans, Twyft, Nieporozu-
mienie, Demesis, Care 
Not, BiFF, Natu, Abradab.

Ponad 2 tysiące osób 
uczestniczyło w zlo-

cie miłośników pojazdów 
ciężarowych Star-Truck, 
który z okazji Święta Woj-
ska Polskiego zorganizo-
wali: Gmina Trzebiatów, 
Muzeum Oręża Polskiego 
i Fundacja Fort-Rogowo: 
13-14 sierpnia. Posiadaczy 
zabytkowych pojazdów 
militarnych i cywilnych 
przybyło ponad dwustu, w 
tym goście z Niemiec. Poza 
ciężarówkami Star w wersji 
wojskowej, milicyjnej oraz 
straży pożarnej, można było 
podziwiać zabytkowe War-
szawy, Syreny, Fiaty 126p, 
Trabanty, Volkswageny i 
motocykle. Nie zabrakło 
też rarytasów dla fanów „4 
kółek”- jak kabriolet Ford 
T Touring z 1921 roku 
i Mercedes 111. Wojsko 

Polskie zaprezentowało 
wyposażenie i uzbrojenie 
78 Pułku Rakietowego OP 
w Mrzeżynie: przeciwlot-
niczy karabin maszynowy 
na Starze 266. Dużym za-
interesowaniem cieszyła 
się także lotnicza kolekcja 
zgromadzona w hangarze 
– obecnie funkcjonującym 
jako magazyn Muzeum 
Oręża Polskiego, oraz loty 

widokowe śmigłowcem 
Robinson R44. Niezwykły 
spektakl muzyczny przy 
pełni księżyca był ukorono-
waniem wrażeń minionego 
weekendu.

M i ę d z y n a r o d o w e 
Spotkania z Folklo-
rem „Interfolk” trady-
cyjnie rozpoczęły się 
barwnym korowodem 
ulicami centrum mia-
sta. Przyjechało 7 
zespołów z całego 
świata. Przez niemal 
tydzień, swoją muzy-
ką, tańcem i kulturą 
przyciągały turystów i 
mieszkańców.

Zespoły z Polski, 
Izraela, Rumunii, Sło-
wacji, Kazachstanu, 
Turcji i Francji, gości-
ły w Kołobrzegu od 
wtorku. W korowodzie 
folkloru, zaprezento-
wały się na ulicach 
miasta, wzbudzając 
ogromne zaintere-
sowanie. Hitem byli 
szczudlarze z Francji, 
a także tancerki z Ka-
zachstanu.

!
TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

Już nie „Rock nad Bałtykiem”, ale RoCK Festiwal. Fani cięższych dźwięków mogli 
świetnie pobawić się przy czymś mocniejszym, oczywiście muzycznie...

Mocne uderzenie 
w amfiteatrze

Fot. Leszek Karkut

Interfolk po raz 20Święto z „Gwiazdami”
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Rozumieją się bez słów…

Hoc: Tu nie chodzi tylko o rzuca-
nie piłki do kosza. To jest sprawa 
wagi państwowej.

Hoc: Gdyby tu był Jarek też głoso-
wałby „za”, bo od tego zależy moje, 
twoje, nasze być albo nie być.

Hoc: No, cieszę się Antoni, że ro-
zumiemy się bez słów.

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

Na sesji Rady Miasta, poseł Czesław Hoc przekonywał sceptycznego do tej pory radnego 
Antoniego Piwowarczyka (PiS), że trzeba wspomóc koszykarską Kotwicę.

To był napad… 
śmiechu

Rzeczniczka: A 
już myślałam, 
że będziesz 
mnie pytała o 
moje…

Redaktorka: 
(śmiech)

Redaktorka: 
Nie, no co ty, 
nie jestem 
facetem…

Rzeczniczka: 
Bo wszyscy 
mnie pytają, 
skąd mam 
takie duże…

Rzeczniczka: 
… doświadcze-
nie zawodo-
we…

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

Redaktorka Dominika z TKK postanowiła 
przepytać rzeczniczkę Marlenę. 

Obie o mało nie udusiły się ze śmiechu.

www.e-fast.pl

Żegnaj lato 
na rok…
Tegoroczny sierpień 

do słonecznych rów-
nież nie należał. Ogól-
nie, sezon był zimny i 
deszczowy, z niewielką 
przewagą dni słonecz-
nych i upalnych. A miało 
być oczywiście inaczej. 

Warto wykorzystać 
ostatnie promienie let-
niego słońca, wypocząć 
na kołobrzeskiej plaży 
czy pospacerować nad 
morzem podczas koloro-
wych zachodów. Powoli 
zbliża się jesień.

Przewodniczący Rady 
Miasta jest człowiekiem 
spokojnym i opanowanym. 
Bywają jednak i takie mo-
menty, kiedy sytuacja jed-
nak go zaskakuje. Ostatnio, 
takie zaskoczenie zaliczył w 

swoim własnym gabinecie w 
ratuszu. Okazało się, że ktoś 
przewiesił godło państwowe 
– orła w koronie, odsłaniając 
orła z okresu PRL-u. – Pia-
stowski – nie stracił animu-
szu Ryszard Szufel.

go zaskoczył
Orzeł
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17. Daria Bąk

Głosuj na Dziewczynę Lata i Dziewczynę Lata Mediów 2011! 

Klimatyczny Kołobrzeg zaprasza!

1. Monika Brysiak

2. Karolina Ćwik

3. Celina Kornijaszek

4. Anastazja Studzińska

5. Patrycja Ryżewska

6. Hanna Tyszer

7. Oliwia Kasperska

8. Dominika Sobczak

9. Weronika Szczerbala

10. Monika Smołka

11. Justyna Gromadzka

12. Daria Słoniec

13. Dagmara Pawełczyk

14. Ewa Gliwka

15. Wioleta Dąbrowska

16. Karolina Kaczyńska

Centrum Promocji i 
Informacji Turystycznej 
w Kołobrzegu, Głos 
Koszaliński oraz portal 
Miastokolobrzeg.pl 
zachęcają do wzięcia 
udziału w wyborze 
Dziewczyny Lata Mediów 
2011 i oddania swoje-
go głosu. Wystarczy 
wysłać SMS-a pod 
numer 71466, wpisu-
jąc następującą treść: 
GK.DM.XX (gdzie XX to 
numer kandydatki). 
Przykład: GK.DM.1 to 
głos na kandydatkę z 
nr 1. Koszt SMS-a to 
1,23 zł z VAT.
Głosowanie SMS-owe 
trwa od 17 sierpnia do 
26 sierpnia 2011 r. 

Jednocześnie za-
praszamy na 
www.facebook.com/
klimatycznykolobrzeg. 
Na funpage’u trwa 
równocześnie głosowa-
nie na Dziewczynę Lata 
Klimatyczny Kołobrzeg 
2011. Każda z kandy-
datek ma szansę na 
wygranie profesjonal-
nej sesji fotograficznej 
- pozwólmy spełnić 
marzenie zostania 
fotomodelką!


