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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

PROMOCJA BONUSY URODZINOWE od 25 kwietnia do 8 maja

ZRÓB ZAKUPY ZA MINIMUM 100 zł 
I ODBIERZ W KASIE BON ZAKUPOWY 15 ZŁ *szczegóły promocji w sklepie

Karty 
Gromek, 
Kalinowski, 
Tamborski i 
Woźniak. To 
asy na stole 
wyborczym na 
urząd prezy-

denta miasta. 
Kto jeszcze? 
Czy jokerem 
okaże się 
Anna Miecz-
kowska? Czy 
będzie rozłam 

w PO? I czy 
Janusz Gro-
mek ma szan-
sę na trzecią 
kadencję? 
Szczegóły na 
stronie 5.

zostałyrozdane

Rozpierducha pod katedrą

Komunistyczne 
hasła, faszystowska flaga, 

w tle krzyż, postaci dwóch pa-
pieży i młodzież w ciekawych 

strojach. Muzyka do tańca i do 
różańca, polskie flagi, agresja, 

demokracja. Najpierw były 
głosy oburzenia, a potem 

oklaski. Relacja na 
stronie 4.

ŁAPAJ ZŁODZIEJA!
Pracownicy jednego z 

marketów byli bezradni, 
gdy pewna ekipa zaczę-

ła „robić zakupy” w ich sklepie. 

Pomogła jedna z agencji ochro-
niarskich i brawurowa akcja 
kołobrzeskiej policji. Czytaj na 
stronie 2.

Salon firmowy Printeria
czynne pn-pt 9-17, sob 10-14
ul. Budowlana 4B
78-100 Kołobrzeg
tel. +48 665 603 393
mail: kolobrzeg@printeria.pl

Regeneracja tonerów do drukarek laserowych
Napełnianie kartridży do drukarek atramentowych
Naprawy pogwarancyjne drukarek
Serwis komputerów
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Danuta Adamska-Czep-
czyńska wpadła na genialny 
pomysł, z kategorii do-
tychczas zarezerwowanej 
wyłącznie dla Ministerstwa 
Finansów, czyli jak zara-
biać na czymś, co do nie-
dawna wydawało nam się 
bezpłatne. Kołobrzeg, jako 
uzdrowisko pobiera już 
taką jedną magiczną opłatę, 
czyli od klimatu. Płaci się ją 
bez względu na to, czy jest 
słońce czy nie, i czy ktoś 
sztacha się jodem czy czymś 
innym.

Radna PO poszła krok da-
lej. Jej zdaniem, używanie 

słowa „kołobrzeski” nobi-
lituje. Radną od pewnego 
czasu bulwersuje, że park 
linowy jest „kołobrzeski” 
– w nazwie oczywiście. 
Serwisy informacyjne też 
są kołobrzeskie, gazeta jest, 
ogórek, uzdrowisko, wysy-
pisko i spalarnia. Skarbów 
kołobrzeskich ci u nas 
dostatek, ino się od nich 
trudno wzbogacić. Ale jak 
widać, są metody na to, żeby 
wzbogacali się inni ,naszym 
kosztem ma się rozumieć. I 
tak można wprowadzić pa-
rapodatek od rozjeżdżania 
dziur w drogach, przez co 
stają się coraz większe.

 Proponuję radnej PO prze-
nieść odrobinę swojego ge-
niuszu w inne miejsce. Rad-
ny Karpiniuk wspomniał 
coś niedawno, że podczas 
sztormów nocą, morze 
przekracza dopuszczalną 
normę hałasu dla uzdro-
wiska. To także problem 
Świnoujścia. Sprawa niby 
beznadziejna, a jak ważna 
dla Kołobrzegu, bo możemy 
stracić status uzdrowiska… 
Można wprowadzić kary 
od zbyt głośnego szumie-
nia. Trzeba jeszcze znaleźć 
właściciela morza i gotowe. 
Radna Danuta da radę.

Robert Dziemba

- Dostałem telefon od kobiety, która pytała 
się, co ma zrobić, bo ochroniarze kradną 
w markecie. Przed sklepem stało czarne 
audi, do którego ci ludzie przynosili towar 
– mówi nasz informator. Na pomoc, w ra-
mach interwencji obywatelskiej, ruszyły 
patrole jednej z agencji ochroniarskiej 
Lex Crimen. W międzyczasie powiado-
miona została policja. Wezwani ochro-
niarze zastawili pojazd marki audi, a już 
za chwilę na miejscu były radiowozy. 
Złapane osoby nie stawiały oporu. W ich 
samochodzie ujawniono dużą ilość alko-
holu. Jak powiedział nam Andrzej Duda, 
oficer prasowy komendanta powiatowe-
go policji, osoby zostały zatrzymane w 
związku z kradzieżą, a sprawę prowadzi 
kołobrzeska prokuratura.

W środowisku agencji ochrony zawrzało. 
Jak twierdzą ich właściciele, pracownicy 
ochrony są od pilnowania porządku, od 
nadzoru i pomocy. Trzeba mieć do nich 
zaufanie. Takie akcje, jak ta z marketu, 
podkopują zaufanie do ochroniarzy i 
branża się od tego odcina.

OD SPRAW 
BEZNADZIEJNYCH
Danuta

Trzeba płynąć pod prąd,
z prądem płyną tylko śmieci.

Z. Herbert

W jednym z kołobrzeskich hipermarketów, obsługa miała nie lada 
problem. Osoby, które zajmowały lub zajmują się ochroną, same zaczęły 
„robić zakupy” i jakby nigdy nic, zabierały sobie towar.

TO DOPIERO 
BYLI KLIENCI!



  2  | www.miastokolobrzeg.pl   kwiecień 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   3    kwiecień 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

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

W słynnej już „Bitwie na 
karaoke”, która odbyła 
się dzięki inicjatywie 
znanym wszystkim Ar-
tura Semprucha oraz 
Elżbiety Downarowicz, 
przy znacznym wspar-
ciu Regionalnego Cen-

trum Kultury, wygrali 
nauczyciele, a drużyna 
dziennikarzy pod do-
wództwem Dominiki 
Miłoszewicz, zajęła 
miejsce drugie. Na sce-
nie stanęły również dru-
żyny branżowe, m.in. 
strażaków, fryzjerek, 
pracowników Urzędu 
Miasta i Starostwa Po-
wiatowego. Atmosfera 
w Hali Milenium była 
wspaniała. W ten spo-
sób Kołobrzeg zagrał 
dla Natalii Zawady, któ-
ra potrzebuje pieniędzy 
do walki z ciężką choro-
bą. Podczas koncertu, 
udało się zebrać ponad 
6 tysięcy złotych.

PRAWIE WYGRALI…
DZIENNIKARZE

Fo
t. 

K
ac

pe
r P

aj
or

Ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się w kwietniu. Trwała 4 godziny, 48 minut i 35 sekund. To krótko. 
Radni za posiedzenie otrzymują diety. Kasę im się wypłaca, nawet gdy są nieco ponad 1,5 godziny…

BO SESJA BYŁA ZA DŁUGA?
Radna opozycyjna Dorota 
Oyedemi, członek Klubu 
Radnych Niezależnych „Ra-
zem dla Kołobrzegu”, przy-
szła na sesję spóźniona 
o 37 minut. Usiadła sobie 
przy stole, wyciągnęła do-
kumenty i obradowała. Po 
2 godzinach 12 minutach 
i 20 sekundach przewod-
niczący ogłosił 5-minu-
tową przerwę. Radna, 
jak pokazuje kamera 
rejestrująca sesję salę 
posiedzeń opuściła. 

Zapytaliśmy Ryszarda 
Szufla, przewodni-

czącego Rady Mia-
sta, co zamierza 

z tym zrobić. W odpowiedzi 
usłyszeliśmy, że z radną po-
rozmawia. Porozmawiać to 
my też możemy. Jak powie-
działa nam Dorota Oyedemi, 
na sesję się nieco spóźniła. 
Potem była przerwa, była na 
spotkaniu gdzie składano so-
bie życzenia świąteczne. Na 
sesji pojawiła się niedługo 
potem, akurat na interpela-
cje. I w sumie to radna nie 
wie, czego się czepiamy.

Sprawdziliśmy. Faktycznie, 
Dorota Oyedemi pojawiła się 
na sali podczas interpelacji. 
Zapomniała tylko dodać, że 
na ok. 5 minut przed końcem 
sesji…

Radna RM Dorota 
Oyedemi, członek 
Klubu Radnych 
Niezależnych 
„Razem dla 
Kołobrzegu”



  4  | www.miastokolobrzeg.pl   kwiecień 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   5    kwiecień 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

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

Według Zbignie-
wa Błaszczuka 
Kołobrzeg się 

zwija, jedyne co się rozwi-
ja, to „Biedronka”, a czego 
władza się nie dotknie, to 
się sypie. Przypomniał, 
że miasto jest zadłużone, 
spółki miejskie przyno-
szą straty, z miasta chce 
uciekać PŻB, konflikt 
ekologiczny na Radziko-
wie, pomimo wyborczych 
obietnic pozostaje nieroz-
wiązany. Błaszczuk zwró-
cił uwagę, że jeszcze do 
niedawna gloryfikowane 
jako gwarancja rozwoju 
i sukcesu projekty, przy-
gniatają ich autorów i 
mieszkańców, jak projekt 
Dorzecza Parsęty, generu-

jący drastyczne podwyżki 
cen wody i ścieków, czy 
budowa stadionu, którego 
eksploatacja tylko w ubie-
głym roku pochłonęła po-
nad milion złotych. Radny 
na koniec przypomniał, 
że władze miasta chcą się 
bilansować prywatyzacją 
spółek miejskich, za co za-
płacą wszyscy mieszkańcy. 
Jak stwierdził, skończyła 
się polityka ciepłej wody w 
kranie, realizowana przez 
rząd Donalda Tuska. Jak 
widać, Kołobrzeg chyba 
wreszcie odzyskał opo-
zycję.

Podobno te wypo-
wiedzi radnego 
SLD, przyprawiły 

o apopleksję serca nie-
których jego partyjnych 
kolegów. – Powiedziałem 
to, co myślę, a poza tym to 
wszystko prawda - dekla-
ruje Błaszczuk. SLD był 
w Kołobrzegu traktowany 
jako „konstruktywna” 
opozycja wobec PO. Teraz 
konstrukcji, jak deklaruje 
Jacek Kuś, nowy szef po-
wiatowych struktur SLD, 
ma nie być. To dobra 
nowina dla mieszkańców, 
którzy chcieliby krytyki 
władzy, tylko nie ma kto 
spełnić ich oczekiwań, a 
do wyborów jeszcze (lub 
jeszcze tylko) 2 lata. Miej-
my nadzieję, że ta wieść 
zbyt szybko się nie zdez-
aktualizuje. 

O tym, że w Kołobrzegu rządząca miastem 
Platforma Obywatelska nie ma de facto 
żadnej opozycji, nie trzeba specjalnie 
nikogo przekonywać. Ale to, przynajmniej 
według deklaracji polityków SLD, ma się 
zmienić i to już! Te deklaracje padły pod-
czas ostatniej konferencji prasowej lewi-
cy, jednej z najostrzejszych w tej kadencji 
samorządu.

To jeszcze czary 
CZY JUŻ OPOZYCJA?

Jacek Kuś, 
nowy szef 

powia-
towych 

struktur 
SLD

W cieniu gotyckiej kate-
dry, na cokole milenijnego 
pomnika, pojawiła się od 
lat nieobecna tu swasty-
ka. A niedaleko niej były 
portrety komunistycznych 
dygnitarzy i przodowni-
ków. Nie zabrakło krzyża 
katyńskiego i wielu innych 
artefaktów z nowszej i star-

szej historii naszego kraju. 
Wiele mówiły same hasła: 
„Tu jest Polska”, „Gdzie 
jest krzyż!”, „Zima wasza, 
wiosna nasza”, „Niech żyje 
wolność” i inne. 

Na tym śmietniku pojawiła 
się młodzież w różnych 
strojach: Polaka (strój 

krakowski), milicjanta, 
gestapowca, księdza i 
kto tam co sobie jeszcze 
wymyślił. I tak scenom z 
historii naszego państwa, 
którym przygrywały różne 
piosenki i melodie, od „Mu-
rów” Kaczmarskiego po 
„Mydełko FA”, przyglądała 
się publiczność, a z cokołu 
dwaj papieże, polski król i 
niemiecki cesarz. 

Spektakl „Śmietnik historii” 
przygotowała młodzież z 
Zespołu Szkół im. Macieja 
Rataja w Gościnie, pod kie-
rownictwem wójta Gminy 
Dygowo – Marka Zawadz-
kiego. Bisu nie było – duża 
część dekoracji podczas 
przedstawienia została 
zniszczona.

MŁODZIEŻ NA ŚMIETNIKU HISTORII
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Te wybory będą 
inne niż wszystkie 
znane nam do tej 

pory, bo będą to wybory 
jednomandatowe. Rad-
nym będzie więc można 
zostać i łatwo, i trudno. 
Pewne rzeczy są jeszcze 
rozwojowe, ale jedno jest 
pewne: krajobraz powy-
borczy w 2014 roku bę-
dzie inny niż obecny. A co 
z prezydentem miasta? 
Tu pewne jest jedno: ktoś 
te wybory wygra. Kto?

Największy tłok jest 
na szeroko rozu-
mianej prawicy. 

Zapewne w wyborach 
wystartuje Janusz Gro-
mek, obecny prezydent 
miasta. Choć na początku 
nie był pewien, to teraz 
jednak jest coraz bardziej 
przekonujący, że jednak 
w wyborach mógłby 
wystartować. Ale chęć 
na fotel prezydenta ma 
także Tomasz Tamborski. 
Był już zastępcą prezy-
denta, teraz jest starostą 
i kto wie, być może na 
Ratuszową 13 wróci. 
Trzecim prawicowym 

kandydatem może być 
Cezary Kalinowski. Może 
być, bowiem w tej funkcji 
mógłby zastąpić Henryka 
Bieńkowskiego. Wszystko 
wskazuje na to, że ten 
trzykrotny prezydent mia-
sta w kolejnych wyborach 
udziału nie weźmie. Czy 
namaści Kalinowskiego? 
Pożyjemy, zobaczymy.

Kandydatem lewicy 
będzie zapewne 
Jacek Woźniak. 

Czy ktoś jeszcze – to 
trudno powiedzieć. Lewi-
ca ma poważny problem 
z własną tożsamością 
i szyld SLD raczej ape-
tyczny dla wyborców nie 
będzie. Zresztą, może to 
być niejedyna dewaluacja. 
Podobny problem może 
mieć Platforma Obywa-
telska, o której poparcie 
może zawalczyć Gromek 
i Tamborski. Może się 
okazać, że i jeden, i dru-
gi, wystartuje z własnego 
komitetu. Czyżby więc 
kandydatem na prezy-
denta miałby być Marek 
Hok, obecny poseł? A 
może Anna Mieczkowska, 

obecny wicemarszałek 
województwa? Mieczkow-
ska mogłaby być czarnym 
koniem tych wyborów. Nie 
wiadomo, jakim bilansem 
zakończy się kadencja 
Janusza Gromka dla sa-
mej PO. Wtedy może się 
zacząć poszukiwanie trze-
ciej drogi. Z drugiej strony, 
największym zagrożeniem 
dla obecnego prezydenta 
jest właśnie Tamborski i 
jeśli obaj panowie wystar-
tują, to zapewne spotkają 
się w drugiej turze. 

Czy będą jeszcze 
jacyś kandydaci? 
Pewnie będą. Ko-

goś musi wystawić Prawo 
i Sprawiedliwość. Jeśli 
partia ta wybierze znowu 
własnego kandydata, to w 
tych wyborach nie ma on 
żadnych szans. W wybo-
rach mógłby również wy-
startować Andrzej Mielnik 
jako przedstawiciel części 
kupców i przedsiębior-
ców. Być może własnego 
kandydata wystawi Ruch 
Palikota, ale będą to już 
kandydaci na poziomie 
waleta, nie króla czy asa. 

(pod sklepem Biedronka)
ul. Wojska Polskiego 5, tel. 94 35 460 40, kom. 502 22 44 56

 profesjonalne szycie dekoracji

  kompleksowa oferta obejmująca:

  firany

  zasłony

  lambrekiny

  rolety rzymskie i austriackie

  ekrany

  narzuty

  karnisze

  oferujemy fachowy pomiar i montaż

  zapraszamy do współpracy hotele, 
 ośrodki wczasowe, pensjonaty

zapraszamy 
do naszego salonu

R E K L A M A

Nowy kodeks wyborczy prze-
widuje, że wybory samorzą-
dowe odbędą się w okręgach 
jednomandatowych. Do tej 
pory, w naszym mieście były 
4 okręgi mandatowe: w 3 
wybieraliśmy po 5 radnych, 
a w jednym wybieraliśmy 6 
radnych. Razem daje to 21 
mandatów, bo tyle liczy Rada 
Miasta Kołobrzeg. W 2014 
roku sprawa, przynajmniej 
teoretycznie będzie prosta. 
Wybory wygrają te osoby, 
które otrzymają najwięcej gło-
sów wyborców. Do tej pory, 
mandaty były przyznawane 
listom partyjnym lub komi-
tetom wyborczym wyborców. 

Dopiero potem wygrywały 
osoby, które otrzymały naj-
większą liczbę głosów. Dlate-
go była to typowa ordynacja 
partyjna.

Problem podziału miasta na 
okręgi wyborcze jest sprawą 
skomplikowaną. Zgodnie z 
nowymi przepisami, natu-
ralnym okręgiem wybor-
czym jest teren jednostki 
pomocniczej samorządu, w 
tym wypadku są to granice 
funkcjonowania osiedli. 
Mamy takich w Kołobrzegu 
9. Jednak w każdym okręgu 
wyborczym trzeba wybrać 
jednego radnego, a to oznacza, 

że osiedla trzeba podzielić na 
2 lub więcej okręgów. Powyż-
szą sprawę przedstawiamy w 
dużym uproszczeniu, gdyż 
okręgi muszą odpowiadać 
jednolitej normie przedsta-
wicielstwa. Oblicza się ją jako 
podział liczby mieszkańców 
przez liczbę mandatów. W 
Kołobrzegu, jeden okręg 
powinien się więc składać z 
ok. 2200 mieszkańców (kwe-
stia ustalenia, ilu dokładnie 
mieszkańców ma Kołobrzeg). 
Takie wykrojenie okręgu do 
łatwych nie należy. Nie są to 
tylko kwestie geograficzne, ale 
także polityczne. A te jak wie-
my, budzą ogromne emocje. 

Wybory do Rady Miasta odbędą się w 2014 roku. Już teraz jednak trwają 
prace nad projektem uchwały o podziale Kołobrzegu na okręgi wyborcze.

Radnych wybierzemy jednomandatowo

Za nami niemal połowa kadencji. Szybko zleciało, ani się kto zdążył 
obejrzeć. W polityce jednak, koniec jednej kampanii oznacza początek 
kolejnej. Nie inaczej jest w Kołobrzegu: wybory za 2 lata.

połowinki
Samorządowe

CENTRUM Dekoracji Wnętrz

www.dekoracjawnetrz.info
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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

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

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Podczas uroczystości w 
Regionalnym Centrum 

Kultury odczytano list 
prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej Łukasza Ka-
mińskiego. Zaprezentowa-
no referat multimedialny 
„Katyń 1940 - pamiętamy” 

autorstwa Michała Ru-
czyńskiego z Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w 
Szczecinie - Delegatura w 
Koszalinie. Wręczono pa-
kiety edukacyjne IPN oraz 
podziękowano  pedagogom 
i uczniom opiekującym 

się miejscem nasadzenia 
„Dębów Katyńskich” w Ko-
łobrzegu.

Wieczorem, uroczysto-
ści były kontynuowa-

ne w kołobrzeskiej bazylice, 
gdzie za pomordowanych w 
Lesie Katyńskim odprawio-
no mszę św. Potem, uroczy-
stości przeniosły się na teren 
Dębów Pamięci. Tam od-
czytano apel poległych, była 
salwa honorowa i zapalono 
znicze. To co podkreślano 
podczas uroczystości, to 
udział w nich dzieci i mło-
dzieży. Jak mówią Sybiracy, 
dzięki nim, losy Polaków w 
sowieckiej niewoli nie zosta-
ną zapomniane.

Zasłużony trener klubu 
KSŁ MEWA. Trener Ka-
dry Narodowej. Ojciec 
sukcesu wielu polskich 
łuczników. Jego najwięk-
szym osiągnięciem był 
brązowy medal Joanny 
Nowickiej na Olimpiadzie 
w Atlancie w 1996 roku. 

Związany z kołobrzeskim 
środowiskiem sportowym. 
M.in. z jego inicjatywy 
rozpoczęto budowę Hali 
Łuczniczej i profesjonal-
nych torów łuczniczych 
w sportowym kompleksie 
„Milenium”. Pozostanie w 
naszej pamięci.

Ten pokój od 2 lat jest taki sam

Katyń 1940. Kołobrzeg pamięta…

Stanisław Stuligłowa zmarł po chorobie, która 
utrudniała mu realizację jego życiowej pasji, jaką 
jest łucznictwo. Poświęcił się mu na zawsze.

Odszedł ojciec 
kołobrzeskiego łucznictwa

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Oferty promocyjne:
 POŁOWINKI    STUDNIÓWKI

 WESELA OSTATNIE WOLNE TERMINY 2012

- Tam się nic nie zmieniło – mówi Marek Karpiniuk, ojciec Sebastiana. 
Pokój kołobrzeskiego posła pozostał w niezmienionym stanie. To pewnego rodzaju sanktuarium.

Na szafie sza-
lik Kotwicy. 

Na pa-
r a p e c i e 
z d j ę c i e 

mamy. A 
tak, dużo 
g a z e t , 
d o k u -
mentów, 
niewielki 
bałagan 
powsta-
ły przed 
w y l o -
tem do 
S m o -
l e ń -
s k a 

10 kwietnia 2010 roku. 
Powrót był planowany 
tego samego dnia. W 
niedzielę zapewne Se-
bastian Karpiniuk spałby 
w swoim łóżku w wie-
żowcu przy ul. Wąskiej. 
Tak się jednak nie stało.

Wymowny jest również 
bilet Sebastiana, znale-
ziony w jego rzeczach 
w Smoleńsku. Wrażenie 
robi napis „Życzymy 
przyjemnej podróży”. 
Dla nas równie symbo-
liczne jest zdjęcie posła 
z jego babcią, wykona-
ne na kilka dni przed 

katastrofą. To ostatnia 
fotografia Sebastiana 
Karpiniuka z naszego 
archiwum. Wychodził 
z bazyliki z mszy w 20 
rocznicę śmieci swojej 
matki.
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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
ORAZ NIEDZIELA 9.00-18.00

Zapraszamy!

wiosenny dodatek MIASTA KOŁOBRZEG

DOM i OGRÓD

z poduszkami

1199,-kpl.

 stół rozkładany, wym. 150/200 x 90 x 74 cm
 4 krzesła składane, wym. 49 x 60 x 94 cm
 2 fotele składane, wym. 55,5 x 60 x 94 cm
 6 poduszek, gr. 1,9 cm

AMBASADOR zestaw mebli z drewna eukaliptusowego

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Wiosenne roztopy mogły spo-
wodować deformację ścieżek 

i chodników. Warto je naprawić nie 
tylko dla komfortu komunikacji, ale 
również zabezpieczyć przed osia-
daniem w kolejnych latach. Warto 
zainteresować się stanem altanki. 
Sprawdzić, czy nie ma zacieków, 
jak zimę przetrwał dach i czy w 
okolicy poddasza nie zagnieździły 
się osy lub szerszenie. Do likwi-
dacji gniazd najlepiej jest zaprosić 
wyspecjalizowaną firmę.

Prace w ogródku najlepiej 
zacząć od uporządkowania 

trawnika: wygrabienia liści, suchej 
trawy i uschłych gałęzi. Warto 
przy tym pamiętać, żeby nie być 
zbyt gorliwym i nie uszkodzić 
wschodzących na wiosnę roślin. 
Następnie, warto zainteresować 
się drzewami i krzewami. To ide-
alny czas na usunięcie suchych 
lub uszkodzonych gałęzi. Gałę-
zie możemy również przyciąć, 
co spowoduje lepszą wegetację 
drzewa. 

Kwiecień i maj to czas inten-
sywnej pracy w ogrodzie wa-

rzywnym. Na rozsady siejemy pod 
szkłem pomidory, brokuły, sałatę, 
rzodkiewkę i paprykę. Warto jesz-
cze wstrzymać się z nasadzeniami 
do gruntu, chyba że pod tunele 
foliowe – warto zaczekać z tym do 
zimnej Zośki.

OGRÓDEK CZEKA 
NA WIOSENNE PORZĄDKI

Zdrowe źródło sztucznego światła
Nie potrafimy już obejść się 
bez sztucznego światła. Towa-
rzyszy nam ono wszędzie. A 
skoro tak, warto zadbać, aby 
źródła światła były zdrowe dla 
naszych oczu, tworzyły dobrą 
atmosferę w pomieszczeniu i 
były energooszczędne.

Nie od dziś wiadomo, że światło 
ma ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie. Źle dobrane, 
sztuczne źródło światła może 
powodować przemęczanie i 
łzawienie oczu, apatię, zre-
zygnowanie, rozespanie oraz 
znudzenie. Nie należy więc tego 
lekceważyć.  

Coraz bardziej popularne i 
najlepsze wydają się być lampy 
diodowe wykorzystujące tech-
nologię LED. Mają one wiele 
zalet: dłuższą trwałość, więk-

szą energooszczędność oraz 
znacznie mniejsze nagrzewanie 
powierzchni w porównaniu 
z tradycyjnymi żarówkami. 
Dodatkowo lampy LED cha-
rakteryzują się brakiem zależ-
ności barwowej od napięcia za-
silającego oraz niezbyt dużymi 
rozmiarami. Eksperci uważają 
również, że technologia LED 
jest jedną z najbezpieczniej-
szych dla oczu, ponieważ emi-
tuje światło najbardziej zbliżo-
ne do naturalnego.

Wiosna to idealna okazja, aby 
zmienić oświetlenie w domu. 
Diody LED w postaci lamp, 
żarówek czy węży świetlnych, 
idealnie nastroją wnętrze do 
lektury książki czy prasy, nie 
nadwyrężając tym samym i 
tak już przemęczonych całym 
dniem w pracy oczu. Oświe-

tlenie LED nadaje się de facto 
do każdego pomieszczenia: 
do aranżacji wnętrza salonu, 
pracowni, gabinetu, kuchni, 
sypialni, a nawet łazienki! 
W zależności od efektu, jaki 
chcemy osiągnąć, mamy do 
wyboru lampy dające światło 
naturalne, a także kolorowe. 
Dzięki tym ostatnim, możemy 
wybrać kolory w odpowiednich 
tonacjach. 
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ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki

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

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

Zapraszamy codziennie w godzinach 8-19, niedziela 9-16

poleca Centrum Ogrodnicze Żulicki

1 maja czynne 9-16   |   2 maja czynne 8-19   |   3 maja czynne 9-16

 19,90 PLN!
Ćwierkający ptaszek

Thuja Szmaragd 
40-50 cm wysokości, 

najlepsza do Twojego 
żywopłotu

 12,00 PLN!

Zapraszamy 
na Kiermasz Majowy

Miasto Kołobrzeg: Jak początki 
wiosny wyglądają po tej zimie 
w naszych ogrodach?
Bożena Piesik: Sytuacja nie jest 
najlepsza, dlatego, że w moim 
przekonaniu nie było właściwej 
jesieni. Było bardzo ciepło, róże 
potrafiły kwitnąc nawet w stycz-
niu. Później przyszedł mróz w 
okolicach 20 stopni poniżej zera, 
więc te soki, które były w roślinie, 
zostały ścięte. Dla rośliny to jak 
wyrok śmierci. Ale w przyro-
dzie wszystko może się zdarzyć. 
Dawni ogrodnicy mówili, że w 
takich przypadkach najlepiej jest 
zaczekać do czerwca. Nie wyrzu-
cajmy roślin, dajmy im szansę 
jak człowiekowi po ciężkiej cho-
robie nabrać sił. Tu pośpiech jest 
złym doradcą. W połowie roku 
zobaczymy, co tak naprawdę się 
z nimi stało. Przychodzą do nas 
klienci i mówią, że laurowiśnia 
jest cała brązowa. Jeśli tam są 
chociaż dwa zielone listki, jeśli 
gałązka się nie łamie, nie jest 
sucha, pozostawmy ją. Możemy 
obciąć suche liście. Jeśli ktoś 
ma wątpliwości, zapraszamy do 
odwiedzenia Centrum Ogrodni-
czego „Żulicki”, służymy naszym 
klientom wszelką radą.

MK: Wróćmy więc do sytuacji w 
ogrodzie. Jak on powinien wy-
glądać na wiosnę?
BP: Rośliny w tej chwili powinny 
być już odkryte. Jest już ciepło i 
pod liśćmi czy agrowłókniną ro-
śliny mogą się nam zaparzyć. Gdy-
by miał być przymrozek, a mamy 
na przykład hortensję ogrodową, 
przykryjmy ją na noc. O tej porze 
możemy przesadzać wszystkie 
drzewa i krzewy owocowe, nato-
miast byliny i skalniaki możemy 
już wysadzać. Krokusy, tulipany 
czy hiacynty sadzimy na jesień 
– one teraz powinny kwitnąć. To 
również dobry czas na przesadza-
nie iglaków. W tym momencie, 
możemy już wysiewać nasiona 
pietruszki, buraka czy marchwi. 
Rzodkiewka powinna być już w 
szklarni i powoli tam sobie rosnąć, 
natomiast jak najbardziej możemy 
siać ją na polu.

MK: Czy przekopujemy pole 
przed sadzeniem?
BP: Ostatnie wskazania są takie, 
żeby nie przekopywać zbyt głębo-
ko. Najlepiej jest wzruszyć ziemię 
widłami, dlatego, że było mało 
opadów i jest deficyt wody. Lepiej 
specjalnie teraz tej gleby dodatko-

wo nie wysuszać. Nie zapomnijmy 
jednak wybrać z ogrodu chwastów. 
Warto to zrobić teraz, bo później 
będzie z tym spokój. 

MK: Są tacy, którzy chcą zwięk-
szyć ilość drzewek owocowych 
w ogródku. To dobry termin na 
takie zmiany?
BP: To już ostatni dzwonek na 
takie akcje. Dotyczy to drzew 
wykopywanych z gruntu. Jeśli 
wypuściły już liście, lepiej takich 
manewrów nie wykonywać. Nato-

miast drzewka w doniczkach mo-
żemy przesadzać przez cały rok. 

MK: Co z opryskami?
BP: Jak najbardziej, opryski może-
my już robić. Chociażby na kędzie-
rzawość brzoskwiń. Widać, że już 
pojawiają się mszyce. Można więc 
już robić opryski na mszyce, na 
przędziorki. Zapraszam do nasze-
go centrum, nasi eksperci doradzą 
w doborze odpowiednich środków 
ochrony roślin i doradzą w jaki 
sposób mają być zastosowane.

MK: Są jakieś inne porady dla 
wiosennych działkowiczów?
BP: Nasi klienci, którzy załapali 
bakcyla do pracy w ogrodzie, 
odwiedzają nas już od lutego. Są 
na pewno dobrze przygotowa-
ni i tylko czekają na słoneczny 
weekend lub ciepłe popołudnie. Z 
takich uwag, to hasło zimna Zoś-
ka. Od wieków jest jasne, z czym 
to się wiąże i nie ma większego 
sensu eksperymentować, bo to 
dla roślin może się źle skończyć. 
Przymrozki do połowy mają nadal 
mogą wystąpić i nie próbujmy 
tego przeskakiwać. Warto rów-
nież pamiętać o odpowiednim 
sprzęcie. Mamy na wyposażeniu 
bardzo dobre łopaty, widły czy 
haczki, specjalnie budowane, er-
gonomiczne, które w przeciwień-
stwie do tradycyjnego sprzętu, 
nie wpływają na duże obciążenie 
kręgosłupa. Chcemy, żeby praca 
w ogrodzie pozwalała się zrelak-
sować, ułatwiała nam obcować z 
naturą i cieszyć się zbiorami, więc 
warto raz w miesiącu na przykład, 
zainwestować we właściwy sprzęt. 
To bardzo szybko się zwróci.

Pamiętajmy o zimnej Zośce!
Rozmowa z Bożeną Piesik, ogrodnikiem w Centrum Ogrodniczym „Żulicki”
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Zaczaruj swoje wnętrze

Oferujemy największy w regionie wybór lamp, żyrandoli, 
systemów ledowych i włączników. 

Wyłączniki, gniazda i ramki nie muszą być już jednolite 
i nudne. 

Olbrzymia ilość wzorów oraz kolorów, jakie proponujemy 
naszym klientom sprawia, że każdy wybierze dla siebie 
produkt, który stanie się finezyjnym wykończeniem 
dowolnie zaaranżowanego miejsca. 

Światło zmienia Twoje samopoczucie. 
Popraw je sobie ze Świetlikiem.

Salon Oświetleniowy
Hurtownia Materiałów Elektrycznych

ul. Sienkiewicza 17c, tel. +48 94 351 60 79
www.swietlik.kolobrzeg.pl

ul. Sienkiewicza 17c
78-100 Kołobrzeg
tel. +48 94 351 60 79
fax. +48 94 355 14 86
email: swietkol@tlen.pl

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

www.swietlik.kolobrzeg.pl

TYLKO U NAS!!! 
DOSKONAŁA PROMOCJA!!!

KUP MIESZKANIE I ODBIERZ 20 000zł 
na wykończenie mieszkania

40 metrowe mieszkanie już od 168 000 zł brutto

OSTATNIE 8 mieszkań w sprzedaży - SPIESZ SIĘ! CORAZ MNIEJSZY WYBÓR!
MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU  |  100% bezpieczeństwa Państwa pieniędzy

szczegóły promocji na stronie: www.osiedlepodlipami.pl
adres e-mail: biuro@osiedlepodlipami.com.pl

D Z W O Ń
501 141 997

KOŁOBRZEG, ul. Wieklopolska 6

 cisza i spokój
 niedaleko do centrum Kołobrzegu i morza
 lokalizacja bezpośrednio przy planowanym miejskim parku
 w budynku winda, miejsca garażowe
 niskie koszty eksploatacji

 Zenon DudekBONUS  Zenon Dudek

SPRZEDAŻ DORADZTWO - CHEMIA BUDOWLANA

tel. 94 35 181 63 , 604 081 569
fax 94 35 178 28 bonus138@wp.pl

Kołobrzeg, 
ul. Sienkiewicza 12

PROMOCJA   MAJ
Farba fasadowa biała 10L. -  59,90

Impregnat Sadolin Classic 0,75L. - 16,99
Ogród barw kolory 2,5L. - 39,90

W sprzedaży nowa kolekcja 2012
Dulux KOLORY ŚWIATA. 

FARBY TYNKI  -  SYSTEMY KOLOROWANIA
KLEJE     IZOLACJE     OCHRONA     DREWNA

GLAZURA     TERAKOTA     GRES

 Skuteczne systemy izolacji dachów, tarasów
 Realizujemy również nietypowe zamówienia
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DORADZTWO | KOMPETENCJA | PROFESIONALIZM

ZAUFAJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIU

9,
99

PROMOCJA! 
za mycie

Sprawdź, czy zarząd 
został powierzony 

notarialnie i czy jest zapi-
sany w księdze wieczystej 
(można to sprawdzić w 
akcie notarialnym nieru-
chomości, na przykład 
mieszkania lub lokalu). 
Jeśli jest zapis notarialny, 
przy odwołaniu zarządcy 
niezbędna będzie obec-
ność notariusza. Trzeba 
porozmawiać z innymi 
właścicielami, wskazać 

im co złego dzieje się na 
nieruchomości i korzy-
ści jakie mogą odnieść. 
Następnie zwołujemy 
zebranie właścicieli (albo 
przez zarządcę albo na 
wniosek właścicieli – uwa-
ga! – trzeba poinformować 
wszystkich właścicieli), 
w porządku którego wpi-
sujemy odwołanie do-
tychczasowego zarządu 
i powołanie nowego. W 
praktyce, najlepiej powo-

łać jest zarząd wspólnoty 
spośród właścicieli. Ad-
ministrowanie nierucho-
mością można powierzyć 
licencjonowanej firmie. 
Przy jej wyborze, warto 
porozmawiać z członkami 
zarządów innych wspól-
not (warto uczyć się na 
błędach innych). Podczas 
głosowania w dużych 
wspólnotach (powyżej 20 
lokali), aby uchwała była 
ważna musi poprzeć ją co 

najmniej 50% właścicieli 
(w małych wymagana jest 
zgoda wszystkich). Przed 
zebraniem warto również 
porozmawiać z poten-
cjalnym administratorem 
nieruchomości, pokazać 
bilans wspólnoty i inne 
dokumenty. Z zasady po-

zwala to wyciągnąć cieka-
we wnioski. Pamiętajmy: 
wspólnota jest tam, gdzie 
choć jeden właściciel lo-
kalu jest również właści-
cielem gruntu, a więc ma 
udział w części nierucho-
mości wspólnej. 
Korzyści? Pełna kontrola 

wydatkowanych środków, 
autonomia w zakresie 
wykonywanych remontów 
i inwestycji, a także do 
pewnego stopnia wyso-
kości czynszu. Wady? 
Pełna odpowiedzialność 
za nieruchomość. Wraz z 
prawami idą i obowiązki.

Zmień sobie zarząd
Masz już dość spółdzielni? A może twój dotychczasowy zarządca jest według ciebie nieuczciwy lub zbyt leniwy? 
To nie jest tak wielki problem, jak mogłoby się wydawać. 

Fo
t. 

P.
 D

aw
id
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Aby otrzymać tabliczkę 
należy:
- posiadać wpis do ewi-
dencji obiektów świad-
czących usługi hotelarskie 
zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych (tekst jedn. 
z 2004 r. Dz.U. Nr 223, 
poz. 2268) prowadzonej 
przez Wójta Gminy Ustro-
nie Morskie,
- pisemnie potwierdzić 
zgodę na warunki „Re-
gulaminu wydawania i 
używania tabliczek „Usłu-
gi hotelarskie” określone 
z Zarządzeniu nr 8/2012 
Wójta Gminy Ustronie 
Morskie z dnia 18 stycznia 
2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia jednolitego ozna-
kowania obiektów świad-
czących usługi hotelarskie 
wpisanych do ewidencji 
prowadzonej przez Wójta 
Gminy Ustronie Morskie.
- wpłacić kwotę w wyso-
kości: 40,59 zł brutto na 
konto Urzędu Gminy o 
numerze: 168562000700
40091420000030 z dopi-
skiem „tabliczki”.

Informacje szczegółowe 
dotyczące jednolitego 
oznakowania obiektów 
noclegowych uzyskać 
można w Referacie Roz-
woju i Promocji Urzędu 
Gminy pok. 23 tel. 94 35 
14 189, e-mail: turystyka-
@ustronie-morskie.pl.

W miniony czwartek w 
Ustroniu na drodze krajo-
wej nr 11 doszło do groź-
nie wyglądającego wypad-
ku. Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierowca 
mercedesa wyprzedzał 
ciągnik na podwójnej linii 
ciągłej. Niestety, w tym 

momencie kierujący ma-
szyną rolniczą skręcał na 
pobliską posesję. Doszło 
do zderzenia, w wyniku 
którego uszkodzony zo-
stał mercedes. Gorszy 
jest stan ciągnika, w któ-
rym urwane zostało koło. 
Policja wyjaśnia okolicz-
ności zdarzenia. 

Wykonawcą robót jest 
spółka Wallbud z Lubawki, 
która posiada wieloletnie 
doświadczenie w tego typu 
inwestycjach i jak zapewnia 
prezes zarządu – Rafał Czu-
ba - dołoży wszelkich sta-
rań, by realizacja inwestycji 
w poważniejszy sposób nie 
utrudniała komunikacji ani 
w obrębie ul. Kościuszki, ani 
promenady nadmorskiej”. 
Ponadto, zgodnie z poro-
zumieniem, w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń 
nawierzchni wykonawca 
robót wykona naprawy 
na bieżąco, w technologii 
wskazanej przez gminę, 
przywracając drogi i ciągi 
piesze do stanu pierwot-
nego. Inwestor zapewnił 
również o odbudowie na 
nowo części promenady 
oraz łącznika zejścia na 
plażę. Termin zakończenia 
inwestycji planuje się w 
lipcu 2013 r.

Urząd Gminy Ustronie 
Morskie uprzejmie 
informuje, że są już 
dostępne tabliczki z 
napisem „usługi hote-
larskie” dla obiektów 
prowadzących działal-
ność turystyczną na 
terenie gminy Ustro-
nie Morskie.

Tabliczki 
już są

Wójt gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski, podpisał 
porozumienie w sprawie zabezpieczenia dróg i ciągów pieszych 
oraz określenia sposobu komunikacji pieszo - drogowej w obrę-
bie realizowanej inwestycji Boulevard przy ul. Kościuszki. 

„Boulevard” 
w Ustroniu

Mercedesem w ciągnik
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Stowarzyszenie Lokalnej 
Grupy Działania „Siła w 
Grupie” z siedzibą w Go-
ścinie w ramach działania 
„Wdrażanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju” dla operacji 
odpowiadających warun-

kom przyznania pomocy 
dla działania „Małe projek-
ty” oraz jeden w ramach 
działania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Środki na realizację 
zawartych umów pochodzą 
z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Urząd Marszał-
kowski reprezentował Mar-
szałek Olgierd Geblewicz, 
a przedstawicielem Wy-
działu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich był 

Dyrektor Arkadiusz Żych. 
Wśród beneficjentów byli 
burmistrzowie i wójtowie 
gmin, proboszczowie para-
fii, Stowarzyszenie na rzecz 
Ekorozwoju Wsi Gorawino, 
klub Jeździecki „KAJA” oraz 

Jacek Smoliński jako osoba 
fizyczna. Uroczystość pod-
pisania umów przebiegała w 
miłej atmosferze. Na terenie 
ośmiu gmin członkowskich 
Stowarzyszenia przybędzie 
nowych placów zabaw i 

innej małej infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej, 
zostanie przeprowadzony 
remont kościoła w Dębicy 
oraz zrealizowane będą im-
prezy społeczno-kulturalne i 
sportowe.

Gościńskie Krystyny spo-
tkały się z uczestniczkami 
XV Zjazdu Krystyn, który 
w tym roku odbywał się w 
Rzeszowie.

Spotkanie w Domu Kultury 
w Gościnie zorganizowane 
przez mieszkankę Gościna, 
panią Krystynę Zielińską, 
uzyskało wsparcie organi-
zacyjne burmistrza Mariana 
Sieradzkiego. W spotkaniu 
uczestniczyły aktywnie 
Panie Krystyna Jarząb z Ko-
szalina i Krystyna Żalejko z 
Bonina, współtowarzyszki 
Pani Krystyny Zielińskiej 
na Zjeździe w Rzeszowie.

Na czym polega „Fenomen 
Krystyn”, można dowiedzieć 
się z książki pod takim ty-
tułem, której autorką jest 
Krystyna Leśniak-Moczuk, 
pracownik naukowy Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i 
jednocześnie główna orga-
nizatorka XV Zjazdu Kry-
styn w Rzeszowie. Książka 
poświęcona jest pamięci 

Krystyny Bochenek, pomy-
słodawczyni I Zjazdu Kry-
styn, który odbył w 1998 
r. w Katowicach. Krystyna 
Bochenek, jako znana dzia-
łaczka społeczna na Śląsku, 
była „duszą” wszystkich 
zjazdów Krystyn, aż do 
XIII, który odbywał się w 
Szczecinie w 2010 r. Pełniła 
funkcję wicemarszałka Se-
natu RP, zginęła w katastro-
fie smoleńskiej 10 kwietnia 
2010 r.

Obecnie Krystyny, które 
uczestniczą w zjazdach, to 

szeroko zakrojony kole-
żeński ruch kobiet, skupia-
jący się w Stowarzyszeniu 
Krystyn, podejmujący w 
różnych środowiskach 
pożyteczne akcje na rzecz 
kobiet. Na krajowe zjazdy, 
przyjeżdża duża liczba 
Krystyn z kraju i z zagra-
nicy, w tym także słynne 
Krystyny aktorki, malarki, 
pisarki, biznesmenki, a 
przede wszystkim Krystyny 
matki, żony zatrudnione na 
różnych stanowiskach, jak i 
te, które na co dzień zajmują 
się domem.

I o tym właśnie, jak huczne są 
to imieniny, opowiadały na 
spotkaniu zorganizowanym 
13 kwietnia 2012 r. w Gości-
nie Krystyny Krystynom i in-
nym gościom, wśród których 
nie zabrakło Przewodni-
czącej Rady Miasta Barbary 
Koleśnikow i burmistrza Ma-
riana Sieradzkiego. Krystyny 
świetnie się bawiły, biesiado-
wały, wesoło śpiewały razem 
z miejscowym zespołem 
„Podlotki”. A nie Krystyny 
imienia tego zazdrościły, 
podobieństw się doszukiwa-
ły, że niby GrażYNA bliskie 
jest imieniu KrystYNA. A 
w Księdze Gości pojawił się 
wpis: „Jaka szkoda, że jestem 
Baśką”. Na spotkaniu, wyróż-
niono najstarszą Krystynę i 
najmłodszą Krysię. Zapewne 
to spotkanie przyczyni się 
do popularyzacji imienia 
Krystyna. Najmłodsza 
mieszkanka gminy o imieniu 
Krystyna (imię to królewskie 
i chrześcijańskie) urodziła się 
w 1992 roku i jest mieszkan-
ką Gościna. 

26 marca 2012 roku klasy 
IV Zespołu Szkół w Gości-
nie – Szkoły Podstawowej 
wyjechały na cztery dni 
do Lipia, gdzie realizo-
wały projekt pod nazwą 
„Przyrodo nie znikaj – bio-
różnorodność gatunków”. 
Pierwszego dnia odbyły 
się warsztaty, na których 
dzieciaki zaznajomiły się 
z pojęciem bioróżnorod-
ności, obejrzały film o 
tej tematyce i wykonały 
plakaty przedstawiające 
barwny i rozmaity świat 
fauny i flory w różnych 
ekosystemach. Uczyły 
się, przez zabawę, w jaki 
sposób bioróżnorodność 
utrzymuje ludzi przy 
życiu. W terenie leśnym 
rozpoznawały i nazywa-
ły podstawowe gatunki 
drzew, krzewów i roślin 
zielnych. Wiele emocji 
wywołały warsztaty w la-
boratorium, gdzie ucznio-
wie samodzielnie badali 
poziom zanieczyszczeń 
wody, powietrza i gleby. 
Następnego dnia uczest-
nicy projektu udali się do 
Wolińskiego Parku Naro-
dowego. W muzeum od-
była się niezwykła lekcja 
przyrody. Pan przewodnik 
opowiadał ciekawostki z 
życia zwierząt, oprowa-
dził uczniów po rezerwa-

cie żubrów. Nad morzem, 
wszystkich zainteresowa-
nych uczył rozpoznawać 
muszle małż. Trzeci dzień 
przebiegł pod hasłem „Je-
stem EKO”. Dzieci uczyły 
się zasad prawidłowego 
odżywiania. Samodziel-
nie wykonywały preparaty 
mikroskopowe. Poznały 
rolę przyrody w zmianie 
klimatu. Zaznajomiły się 
z koncepcją programu 
Unii Europejskiej „Natura 
2000”, zmierzającego 
do ochrony zagrożonych 
wyginięciem siedlisk przy-
rodniczych oraz różno-
rodnych gatunków roślin i 
zwierząt. W ostatnim dniu 
uczniowie zwiedzili Ogród 
Botaniczny „Hortulus” w 
Dobrzycy, gdzie poznali 
zasady pielęgnacji roślin 
i poszczególne ogrody 
tematyczne. Wieczorami 
dzieci czynnie odpo-
czywały, grały w futbol, 
śpiewały przy akompa-
niamencie gitary. Samo-
dzielnie ułożone piosenki 
o tematyce prozdrowotnej 
zaprezentowały na warsz-
tatach. Wszystkie dni były 
bardzo pracowite i nie-
zwykle szybko upłynęły.

Joanna Dylawerska, 
Grażyna Ulikowska, 

Lidia Neumann

„Hej do widzenia panie 
bałwanie. Już dłużej z nami 
pan nie zostanie. Znów 
pan powinien śniegu zjeść. 
Lecz jest wiosna no i cześć” 
-  z tymi słowami i Marzan-
ną dzieci z Przedszkola 
w Gościnie wyruszyły na 
ulice miasta, by powitać 
najpiękniejszą porę roku, 
na którą wszyscy czekamy 
z wielką niecierpliwością, 
a mianowicie wiosnę. 

Barwny korowód przed-
szkolaków z kolorowymi 
kwiatkami śpiewających 
wiosenne piosenki okrążył 
miasto, by powrócić na plac 
przedszkolny i przepędzić 
panującą zimę. Aby tradycji 
stało się zadość, symbol 
zimy - słomianą kukłę 
Marzannę wszystkie gru-
py  uroczyście pożegnały 
specjalnie przygotowanymi 
na te okazje piosenkami 

i wierszykami. Na placu 
przedszkolnym głośnymi 
okrzykami: „Marzanno, Ma-
rzanno Ty zimowa panno! 
Ciebie pożegnamy wiosnę 
przywitamy! dzieci próbo-
wały wystraszyć zimę. 

W ten symboliczny sposób 
spalenia Marzanny przed-
szkolaki pożegnały zimę i 
powitały wiosnę….

Aurelia Prończuk

Umowy w ramach „Siły w grupie”
W sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie odbyło się podpisanie umów z 13 beneficjentami, 
którzy złożyli wnioski w ramach „Siły w Grupie”.

W mieście i gminie Gościno 73 kobiety mają na imię Krystyna.

FENOMEN KRYSTYN

Przyrodo nie znikaj!

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W PRZEDSZKOLU W GOŚCINIE
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16 kwietnia w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gościnie 
ks. proboszcz Krzysz-
tof Kempa uroczyście 
podpisał umowę na do-
finansowanie projektu 

pt. „Remont budynku 
kościoła filialnego w 
Dębicy”. Wniosek otrzy-
mał wsparcie finansowe 
za pośrednictwem Sto-
warzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Siła 

w Grupie” z siedzibą 
w Gościnie w ramach 
działania 413 „Wdraża-
nie Lokalnej Strategii 
Rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają 
warunkom przyznania 

pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Urząd Marszał-
kowski Województwa 
Zachodniopomorskiego 
reprezentował Marsza-
łek Olgierd Geblewicz, 
a przedstawicielem 
Wydziału Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich był Dyrektor 
Arkadiusz Żych. Projekt 
na remont zabytkowego 
kościoła powstałego w II 
połowie XVII w. otrzymał 
dofinansowanie w kwo-
cie ponad 156 tysięcy 
złotych. 

Kościół w Dębicy po-
wstał w XVII wieku. To 
budowla drewniana 
p.w. Oczyszczenia 
NMP. Kościół został po-
święcony w 1958 r., a w 
1964 r. został wpisany 
do rejestru zabytków. 
Jest świątynią filialną 
Parafii św. Szczepana 
w Rymaniu.

Recytatorów oceniała 
Komisja Konkursowa 
w składzie: Jadwiga 
Długaszek – kierow-
nik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Siemyślu, 
Renata Maksymiuk 
- kierownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Gościnie oraz Małgorza-
ta  Hawrylak – nauczy-
ciel języka polskiego.

Najlepszymi recytatora-
mi, którzy zostali wyty-
powani do reprezentacji 
Gminy Rymań w elimi-
nacjach powiatowych w 
Kołobrzegu, zostali:
W kategorii „PTASZĄT”:  
Nikola Malicka, Patrycja 
Janiszewska, Małgo-
rzata Kaczmarczyk i 
Łukasz Kobielski.

W kategorii „PTASZ-
KÓW”:  uczennica Szkoły 
Podstawowej w Ryma-
niu: Klaudia Gusak.

W kategorii „PTAKÓW” 
- Jolanta Oper z III klasy 
Gimnazjum w Rymaniu. 
Wyróżnienia otrzymali: 
Natalia Dykiert, Natalia 
Król, Wojciech Rud-
niak, Jan Kaczmarczyk, 
Adrianna Meszczyk, 
Paula Stankiewicz.

Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane 
przez gminę oraz pamiąt-
kowe dyplomy podpisane 
przez wójta Mirosława 
Terleckiego. Podczas 
turnieju, wystawione były, 
jak każdego roku, rzeźby 
ptaków wykonane przez 
panią Teresę Sadowską 
z Dębicy.

Uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom gratulu-
jemy dotychczasowych 
osiągnięć oraz życzymy 
dalszych sukcesów. 

Wraz z końcem marca, 
drużyna harcerska 

ukończyła rok działalności. 
Z tej okazji harcerze zjedli 
pyszny tort przy ognisku 
kończącym grę terenową 
w tematyce ujmującą tę 

burzliwą roczną historię. W 
kręgu ogniska zostało zło-
żone kolejne Przyrzeczenie 
Harcerskie i oficjalnie roz-
począł pracę Zastęp Zucho-
wy „ZOZOLE”, działający 
rymańskiej drużynie. 

W ciągu minionego roku, 
harcerze wzięli udział w 
wielu wydarzeniach harcer-
skich i kulturalnych, z czego 
sporą część przygotowali 
druhowie i druhny. Wspól-

na praca dzieci i młodzieży 
doprowadziła do momentu, 
w którym harcerze chcą 
podziękować wszystkim, 
którzy wiedzą, że przyczy-
nili się do ich rozwoju. 

z Gminy Rymań ma roczek
125 WDH „KAJUGA”

Kościół w Dębicy 
zostanie 
wyremontowany

20 kwietnia  w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły 
się eliminacje gminne 44 Regionalnego Tur-
nieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta 
Polne.

PTAKI, PTASZKI 
I PTASZĘTA POLNE
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Jan Paweł II w Kołobrzegu 
był tylko raz: w sierpniu 

1975 roku. Za to w 2003 roku 
błogosławił uczestnikom 
Centralnych Uroczystości 
Hipoterapii w Budzistowie. 
Powróćmy do historii.

17 sierpnia 1975 r. rozpoczęły 
się obchody 975-lecia powsta-
nia metropolii gnieźnieńskiej 
i biskupstwa w Kołobrzegu. 
Ołtarz polowy usytuowany 
był w narożniku zachodniej 
ściany skrajnej nawy połu-
dniowej i południowej ściany 
bloku wieżowego. Całość 
zdobiła i łączyła monu-
mentalna dekoracja. Wierni 
zgromadzili się na placu 
pomiędzy konkatedrą a ko-
ściołem parafialnym. Według 
różnych źródeł, w uroczysto-

ściach uczestniczyło od 50 do 
70 tysięcy ludzi. Na obchody 
przybyło wielu biskupów 
i arcybiskupów, na czele z 
Prymasem Polski kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim.

Po komunii świętej i od-
śpiewaniu dziękczynnego 

„Te Deum”, miały miejsce 
podziękowania. Odczytano 
także telegram biskupów die-
cezji koszalińsko-kołobrze-
skiej do Ojca Świętego. Po 
udzieleniu błogosławieństwa 
przez wszystkich biskupów, 
zakończyła się msza święta 
jubileuszowa. Po nabożeń-
stwie, goście udali się na 
zwiedzanie odbudowywanej 
ze zniszczeń wojennych 
konkatedry. W prezbiterium 
podziwiano wspaniałe dzieła 

sztuki: chrzcielnicę z 1355 r., 
trzy średniowieczne trypty-
ki, żyrandol – tzw. „koronę 
Schlieffenów” z 1523 r. oraz 
kilka zabytkowych obrazów. 
Biskup Ignacy Jeż oprowadził 
gości po korpusie nawowym, 
w którym trwały prace przy 
zakładaniu sklepień. Pięknie 
prezentowały się odnowione 
pozostałości polichromii, 
zwłaszcza ewangeliczna przy-
powieść o pannach mądrych 
i głupich. Blok wieżowy, na 
mocy porozumienia strony 
kościelnej i państwowej, 
jeszcze do 1976 r. użytkowa-
ny był przez Muzeum Oręża 
Polskiego. Po zwiedzeniu 
gotyckiej świątyni, księża 
biskupi i zaproszeni goście 
udali się do klasztoru Ojców 
Franciszkanów przy ul. Jed-
ności Narodowej na posiłek 
i odpoczynek. 

Uroczystości 975-lecia 
powstania metropolii 

gnieźnieńskiej i biskupstwa 
w Kołobrzegu, najtrafniej 
podsumował dawny pro-
boszcz parafii św. Marcina, 
franciszkanin, ojciec Piotr 
Mielczarek: „(…) Można 
stwierdzić, że Uroczystości 
kołobrzeskie stanowiły znacz-
ny przyczynek do integracji i 
konsolidacji społeczeństwa. 
Przypominały dawne dzieje i 
dawną polską i katolicką rze-
czywistość na tych ziemiach, 
które były nasze i słusznie 
nam się należą. Były nicią 
czy klamrą wiążącą współ-
czesną polską rzeczywistość 
tych ziem z dawną polską 
rzeczywistością. Przemawiały 
więc jak najbardziej za polską 
racją stanu. (…) Podkreślić na 
koniec trzeba, że widocznie 
i niebu podobały się Uro-

czystości: Bogu, Matce Naj-
świętszej i Świętym Patronom 
diecezji, bo gdy i w poprze-
dzający dzień, i w samą nie-
dzielę w rannych godzinach 
padał obfity deszcz, to na sam 
czas Uroczystości wypogo-
dziło się i zaświeciło ciepłe 
słońce, by po ich zakończeniu 
znów ciężkie chmury pokryły 
niebo i by znów zaczął padać 
rzęsisty deszcz”.

1 czerwca 1991 r. papież Jan 
Paweł II rozpoczynając swoją 
IV pielgrzymkę do Ojczyzny, 
przybył do Koszalina. Ojciec 
Święty, pomimo wielkich 
chęci, nie odwiedził Koło-
brzegu. Zaważyły kwestie 
organizacyjne i względy bez-
pieczeństwa. 

22 grudnia 2004 roku, Jan 
Paweł II został honorowym 
obywatelem Kołobrzegu za 
dawanie świadectwa prawdzie 
oraz pomoc rodakom w naj-
trudniejszych przełomowych 
momentach. Rok wcześniej, 

w niedzielę 21 września 2003 
roku, podczas Centralnych 
Uroczystości Hipoterapii, 
papież Polak pobłogosławił 
wszystkie osoby niepełno-
sprawne i tych, którzy im 
towarzyszyli, zgromadzonych 
w budzistowskiej stadninie. 

Zarówno uroczystości 
z 1975 roku jak i bło-

gosławieństwo za pomocą 
telemostu z Watykanu do 
Kołobrzegu, doczekały się 

upamiętnienia na brązowych 
tablicach. Jednak relikwie w 
kościele Krzyża Świętego to 
szczególne wyróżnienie dla 
Kołobrzegu. Warto przypo-
mnieć, że kardynał Dziwisz 
odwiedził Kołobrzeg w 2005 
roku. Gdy przypomniał so-
bie wizytę razem z Karolem 
Wojtyłą, bardzo się wzruszył. 
Stąd ta hojność dla naszego 
miasta.

Fot. Archiwum Jerzego Patana i 
Parafii Św. Krzyża, Karol Skiba

15 kwietnia do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, uroczyście wniesiono relikwie błogosławionego Jana Pawła II. 
Krople krwi polskiego papieża, kołobrzeskiej parafii podarował kardynał Stanisław Dziwisz. 

Jan Paweł II w Kołobrzegu
Kardynał Karol Wojtyła odprawia mszę św. na placu przed konkatedrą Kardynał Wojtyła i Prymas Wyszyński w procesji z małego kościoła

Karol Wojtyła i Stanisław Dziwisz na tle klasztoru Ojców Fran-
ciszkanów

Ojciec Piotr Matuszak, proboszcz parafii, z relikwiami bł. Jana Pawła II

Pamiątkowa tablica w stadninie w Budzistowie

 Kardynał Stanisław Dziwisz zwiedza kołobrzeską bazylikę
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Bo wszystkie Ryśki 
to fajne chłopaki…

Gromek: Wiem Rysiu, że masz 
dzisiaj imieniny…

Szufel: Dzięki Jasiu, nie trzeba 
było, wiesz….

Gromek: Wiem, dlatego mam 
tam tylko jakieś habazie.

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

BASEN SZKOLENIOWO-SPORTOWY
 2 gejzery powietrzne
 2 kaskady wodne z szeroką wylewką 

    do masażu karku
 2 stacje masażu wodno-powietrznego
 4-stanowiskową ławkę z hydromasażem
 schody podwodne w wydzielonych punktach

BASEN PŁYWACKI
 6-cio torowy (wymiary 25 x 12,5 m)

DODATKOWE ATRAKCJE:
 zjeżdżalnia wodna (rura zamknięta) 

    o długości 45 m
 3 wanny z hydromasażem
 2 sauny (parowa i sucha) 
 2-torowa kręgielnia 

Bilety całodniowe: 7 zł – ulgowy!
11 zł – normalny!
24 zł – rodzinny (2 + 1)!

Bilet grupowy normalny 8 zł / 2h
Bilet grupowy ulgowy 6 zł/ 2h
Darmowy parking!!!

Centrum Sportowo – Rekreacyjne Helios 
serdecznie zaprasza do skorzystania z atrakcji!

OFERTA WAŻNA 
DO KOŃCA MAJA 

2012 ROKU !!!
gosir-ustronie-morskie.pl 

tel. 094 35 15 095 
ul. Polna 3 , 

Ustronie Morskie.

Sądy

Gromek: Tak rozmawiamy sobie z posłem Czesła-
wem, proszę ojca…

Gromek: … i jesteśmy ciekawi, kto ma tam miejsce 
na górze: członkowie PO czy PiS?

Ojciec Bogdan: A nie wiecie prezydencie, że cieka-
wość to pierwszy stopień do piekła?

ojca Bogdana

Podaj dalej…

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

Tamborski: Jeszcze zobaczymy, czy będę star-
tował na prezydenta…

Mieczkowska: Tomek szuka poparcia w kampa-
nii prezydenckiej…

Tessikowski: Tycjan szykuje się do przejęcia 
władzy w Platformie…

Gromek: Panowie, w powiecie szykują za-
mach…

1 2

3 4
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

KUP TANIO - MIESZKAJ WYGODNIE

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

MEGA HIT CENOWY 4100 zł brutto/m2

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

WIOSENNA PROMOCJA 
85 Metrowe MIESZKANIA 

PRZY UL.WYBICKIEGO 
TYLKO W CENIE 

*3900,96 ZŁ BRUTTO* za metr. 

Trojanowski: 

DOSTAŁEM Stanisław 
Trojanowski 

prezes Kotwicy 
Kołobrzeg S.A.

KOPA DO PRZODU!
Miasto Kołobrzeg: Gdy niecały 
rok temu obejmował pan obo-
wiązki prezesa Kotwicy Koło-
brzeg S.A., jej sytuacja była 
fatalna. Przypadek uchronił 
nas przed spadkiem do I ligi. I 
wygląda na to, że nagle to pan 
stał się czarodziejem…
Stanisław Trojanowski: To nie 
tak. To nie tylko moja zasługa. 
Problemy finansowe nie znikły 
całkowicie, ale sytuacja się 
zmieniła. Należy tu podkreślić 
wydatną pomoc miasta, pana 
prezydenta i powiatu z panem 
starostą. I Salomon z próżnego 
nie naleje. Mieliśmy w tym roku 
pieniądze, które, mam nadzieję, 
jak najbardziej sensownie wyda-
liśmy.

MK: Zakończony sezon był 
udany, bo przecież we wrze-
śniu były postulaty, obyśmy 
tylko nie zajęli ostatniego miej-
sca, a my jesteśmy w środku 
tabeli. Jak po tym wysiłku wy-
gląda kondycja ekonomiczna 
spółki?

ST: Płacimy swoje zobowiązania 
na bieżąco. Mamy zachwia-
ną płynność finansową, która 
oscyluje wokół 15-20 dni. W po-
równaniu z poprzednimi latami, 
wchodzimy w okres normalności. 
Zostało jeszcze trochę pracy w 
zakresie sprostowania niektórych 
spraw finansowych i wyczyszcze-
nia problemów spółki w całości. 
Chcemy być partnerem wiary-
godnym i wypłacalnym. Wizeru-
nek jest dla nas bardzo ważny i 
dzięki samorządowcom, naszym 
sponsorom, kibicom oraz me-
diom, ten wizerunek udaje nam 
się zmieniać na lepsze.

MK: To teraz wyniki sportowe. 
Jest pan z nich zadowolony?
ST: (śmiech) Nie do końca. Zdaję 
sobie sprawę z możliwości, jakie 
mieliśmy w tym sezonie, że pięć 
po dwunastej zaczęliśmy komple-
tować drużynę, że pięć po dwu-
nastej wszystko zaczęliśmy robić 
przed tym sezonem. Natomiast 
były wzloty i upadki. Uważam, że 
gdybyśmy mieli trochę głębszy 

skład, gdyby liga była trochę inna, 
że nie gralibyśmy tych szóstek, 
że zawodnicy odpoczywaliby i 
graliby co tydzień, a nie dwa razy, 
byłoby inaczej. Na koniec okazało 
się, że 40 procent składu wylecia-
ło i to było widać. W Poznaniu 
uszło z nas powietrze, było wi-
dać, że zawodnicy nie do końca 
przyłożyli się do walki o play-off. 
Natomiast na nasze możliwości, 
ten sezon uważam za udany. 

MK: Mamy ligę kontraktową, 
zostały jeszcze 2 lata. Jak więc 
pan widzi następny sezon?
ST: Co do zmian zawodników, 
rozmawiamy z zawodnikami, z 
którymi trener wiąże nadzieje. 
Rozmawiamy także z innymi za-
wodnikami, którzy ewentualnie 
mogliby zasilić skład. Nie będę 
ukrywał, że ambicją każdego 
klubu jest gra na najwyższym 
poziomie. W tym sezonie mamy 
9 miejsce, więc w kolejnym chce-
my walczy w play-off i iść dalej. 
Uważam to za cel minimum dla 
drużyny.

MK: A co 
zmieni się w 
ekstraklasie? Co 
z budową tych hali na 
3 tysiące miejsc?
ST: W nadchodzącym sezonie 
nie, ale w następnym już taki wy-
móg jest. Tylko, że hala nie jest 
najważniejsza. Hala nie daje fre-
kwencji. Byłem na meczu w War-
szawie, duża hala na 13 tysięcy 
miejsc i dwieście osób. W Koło-
brzegu mamy nieco ponad tysiąc 
widzów, trochę miejsc w zapasie 
i więcej nam nie potrzeba. Dialog 
z PLK w tej kwestii jest trudny. 
Dyskusja trwa. Ja uważam, że 
jako dyscyplina powinniśmy 
zacisnąć pasa i zrezygnować 
z mocarstwowych ambicji. Dla 
mnie ważni są kibice, mieszkań-
cy, którzy chcą przyjść na mecz, 
obejrzeć widowisko i przy okazji 
nas wpierać. Mamy na meczach 
fantastyczną atmosferę. Ja dzięki 

temu do-
stałem kopa 

do przodu! Mieliśmy 
świetne zaangażowanie kibi-
ców, kulturalny doping. Mamy 
pozytywny odbiór kibicowania. 
Owszem, miałem chwile zwątpie-
nia, ale ta atmosfera podtrzymuje 
na duchu. Widać, że kołobrze-
żanie kochają swoją drużynę, 
a ja przez moją pracę czuję się 
kołobrzeżaninem. Sport jest jak 
teatr czy kino, w którym nikt nie 
zna zakończenia. Przychodzi-
my i czekamy na wynik. To są 
zdrowe emocje i my chcemy je 
zapewniać na dobrym poziomie. 
Jednocześnie chcemy pokazy-
wać, że pieniądze przekazywane 
na sport idą w dobre ręce i są 
wydawane rzetelnie. To nie jest 
więc tylko zmiana gatunkowa, ale 
przede wszystkim jakościowa. 


