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Porządki 
w Platformie

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

wyprzedaż dużych 
donic ceramicznych

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia
tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia
tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl

Karolinę Szarłatę-
Woźniak, znaną 
społeczniczkę, a 
prywatnie żonę Jacka 
Woźniaka, zna wielu 

mieszkańców. Oka-
zuje się jednak, że są 
jeszcze strony, z któ-
rych poznać można 
ją było ze szklanego 

ekranu, a konkretnie z 
TVP2, gdzie wystąpiła 
w konkursie sobowtó-
rów Marilyn Monroe. 
Więcej na stronie 4.

MARILYN MONROE
KOŁOBRZESKA

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a10,-złceny już od

Karolina 
Szarłata-Woźniak

Partia Donalda 
Tuska, rządzi 

już Kołobrze-
giem niemal 

6 lat. 
Władza 
zużywa, 
a przede 

wszystkim za-
ostrza apetyty na 

dalsze rządze-
nie. To dlatego 
szef zachod-

niopomorskiej 
PO – Stanisław 

Gawłowski, przy-
jechał zrobić po-
rządki w związku 
z potencjalnym 

kandydatem 
na prezydenta 

miasta. Czytaj na 
stronie 3.

Przed ratu-
szem można spotkać 

Władysława Obuchowskie-
go. To kołobrzeski mincerz, 

który wybija pamiątkowe monety 
o nominale 5 solnych. Na mone-
cie znajdował się już wizerunek 

latarni morskiej, bazyliki, a w tym 
roku jest gmach ratusza z 1832 

roku. Z panem Władysławem 
można się też umówić 

telefonicznie: 691 
318 442.

Wybij sobie 5 solnychWybij sobie 5 solnych
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W pierwszym tego rodzaju kon-
kursie, zorganizowanym przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Centrum Promocji i Informacji Tu-
rystycznej, udział wzięło aż 10 drużyn. 
Każda liczyła od 2 do 4 zawodników. 
Przekrój twórczości i technologii był 

spory. Powstały zamki i zameczki, a 
także rzeźby. Okazało się, że wygrała 
płaskorzeźba bałwana, którą nazwano 
„Owocowy Bałwan”. Jej autorem jest 
rodzina ze Szczawna Zdroju: Romana, 
Arek, Oliwier i Maks. Jak uznali niektó-
rzy członkowie jury, rzeźba zasługuje 

na uznanie nie tylko za pomysłowość, 
ale również za adekwatne nawiązanie 
do zimnego lata. Werdykt wywołał jed-
nak ogromne niezadowolenie publicz-
ności, która chciała, aby nagrodzono 
wykonawców jednego z zamków. Bał-
wan był jednak bezkonkurencyjny.

Sezon dobiegł końca. Zaczął się i tak ze sporym po-
ślizgiem, bo to później zakończył się rok szkolny, a 
to było Euro 2012… Gdy wreszcie Polacy zobaczyli, 
że są wakacje, przynajmniej w Kołobrzegu to się 
chmurzyło, to padało. Na ulicach kurortu było pusto, 
jak w październiku.
W sumie, w tym sezonie łatwiej policzyć dni, kiedy 
była plażowa pogoda. To niecałe 2 tygodnie. Czy to 
wystarczyło mieszkańcom i naszym firmom, żeby 
zarobić na swoje utrzymanie? Podsumowania sezo-
nu czas zacząć.

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

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

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

miastokolobrzeg.tv: nowa fala wydarzeń

Wielu zastanawiało się, jak wielki zamek wygra I Otwarty Konkurs na Budowlę z Piasku. Tymczasem 
laureatem została płaskorzeźba... owocowego bałwana.

Konkurs na plaży wygrał… bałwan I PO SEZONIE
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Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

 kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

 zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

 przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

 przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

 przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 

    jak i zagranicznych,

 oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

 sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

 sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

 garderoba dla osób zmarłych,

 kremacje zwłok,

 ekshumacje,

 przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

 pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

 pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

 budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

 rozbiórki i usunięcia pomników.

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

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

Stanisław Gawłowski, 
szef zachodniopo-

morskiej PO, spotkał się z 
dziennikarzami w sprawie 
sytuacji politycznej wokół 
samej Platformy. Politycy 
przybyli, aby uspokoić at-
mosferę. – Platforma jest 
partią demokratyczną i te 
wewnętrzne dyskusje są 
jak najbardziej potrzebne, 
ale tak jak rozmawiałem z 
panem starostą Tambor-
skim, pan starosta pełni 
swoją funkcję doskonale 
i jego zainteresowanie na 
przyszłość dotyczy powiatu 
– poinformował Gawłowski. 
Prezydenturą nie jest za-

interesowana także Anna 
Mieczkowska. 
Ale nie wszystko jest takie 
oczywiste, bo, jak mówił 
wiceminister Gawłowski, 
obecny prezydent Janusz 
Gromek, nie będzie auto-
matycznie kandydatem na 
ten urząd na kolejną ka-
dencję. Gawłowski zauwa-
żył, że na prezydenta może 
startować Gromek, ale 
może startować też poseł 
Marek Hok. Jak stwierdził 
szef zachodniopomorskiej 
Platformy, gdyby pojawiła 
się zamiana, czyli Hok 
został prezydentem Koło-
brzegu, to można zasta-

nowić się nad wsparciem 
kandydatury Gromka do 
parlamentu. Jak jednak 
zaznaczył, na ostateczne 
rozstrzygnięcia jest abso-
lutnie przedwcześnie. 

Nagabywany przez dzienni-
karzy, aby jednak wskazać 
tego jednego kandydata 
- przypomnijmy, na antenie 
Radia Kołobrzeg Marek 
Hok sam wyjawił, że po-
ważnie myśli o prezyden-
turze - Gawłowski odmówił 
i poprosił o spokój w Koło-
brzegu. Wtórował mu Ma-
rek Hok, który wskazywał 
na potencjał partii, jej do-

konania w naszym mieście 
i fakt, że Platforma Oby-
watelska potrafi publicznie 
stanąć do problemu pre-
zydentury i nie chowa się 
z tym w gabinetach. Pytał, 
gdzie są inni kandydaci z 
innych ugrupowań. Janusz 
Gromek nie ukrywał, że 
politycy PO krzywdy sobie 
nie zrobią, a nad swoim 
kandydowaniem na trzecią 
kadencję się zastanowi. 
Wynika z tego, że zastana-
wiać będą się wszyscy: po-
litycy, działacze i wyborcy. 
Mają jeszcze 2 lata, a przez 
ten czas zmienić może się 
wszystko.

Słynna „dziesiątka” NSZZ 
Solidarność cieszy się nie-
słabnącą popularnością. 
Ulicami Kołobrzegu po raz 
kolejny przebiegli praw-
dziwi biegacze i ci, którzy 
biegać lubią. Tylko 3 osoby 
nie ukończyły biegu, a więc 
wynik tego sezonu należy 
uznać za znakomity. Wygrał 
Bogdan Semenovych, 26-
letni biegacz z KKB Finisz 
Kalisz.

TAKA OTO JEST PUENTA: WYBIERZ SOBIE… PREZYDENTA

Tamborski ma być starostą, Mieczkowska wicemarszałkiem, Gromek prezydentem, a Hok posłem. 
Ale to ci dwaj ostatni mają szansę zawalczyć o prezydenturę.

Ponad 130 zawodników wystartowało w nie-
dzielę w Biegu Solidarności. Do przebiegnięcia 
było 10 kilometrów. Najlepszemu biegaczowi 
zajęło to 30 minut.

Dziesiątka 
Solidarności
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Lato ZET i Dwójki w Byd-
goszczy w połowie sierpnia 
trafiło na ogólnopolską 
antenę. Na scenie pojawili 
się między innymi Oceana, 
Blue Cafe oraz Volver. W 
tym roku przypada jednak 
50 rocznica śmierci Marilyn 
Monroe. Podczas koncertu 
poznaliśmy 5 finalistek, któ-
re wzięły udział w konkursie 
Radia ZET na sobowtóra 
Marilyn Monroe. Na scenie 
stanęła więc jedna z nich: 
Karolina Szarłata-Woźniak.

Dla wielu sprawa wydawa-
ła się dziwna, dopóki nie 
zobaczyły, jak Karolina wy-
gląda. - Udział w projekcie 
Lata ZET i Dwójki był dla 
mnie świetną przygodą. 
Miałam okazję pracować 
z profesjonalnym sztabem 
Jacka Olejniczaka z Domu 
Sztuki w Łodzi. Nad moim 
wizerunkiem pracowało 
w sumie pieć osób. Naj-
bardziej zaskoczyła mnie 
widownia w Bydgoszczy. 
W trakcie prezentacji do-

stałam głośną owację i to 
dodało mi odwagi na resztę 
programu. Miałam świetny 
kontakt z publicznością i 
to było wspaniałe doświad-
czenie. W trakcie programu 
dostałam wiele ciepłych 
smsów, od kołobrzeżan i 
znajomych z Polski. Czu-
łam ogromne wsparcie 
i za to bardzo, bardzo 
wszystkim dziękuję – pod-
sumowała swoją przygodę 
Karolina.

Przeprowadzona refulacja 
przed sezonem spowodowała, 
że na wakacje turyści mieli 
szersze plaże. Widać to gołym 
okiem, że przybyło nam pia-
sku. Niestety, prace przerwano 
niemal przed samym sezonem, 
co spotkało się z krytyką 
wczasowiczów. I trudno im 
się dziwić, gdyż obawiano 
się, że to kolejny sezon, gdy 
kołobrzeska plaża będzie czę-
ściowo zamknięta. Rok temu 
oczyszczano ją z niewybuchów. 
Refulacja, to końcowa część 
ogromnej inwestycji związanej 
z odbudową brzegów mor-
skich. Prace mają zakończyć 
się w tym roku.

Kilka tygodni temu, wobec 
pojawiających się informacji 
o przegraniu w trzy kubki 
nawet kilkunastu tysięcy 
złotych, Policja zareagowa-
ła i opracowała specjalne 
ulotki i plakaty. To jednak 
za mało. Osoby parające 
się grą w trzy kubki nie 
odpuszczą sobie łatwego i 
dużego zarobku. Naiwnych 
na Bulwarze Szymańskie-
go nie brakuje. Jedna z 
kobiet przegrała 1000 zło-
tych. Poszła poskarżyć się 
strażnikom, bo nim zdała 
sobie sprawę, że została 

wciągnięta w grę, której 
wygrać nie mogła, stolik i 
kubki znikły w okamgnieniu. 
Pieniądze też.

Grupa jest świetnie zorga-
nizowana i nic sobie nie 
robi ani z policjantów, ani 
strażników miejskich. O ich 
obecności osoby organizu-
jące grę są informowane 
z wyprzedzeniem. Szacuje 
się, że tylko w te wakacje, 
ekipa mogła pozyskać w ten 
sposób nawet 100 tysięcy 
złotych. Osób skarżących 
się na utratę pieniędzy w 

zabawie w trzy kubki cią-
gle przybywa. Na początku 
wszyscy wygrywają, nawet 
spore pieniądze. Zachłan-
ność zawsze kończy się tra-
gicznie. Tu zawsze wygrywa 
ten, kto miesza kubki. 

Być może rozwiązaniem 
byłaby kampania outdo-
orowa na samym Bulwarze 
Szymańskiego w postaci 
plakatów i jednego lub 
dwóch bilbordów. Warto o 
tym pomyśleć, bo inaczej 
tego problemu się nie po-
zbędziemy.

Strażacy musieli zaczekać, 
aż pracownicy firmy ener-
getycznej wyłączą prąd w 
sąsiadującej ze skupem ba-
zie. Mogło bowiem dojść do 
porażenia prądem. Na wy-
łączenie prądu trzeba było 
zaczekać, więc kable płonęły 
w najlepsze. Słup dymu 
unosił się nad wjazdem do 
Kołobrzegu od strony Zie-
leniewa. Na szczęście, ogień 
udało się opanować dość 
szybko. 

Znowu refulacja

jako Marilyn Monroe
Karolina 

Nad morzem pojawiła się już wielka stalowa rura. To znak, że na kołobrzeską 
plażę są pompowane tony piasku. Prace przerwano tylko na czas wakacji.

Na bulwarze nad morzem, ludzie tracą tysiące złotych. Kampania infor-
macyjna Policji nie dociera do ludzi. A turyści, zwłaszcza starsi, dają się 
nabrać naciągaczom.

Tracą tysiące na grze w trzy kubki

Pożar wybuchł na skupie złomu przy ul. VI Dywizji Piechoty. Zaczęły płonąć kable. 
Czarne smugi dymu były widoczne z daleka. Strażacy mieli problem z gaszeniem.

Słup dymu 
był widoczny 
z daleka
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Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

R E K L A M A

Kupię gospodarstwo 
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

Kolejna odsłona kampanii 
społecznej „Klub Pancer-
nika klika w fotelikach” ma 
uświadamiać konieczność 
przewożenia dzieci w fote-
likach z zapiętymi pasami, 
niezależnie od długości 
trasy. Pancernika Gustawa 
dzieci świetnie znają, gdyż 
akcja informacyjna jest 
mocno zakrojona, nie tylko 
w telewizji, ale również w 
internecie. W ramach Klu-
bu Pancernika, przez cały 
sierpień policjanci kontro-
lują pojazdy i kierowców 
pod kątem dbałości o bez-
pieczeństwo najmłodszych 

pasażerów. Dzięki żółtemu 
bohaterowi, dzieci ,w prze-
ciwieństwie do niektórych 
dorosłych, świetnie wiedzą, 
że należy jeździć w foteli-
kach i mieć zapięte pasy.

Kołobrzescy policjanci kon-
trolowali pojazdy przy ulicy 
Koszalińskiej. W większości 
zatrzymanych pojazdów, 
dzieci były zabezpieczone 
prawidłowo. W nagrodę, 
otrzymywały maskotkę 
Pancernika Gustawa. Były i 
takie przypadki, gdy dzieci 
zapięte nie było, albo zapi-
nano je na widok policjan-
tów. Tym razem kończyło 
się na pouczeniu. Następ-
nym razem, to wykroczenie 
karane będzie kwotą 150 zł i 
aż 6 punktami karnymi.

Leszek Miller, lider SLD, spotkał się podczas swojego pobytu w Kołobrzegu z 
dziennikarzami. Rozmawiał także ze środowiskiem rybackim, spotkał się również 
z mieszkańcami.

Przewodniczący Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej 
prawie godzinę spóźnił się 
na spotkanie z dziennika-
rzami w jednej z restaura-
cji nad morzem. Gdy już 
przybył, tradycyjnie tryskał 
humorem i przedyskuto-
wał wszystkie tematy, któ-

re przedstawiciele lokal-
nych mediów podjęli, od 
prywatyzacji uzdrowisk, 
poprzez lewicowość SLD, 
konkurencję Ruchu Pali-
kota, po wydłużenie wieku 
emerytalnego. Na koniec 
poruszono temat słynnych 
powiedzeń Leszka Millera. 

Poszło o prawdziwego 
mężczyznę, którego jak 
rzekł niegdyś Miller, po-
znaje się nie po tym jak 
zaczyna, ale jak kończy. 
Teraz ta myśl została roz-
winięta: - Prawdziwy męż-
czyzna nigdy nie kończy 
– przyznał Leszek Miller.

Kołobrzescy policjanci, w ramach krajowej akcji „Klub Pancernika klika w 
fotelikach” rozdawali maskotki za dobrze zapięte dzieci. Jedną osobę pouczono.

W Klubie Pancernika

Realizacja stanu suro-
wego kołobrzeskiego nie 
jest już problemem. Teraz 
problemem będą prace 
wykończeniowe i wyposa-
żenie hospicjum, a jak wia-
domo, to właśnie ten etap 
prac będzie najbardziej 
kosztowny. Miasto szuka 

dodatkowego wsparcia, 
nie tylko u sponsorów, tak-
że u innych samorządów. 
Odbyło się w tej sprawie 
spotkanie prezydenta 
Janusza Gromka i posła 
Marka Hoka z przedsta-
wicielami gmin powiatu 
kołobrzeskiego. Wstępnie 

ustalono, że w przyszło-
rocznych budżetach 
zostaną zarezerwowane 
środki finansowe na ten 
cel. Na razie nie wiadomo, 
czy będzie to wpłata w 
zależności od mieszkańca 
czy uchwalona przez rady 
gmin określona kwota.

GMINY WSPOMOGĄ 
BUDOWĘ HOSPICJUM

Prawdziwy mężczyzna 
nigdy nie kończy
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TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222

To tylko ćwiczenia. 
Zorganizowane zostały 
w ramach Konferencji 
NATCON Balt Military - 
Expo 2012. Uczestnikami 
pokazu były siły Mary-
narki Wojennej, Morskiej 
Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa, Morskiego 
Oddziału Straży Granicz-
nej, Formozy, Izby Celnej, 

Portowej Straży Pożarnej 
i Urzędu Morskiego w 
Gdyni. 

W pierwszej części nasi 
uczniowie wcielili się w 
role urzędników wyso-
kiego szczebla Unii Eu-
ropejskiej zaproszonych 
na międzynarodową kon-
ferencję, odbywający rejs 
po zatoce. W morzu na 
pokład wdarła się grupa 
uzbrojonych osobników, 
która dokonała abordażu 
z szybkiej łodzi. Z od-
sieczą statkowi Urzędu 
Morskiego, który został 
opanowany przez terrory-
stów, jako pierwszy ruszył 
okręt rakietowy Marynarki 
Wojennej ORP „Orkan”. 
Dalej jednostka pływa-
jąca Straży Granicznej 

wprowadziła 
do działań su-
perszybkie ło-
dzie FORMOZY. 
Żołnierze jednostki 
specjalnej bez problemu 
unieszkodliwili napastni-
ków zajmujących statek. 
Pokład skontrolowali 
również funkcjonariusze 
Służby Celnej, a nad ca-
łością pokazowej operacji 

antyterro-
rystycznej 

czuwał krą-
żący nad por-

tem śmigłowiec 
Black -  Hawk (taki 

sam jak w filmie ,,Helikop-
ter w ogniu”). 

Z kolei drugą część wi-
dowiska zdominowały 
pokazy ratownictwa: śmi-

głowiec Marynarki Wojen-
nej Anakonda zawisł nad 
statkiem i po kolei podej-
mował rannych, a statek 
Portowej Straży Pożarnej 
dał pokaz możliwości ga-
śniczych. Ewakuacji po-
szkodowanych (uczniów 
ZSM) dokonywano za-
równo drogą powietrzną 
jak i morską. Na nabrzeżu 
rozstawiony został szpital, 

gdzie ratownicy medyczni 
zaopatrywali rannych. 

Udział naszych uczniów 
w tak prestiżowych po-
kazach odbył się dzięki 
współpracy z Urzędem 
Morskim w Gdyni i za-
proszeniu do ich udziału 
przez jego dyrektora kpt. 
ż.w. Andrzeja Królikow-
skiego.  Marek Padjas

Pierwsza wzmianka o 
kościele w Czerninie po-
chodzi z 1281 roku. Miał 
się w tym miejscu znajdo-
wać kościół poświęcony 
osobiście przez biskupa 
kamieńskiego. Parafia, 
która obejmowała swoim 
zasięgiem Pustary, Stram-
nicę, Dębogard i Stojkowo, 
utrzymywała się z karczmy 
w Czerninie, a także przy-
sługiwało jej sześć korców 
zboża z Miechęcina. Patro-
nat nad kościołem sprawo-
wała kapituła kolegiacka w 
Kołobrzegu.

Obecnie, kościół Wniebo-
wzięcia NMP w Czerninie 
to kościół filialny parafii w 

Dygowie. W związku ze 
złym stanem technicznym 
latarni hełmu wieżowego, 
która powstała ok. 300 
lat temu, a remontowana 
była po II wojnie świato-
wej, hełm odcięto, a na 
jego miejsce powstanie 
nowy. Wcześniej, mają być 
przeprowadzone zabiegi 
konserwatorskie w zabyt-
kowym kościele, którego 
wieża jest w złym stanie 
technicznym. Pracownicy, 
zanim podwiesili latarnię, 
wykonali specjalną kon-
strukcję wzmacniającą w 
jej środku, aby konstrukcja 
się nie złożyła. Koszt prac 
remontowych to kilkaset 
tysięcy złotych.

W nowiutkim Porcie 
Jachtowym, pośród błysz-
czących jachtów, starym i 
nieco pordzewiałym ro-
werem, zwanym „damką 
Szarmacha” (oryginalna 
wersja trafiła do kołobrze-
skiego muzeum), śmiał-
kowie musieli przejechać 
nieco ponad 20 metrów po 
klonowych deskach uno-
szących się na dętkach na 

wodzie. Teoretycznie, spra-
wa wygląda na formalność. 
W praktyce, nie jest tak ła-
two. Zawody organizowane 
przez Ligę Morską i Rzecz-
ną oraz znanego wszystkim 
Antoniego Szarmacha, 
wygrał ostateczne Mateusz 
Ruzik, operator kamery 
TKK. Nowemu mistrzowi 
w ujeżdżaniu roweru na 
wodzie - gratulujemy!

8 komandosów z mor-
skiej jednostki działań 
specjalnych FORMOZA 
organizatorów akcji 
charytatywnej ,,Mila dla 
Sebastiana” 18 sierpnia 
dotarło do Jarosławca.

Postanowili oni w nieco-
dzienny sposób wesprzeć 
poszkodowanego w wy-
padku motocyklowym 
kolegę i przyjaciela koło-
brzeżanina Sebastiana 
Łukackiego. Na czterech 
kajakach wyruszyli z Gdyni 
do Jarosławca, następnie 
na duńską wyspę Born-
holm. Droga powrotna 
to przejście morzem do 
Jarosławca, a następnie 
do Gdyni. Zebrane środki 
przeznaczone zostaną na 
jego rehabilitację. W poko-
naniu najtrudniejszego eta-
pu rejsu, trasy Jarosławiec 

– Bornholm i z powrotem 
wsparcia udzielili im funk-
cjonariusze Pomorskiego 
Dywizjonu Straży Granicz-
nej z Kołobrzegu, którzy 
czuwali nad bezpieczeń-
stwem kajakarzy. Jest to 
bardzo uczęszczany przez 
statki, głębokowodny tor 
żeglugowy. Poruszanie 
się w tym rejonie małymi 
jednostkami, a co dopiero 
kajakami, jest bardzo nie-
bezpieczne. W akcji bierze 
udział wiele instytucji, firm 
i ludzi dobrej woli: m.in. 
kołobrzeskie VIP-y (roze-
grały mecz piłkarski), Liga 
Morska i Rzeczna, Urząd 
Morski w Gdyni. Całkowity 
dystans to około 400 mil 
morskich. Pokonali już 
ponad połowę. Zawinięcie 
do Gdyni planują na 25 
sierpnia. 

Marek Padjas

Napadnięto uczniów 
Zespołu Szkół Morskich

Ale mieli jazdę!
I znowu w Porcie Jachtowym odbyła mistrzowska jazda rowerem po desce pływającej 
na wodzie. Tym razem mistrzem okazał się Mateusz Ruzik.

Osoby chętne prosimy o wpłaty na konto Fundacji 
„Nadzieja”: 
Bank Spółdzielczy w Raszkowie Oddz. Ostrów Wlkp. 
08 8430 0009 2002 0005 1347 0113 
w tytule Mila dla Sebastiana 

Formoza: nigdy nie zostawiamy swoich

Ze względu na zły stan techniczny, usunięto 
latarnię z hełmu wieżowego kryjącego wieżę 
gotyckiego kościoła w Czerninie.

Trwają prace w Czerninie

Uczniowie wzięli udział w pokazie działań AT i ratowniczych na wodach Zatoki Gdańskiej. Zostali osaczeni na statku. Pomoc przybyła na czas.
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Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki 
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko 
można opisać oferowane przez nas mieszkania.

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

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 515 091 334

  mieszkania superenergooszczędne 
     (potwierdzone świadectwem 
     charakterystyki energetycznej)

  wykonane w nowoczesnej technologii

  wysoki standard w dobrej cenie

  bezczynszowe

  bardzo niskie koszty eksploatacji

  duże balkony

  doskonała lokalizacja

Wieczorem 19 sierpnia, w budynku przy ul. 
Chodkiewicza zaczęły się włączać czujniki 
ostrzegające przed zbyt dużym stężeniem 
tlenku węgla w mieszkaniach. Wskazywały 
w niektórych przypadkach nawet 260 ppm. 
Takie stężenie tego gazu, popularnie zwa-
nego czadem, może powodować ból głowy 
lub lekkie zawroty. Na miejsce przyjechał 
jeden ambulans i dwa wozy ratowniczo-ga-
śnicze Straży Pożarnej. Okazało się jednak, 
że pomimo wietrzenia klatki schodowej i 
mieszkań, w niektórych lokalach stężenie 
zaczęło niebezpiecznie rosnąć, osiągają 
500, a nawet rekordowe 800 ppm. Dwie 
godziny przebywania w takich warunkach 
mogą spowodować trwałą śpiączkę.

Na miejsce wezwano kolejne dwie karetki 
pogotowia: z Ustronia Morskiego i Ry-
mania. Poinformowano również policję o 
możliwości rozpoczęcia ewakuacji. Coraz 

więcej osób uskarżało się na bóle głowy 
i zawroty. Jednej osobie podano tlen. Po-
nieważ jednak mieszkańcy oraz turyści 
przebywający w bloku odmawiali prze-
wiezienia do szpitala, odwołano ambulans 
z Rymania. W międzyczasie okazało się, 
że rośnie również stężenie tlenku węgla w 
sąsiedniej klatce. Strażacy byli bezradni. Na 
miejscu pojawił się Marek Hubert - szef za-
rządzania kryzysowego, na wypadek pod-
jęcia decyzji o wyprowadzeniu dużej grupy 
ludzi z budynku i konieczności udzielenia 
im schronienia. Ostatecznie, zadecydowa-
no o zakręceniu zaworu z gazem i dalszym 
wietrzeniu budynku.

Problem wieżowca przy ul. Chodkiewicza 
jest znany od dawna. Piece gazowe spra-
wiają wiele problemów, zarówno latem, 
jak i zimą. Niezbędna jest ich bieżąca kon-
serwacja, a także przeglądy kominiarskie, 
które każdy wykonuje we własnym zakre-
sie. Inna sprawa to wentylacja, która może 
również powodować problemy. Strażacy 
zastanawiali się, czy za nocny problem z 
czadem nie odpowiada przyducha. 

TO BYŁA ICH OSTATNIA KĄPIEL
Ojciec i syn zginęli podczas ratowania 12-letniego chłopca w Sianożętach.
Dziecko przeżyło, ale jego ojciec i brat utonęli.  17-latka morze oddało dopiero w niedzielę.

Rodzina P. przyjechała nad 
morze z województwa opol-
skiego. Środa była ich ostat-
nim dniem pobytu. To była 
ostatnia kąpiel w ciepłym 
Bałtyku, który jednak do spo-
kojnych nie należał. Ojciec z 
dwoma synami kąpał się na 
niestrzeżonej plaży. Duże 

fale były dodatkową atrakcją. 
W pewnym momencie, fala 
podmyła 12-latka i pocią-
gnęła go w kierunku pali. 
Na ratunek chłopcu rzucił 
się brat i ojciec. Świadko-
wie opowiadają, że dziecko, 
które było już pod wodą, 
uratował 44-letni Krzysztof 

P. Chwilę później nakryła go 
fala. 12-latkiem zaopiekowa-
ła się rodzina.

Na miejsce przybyli ratow-
nicy ze znajdującej się obok 
plaży strzeżonej. Chwilę 
wcześniej uratowali dwie 
tonące dziewczynki, które 

również pływały na niestrze-
żonej plaży. Ratownikom 
udało się wyciągnąć 44-
latka na brzeg. Reanimację 
rozpoczęli znajdujący się na 
miejscu dwaj lekarze, ale 
mężczyzna zmarł. Poszuki-
wania 17-latka zakończyły 
się niepowodzeniem. Późna 

godzina i wysoki stan morza 
uniemożliwiały akcję poszu-
kiwawczą. Ta rozpoczęła się 
dziś rano, ale jak na razie nie 
przyniosła rezultatów. 

Warto przypomnieć, że na 
plaży strzeżonej wywieszona 
była czerwona flaga, a wa-

runki panujące na wodzie nie 
nadawały się do bezpiecznej 
kąpieli. Nie wszyscy do tego 
zakazu się dostosowali.
W niedzielę 26 sierpnia, 
morze oddało ciało 17-lat-
ka. Znaleziono je na plaży 
pomiędzy Sianożętami a 
Ustroniem Morskim. 

Ale czad!
Duże zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla przy ul. Chodkiewicza. 
Interweniowali strażacy, pogotowie i policja. Decyzja o ewakuacji 
ludzi wisiała na włosku.
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www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

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

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

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

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

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

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

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

 gładzie 
 malowanie 
 tapetowanie 
 glazura
 terakota
 zabudowy z płyt k/g

USŁUGI REMONTOWO  WYKOŃCZENIOWE  
HUTTNER

ŁUKASZ HUTTNER

kontakt: 791 750 255
www.remonty-huttner.pl
biuro@remonty-huttner.pl

Z samego rana, 
przejazd do za-
chodniej części 
miasta ulicą Jedno-
ści był już niemożli-
wy. I to nie dlatego, 
że płynęła nią 
woda, ale dlatego, 
że na wysokości 
myjni samochodów, 
asfalt został pod-
myty, a częściowo 
ulica się zapadła. 
Na miejscu pojawili 
się strażacy, którzy 

zabezpieczyli teren. 
Gdy przyjechali pra-
cownicy Miejskich 
Wodociągów i Ka-
nalizacji, zakręcili 
wodę. W kranach 
nie mieli jej miesz-
kańcy zachodniej 
części ulicy Jed-
ności Narodowej. 
Jak powiedział nam 
Piotr Moździerz, wi-
ceprezes MWiK ds. 
eksploatacji, awa-
ria była poważna. 

Na dużym 
o d c i n k u 
p ę k ł a 
wzdłuż 
rura o 
średni-
cy 300 
m i l i -
m e -
t r ó w . 
U l i c a 
J e d n o ś c i 
Narodowej na 
odcinku od skrzy-
żowania z Solną do 

S i e n -
k i e w i c z a 

była nieprzejzdna.

Dużo radości z Faktobusu
Moc atrakcji czekała na tych wszystkich, którzy dwa tygodnie temu udali 
się pod latarnię morską. Tam stanął Faktobus, a wraz z nim scena i wiele 
niespodzianek.

Na scenie, dla swoich fa-
nów, ale nie tylko, zagrał 
m.in. K.A.S.A. Było wiele 
atrakcji, dla najmłodszych 
i starszych. Była grupa pa-
ramedyków z Koszalina, 
ucząc chętnych pierwszej 
pomocy, która nad morzem 
zawsze może być przydat-
na. Były gigantyczne bańki 
mydlane. Pojawili się tak-
że policjanci, prezentując 
swój sprzęt. Każdy kto 
chciał, mógł sobie zrobić 
zdjęcie, które lądowało na 
okładce najpoczytniejsze-
go dziennika w Polsce.

Po raz piąty Policja grała w tenisa
O Puchar Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
grają zawodnicy, któ-
rzy zjechali na Turniej 
Charytatywny Tenisa 
Ziemnego. Zawody odby-
wają się na kortach nad 
morzem.

Obok policjantów, proku-
ratorów, sędziów i innych 
gwiazd śledczych, do Ko-
łobrzegu zjechali również 
artyści i gwiazdy filmowe. 
Jedną z nich jest stały gość 
kołobrzeskiego turnieju 
- Urszula Dudziak. Na kor-
tach można było zobaczyć 

samorządowców i poli-
tyków. Kołobrzeg repre-
zentował m.in. prokurator 
rejonowy Adam Kuc. Tur-
niej otworzył nadinspektor 
Wojciech Olbryś, który 
przypomniał, że naczel-

nym celem obok dobrej za-
wody, jest również zbiórka 
pieniędzy na sieroty po za-
bitych policjantach. Akcji 
patronuje Fundacja Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po 
Poległych Policjantach.

W niedzielny poranek 19 sierpnia, ulica Jedności Narodowej zamieniła się w rwącą rzekę. 
Na miejscu pojawiła się Straż Pożarna i pracownicy MWiK. Ulica została zamknięta.

Rzeka na Jedności Narodowej
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

ul. Armii Krajowej 10
tel. 94 35 271 93, 94 35 242 79

e-mail: dhbryza@wp.pl BRYZA
Zapraszamy: 

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, w co się ubrać, nie wiesz 
jakie zabawki kupić swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

spółka jawna

Mieczysław Zygmunt uro-
dził się 26 sierpnia 1912 
roku w Miropolu niedaleko 
Żytomierza. Miał czwórkę 
rodzeństwa, jednocześnie 
był najmłodszy w rodzinie. 
Jako dziecko, przeżył I 
wojnę światową. Ojciec był 
wojskowym, więc ten czas 
spędził na froncie. Eduko-
wał się konsekwentnie. Tra-
fił do szkoły rolniczo-leśnej 
i został leśnikiem. W wolnej 
Polsce było ciężko o pracę, 
zwłaszcza ludziom mło-
dym. Młody Mietek imał się 
różnych zajęć, aż wreszcie 
upomniało się o niego 

wojsko. Służbę wojskową 
odbył w latach 1934-36. 
Do wojska został ponownie 
powołany 1 września 1939 
roku. Podczas walk został 
ranny w głowę. Po 17 wrze-
śnia trafił w ręce sowietów, 
ale udało mu się uciec. 
Związał się ze Związkiem 
Walki Zbrojnej i Armią Kra-
jową. W 1943 roku ukoń-
czył Szkołę Podchorążych 
Rezerwy Armii Krajowej i 
otrzymał stopień podpo-
rucznika - pseudonim „Sza-
fran”. Prowadził działalność 
partyzancką, zadając wiele 
szkód wrogowi.

Po zakończeniu wojny 
wyjechał na tzw. Ziemie 
Odzyskane. W maju 1945 
roku trafił do Kołobrzegu, 
gdzie skierował się celem 
m.in. zatarcia tropu bez-
pieki, która tropiła żołnierzy 
AK. Osiedlił się w budynku 
na roku ul. Zwycięzców i 
Źrodlanej. Prowadził sklep 
„Owocarnia”. Swoją woj-
skową przeszłość ujawnił w 
1947 roku, zataił jednak w 
Powiatowym Urzędzie Bez-
pieczeństwa Publicznego 
w Karlinie, że był oficerem 
Armii Krajowej. W 1948 
roku ożenił się z poznaną w 

Charzynie Marią Dumą, nie-
gdysiejszą jego łączniczką z 
czasów partyzanckich. 

Ostatecznie, na Mieczy-
sława Zygmunta doniósł 
konfident. Jego przeszłość 
partyzancka się wydała. 
Na szczęście dla niego, 
po zgłoszeniu się w 1952 
roku do organów ścigania, 
postępowanie przeciw-
ko niemu umorzono. Na 
emeryturę przeszedł w 
1975 roku. Rozpoczął 
działalność kombatancką. 
Od 1991 roku kieruje Ko-
łem Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej w 
Kołobrzegu. Jest jednym 
z pomysłodawców wspól-
nego pojednania żołnierzy 
polskich i niemieckich, 
którzy walczyli przeciw-
ko sobie w marcu 1945 
roku.  23 stycznia 2004 
roku Rada Miejska w Ko-
łobrzegu nadała mu tytuł 
Honorowego Obywatela 
Kołobrzegu. W 2012 roku 
został awansowany na sto-
pień pułkownika rezerwy. 

Dziś, byli i tacy, którzy do 
Mieczysława Zygmunta 
zwracali się „panie genera-

le”. Kto wie, może ten awans 
już jest w drodze? Na razie 
dr Wojciech Grobelski, ppłk 
Straży Granicznej, poświę-
cił mu książkę pt.: „Profesor 
od patriotyzmu - W stulecie 
urodzin pułkownika w sta-
nie spoczynku Mieczysława 
Zygmunta, najstarszego 
żołnierza Korpusu Ochrony 
Pogranicza”.

P.S. Na setnych urodzi-
nach pułkownika Zygmun-
ta pojawiła się również 
przedstawicielka ZUS-u. 
Od dziś emerytura soleni-
zanta wzrasta do 2900 zł.

Pułkownikowi stuknęła setka!
Pułkownik Mieczysław Zygmunt cieszy się powszechnym szacunkiem i życzliwością. Na jego setnych urodzinach pojawiły się tłumy gości, posłowie, samo-
rządowcy, służby mundurowe, koledzy, przyjaciele i oczywiście rodzina, z najmłodszą prawnuczką. Jest on najstarszym pionierem Kołobrzegu, mieszka tu 
od maja 1945 roku. Jest również najstarszym w Polsce żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza. Uroczystości urodzinowe odbyły się w filii Domu Pomocy 
Społecznej, gdzie pułkownik mieszka na co dzień.

Operacja podniesienia 
ORP Władysławowo trwała 
dwa dni. Dźwig firmy 
„Herkules” ma nośność 
700 ton. Sama przeciwwa-
ga to około 250 ton. ORP 
Władysławowo waży 172 
tony. 

W porcie, obok pracowni-
ków wykonawcy i podwy-
konawcy, pojawili się rów-
nież pracownicy Muzeum 
Oręża Polskiego, którzy cały 
czas czuwali nad operacją. 
- Kołobrzeska ekspozycja 
będzie największą w Polsce 
pod względem liczebności 
jednostek pływających. Mu-
zeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni dysponuje jednym 
okrętem muzealnym ORP 
Błyskawica, zacumowanym 
w gdyńskim Porcie, Cen-
tralne Muzeum Morskie 
w Gdańsku prezentuje 
zacumowany przy swojej 
siedzibie na Ołowiance, ma-
sowiec o napędzie parowym 
SS Sołdek – informuje Paweł 

Pawłowski, dyrektor koło-
brzeskiego muzeum. 
Kilka dni po ORP Włady-
sławowo, na nabrzeżu stanął 
ORP Fala. ORP Fala, to okręt 
Marynarki Wojennej, który 
w 1991 roku został prze-
kazany do służby w Straży 
Granicznej. W 1996 roku, 
po wycofaniu ze służby, 
okręt został przekazany do 
Muzeum Oręża Polskiego. 
Już niedługo, będzie atrak-
cja Skansenu Morskiego. 
Podniesienie 184-tonowej 
jednostki przygotowywano 
kilkanaście godzin, jednak 
na przeszkodzie ogromne-
mu dźwigowi stanął wiatr. 
Dopiero po jego osłabnięciu, 
okręt został wyciągnięty z 
wody. 

Inwestycją kieruje powiat 
kołobrzeski. - To było eks-
tremalne zadanie, utrudnione 
przede wszystkim warunkami 
terenowymi. Na szczęście, 
operacja zakończyła się sukce-
sem. Teraz musimy zaczekać 
na udostępnienie okrętów 
zwiedzającym - mówi staro-
sta Tomasz Tamborski.

To była historyczna operacja
Skansen Morski ma już swój pierwszy okręt. Ogromny dźwig podniósł jednostkę z kanału na specjalny betonowy postument przy nabrzeżu remontowym.
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Mirosław Terlecki 
– wójt gminy: umowa o 
pracę za 2011 rok ponad 
129 tysięcy złotych. Ma 
Renault Megane z 2000 
r. Zaciągnął kredyt kon-
sumpcyjny. Na koniec 
2011 ma do spłaty nieco 
ponad 15 tys. zł.

Mirosław Ekiert – prze-
wodniczący Rady Gmi-
ny: zgromadził 17 tys. zł, 
ma mieszkanie wartości 
100 tys. zł, garaż i dział-
kę ogrodową warte 15 
tys. zł. W 2011 r. zarobił 
łącznie ponad 66 tys. zł. 

Anna Dworek – zgro-
madziła ponad 27 tys. 
zł, ma dom warto 300 
tys. zł, w 2011 r. zarobiła 
ponad 99 tys. zł, posiada 
opla z 2008 r.

Andrzej Ostrysz – ma 
mieszkanie wartości 120 
tys. zł, w 2011 r. zarobił 
niemal 19 tys. zł. Współ-
właściciel kredytu – do 
spłaty ponad 15 tys. 
CHF. 

Anna Sierecka – zgro-
madziła 6500 zł. Ma 
działkę rolną o wartości 
60 tys. zł, z której osią-
gnęła dochód 15 tys. zł. 
Dieta radnej: niemal 5 
tys. zł. Posiada opla z 
2006 r.

Danuta Mendel – zgro-
madziła 30 tys. zł, ma 
dom wartości 300 tys. 
zł, Osiągnęła łączny 
dochód ponad 94 tys. zł. 
Zobowiązania finansowe 
w wysokości ponad 25 
tys. zł.

Grażyna Pakos – zgro-
madziła 179 tys. zł, ma 
dom wartości 260 tys. zł, 
gospodarstwo rolne war-
tości ponad 555 tys. zł, a 
z tej działalności osią-
gnęła dochód 110 tys. zł. 
W ramach umowy zlece-
nie i diety radnej zarobiła 
w 2011 r. ponad 14 tys. 
zł. Kredyt inwestycyjny 
– 134 tys. zł.

Grzegorz Ruciński 
– zarobił niemal 20 tys. zł. 

Irena Maciąg – ma dom 
wartości 200 tys. zł, za-
robiła niemal 55 tys. zł.

Katarzyna Chabera 
– zgromadziła 65 tys. zł, 
ma dom wartości 200 
tys. zł, a także gospo-
darstwo rolne wartości 
510 tys. zł. Prowadzi 
działalność gospodar-
czą, przychód w 2011 r. 
ponad 32 tys. zł. Dieta 
radnej – 5300 zł. Ma 
opla, dwa ciągniki, kom-
bajn, mercedesa i BMW. 

Krzysztof Sielicki 
– zgromadził 100 tys. zł, 
ma mieszkanie wartości 
150 tys. zł i garaż. Zaro-
bił ponad 32 tys. zł. Ma 
mazdę z 2007 r. 

Małgorzata Andrusiów 
– zgromadziła 60 tys. 
zł i 5 tys. euro. Ma dom 
wartości 150 tys. zł oraz 
gospodarstwo wartości 
120 tys. zł (dochód z 
tego tytułu 16 tys. zł). 
Dieta radnej: 5300 zł. 
Pożyczka: 100 tys. zł. 

Marek Musiał – zarobił 
ponad 40 tys. zł. 

Robert Piskorz – ma 
gospodarstwo wartości 
25 tys. zł (dochód 1500 
zł). W 2011 r. zarobił 
ponad 36 tys. zł. 

Paweł Szarłata – zgro-
madził 2 tys. zł, ma dom 
wartości 120 tys. zł oraz 
działkę rolną wartości 
200 tys. zł. W 2011 r. 
zarobił ponad 37 tys. zł. 
Ma pożyczkę w wysoko-
ści 18700 zł. 

Wiesław Biernacki 
– właściciel mieszkania 
i budynku gospodarcze-
go wartości ok. 120 tys. 
zł, a także dwie inne 
działki wartości 25 tys. 
zł. Prowadzi działalność 
gospodarczą, w ramach 
której osiągnął dochód 
ponad 24 tys. zł. Dieta 
radnego – ponad 5 tys. 
zł. Ma skodę z 2008 
r. Kredyt – 12 tys. zł., 
zaciągnięty w 2008 r.

Ponadto dofinansowanie do  zakupu podręczników 
udzielane jest uczniom słabowidzącym, niesłyszą-
cym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół 
podstawowych i gimnazjum. 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia 
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także 
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, 
za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców 
zastępczych.

Wniosek należy złożyć 
do szkoły, w której 
uczeń będzie uczęsz-
czał w roku szkolnym 
2012/2013, w terminie 
do 7 września  2012 
roku (dotyczy szkół w 
terenu Gminy Rymań). 
Do wniosku należy do-
łączyć zaświadczenie o 
wysokości dochodów, 
za miesiąc poprzedza-

jący miesiąc złożenia wniosku,  a w przypadku 
uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadcze-
nia o dochodach - należy dołączyć kopię orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po 
przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości war-
tości określonej w rozporządzeniu i tak:

- do 180 zł – dla uczniów klas I - III szkoły podsta-
wowej; 

- 210 zł – dla uczniów klasy IV szkoły podstawo-
wej; dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie 
w klasach IV-VI szkoły podstawowej,

- do 325 zł –dla uczniów słabowidzących, niesły-
szących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego realizujących kształ-
cenie w klasach I-III gimnazjum,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieją  
odstępstwa od zasad wyżej wymienionych, o których 
mowa w rozporządzeniu.
Nadmieniam, że dofinansowanie do zakupu podręcz-
ników przysługuje również uczniom rozpoczynającym 
naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz w 
innych przypadkach nie wymienionych w ogłoszeniu, 
a dotyczących szkół, w których realizowany jest obo-
wiązek nauki.
Dodatkowe informacje w powyższym temacie można 
uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 23) lub w szkole, 
do której uczeń będzie uczęszczał.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom 
objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 
2012 r. – „Wyprawka szkolna”  są określone w ROZ-
PORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerw-
ca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 706)

Wójt Gminy Rymań – Mirosław Terlecki

Pomoc w formie dofinanso-
wania zakupu podręczników 
jest udzielana uczniom rozpo-
czynającym w roku szkolnym 
2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły pod-
stawowej, pochodzącym z rodzin, w których 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty  351 zł, z wyjątkiem uczniów klas I, 
gdzie dochód na osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 504 zł.

„WYPRAWKA SZKOLNA” 
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SAMORZĄDOWCÓW
MAJĄTKI 

Radni jak co roku składają swoje oświadczenia. Podobnie, zgodnie z ustawą musiał zrobić wójt 
gminy. Sprawdziliśmy jak wyglądają zarobki naszych wybrańców w 2011 roku.
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Helios zaprasza!
Od 30 czerwca br. czynne będzie kąpielisko otwarte 
(basen zewnętrzny) w Centrum Sportowo – Rekreacyj-
nym „HELIOS” w Ustroniu Morskim. W sezonie jesteśmy 
otwarci: od godz. 9:00 do 22:00 - basen kryty; od godz. 
10:00 do 22:00 - kąpielisko otwarte; sauny czynne będą 
codziennie od godz. 10:00.
Poniżej przedstawiamy nowy cennik obowiązujący w se-
zonie letnim 2012 r.

11 sierpnia na parkingu 
Centrum Sportowo – Re-
kreacyjnym „HELIOS” po-
dziwiać można było ponad 
50 zabytkowych aut, w tym 
motocykle , które zjechały 
do Ustronia Morskiego na 
VIII zlot starych i zabytko-
wych samochodów. Impre-
za miała charakter rodziny 
i to bez względu na wiek, 
bowiem najmłodszy uczest-
nik zlotu miał zaledwie 4 
miesiące, natomiast najstar-
szy ponad 70 lat. Lśniące 

i zadbane auta podziwiali 
turyści, którzy z zachwytem 
robili sobie zdjęcia przy 
zabytkowych pojazdach, 
wspominając dawne, dobre 
czasy … Tradycyjnie pod-
czas imprezy Wójt Gminy 
Ustronie Morskie – Jerzy 
Kołakowski przyznał spe-
cjalne wyróżnienie, dla 
jednej z załóg zlotu. W tym 
roku tytuł Mistera 2012 i 
Puchar Wójta Gminy otrzy-
mał właściciel złotego citro-
ena CX Atena z 1980 r. 

Letni Festiwal Literatury 
„Morze bez fikcji” zafundował 
uczestnikom ciekawą podróż 
przez krainy geograficzne i 
ludzkie historie. Wszystko za 
pośrednictwem reportaży, fo-
tografii i rozmów z pisarzami. 
Do Ustronia Morskiego przy-
jechali najlepsi polscy twórcy 
literatury non-fiction: Mariusz 
Szczygieł, Jacek Hugo-Bader, 
biografistki: Angelika Kuźniak 
i Mariola Pryzwan oraz Paweł 
Skawiński, który opowiadał o 
Indiach i Marcin Zaborowski z 
wystawą fotografii „Tybet”. 
Trzy festiwalowe dni obfito-
wały w interesujące spotka-

nia. Najpierw P. Skawiński 
odsłonił prawdziwą twarz 
egzotycznych Indii, które 
z bliska nie wyglądają tak 
kolorowo jak w folderach tu-
rystycznych. M. Zaborowski 
oprowadził widzów po świecie 
Dalajlamy, pokazując miejsca 
niedostępne i skrywane przed 
przeciętnymi turystami. 

Następnego dnia Jacek 
Hugo-Bader opowiedział 
jak zbiera materiały do re-
porterskich książek o Rosji. 
Mówił: „Rozmawiam z ludźmi 
często kilkanaście godzin 
żeby dowiedzieć się rzeczy 

niesamowitych. Wyczekuję 
na największa tajemnicę ich 
życia. Nie oszczędzam czasu 
i ta metoda przynosi wspania-
łe efekty, które potem można 
przeczytać w książce.” Przy-
znał, że po trzech książkach o 
Rosji, teraz pracuje nad dwo-
ma poświęconymi Polsce.

Mariusz Szczygieł z dowci-
pem mówił o tym czym za-
chwyciły go Czechy i dlacze-
go lubi naszych południowych 
sąsiadów: „Czechy są dla 
mnie miejscem, w którym do-
brze się czuję. Kiedyś wyjadę 
tam na stałe. Na razie staram 
się bywać regularnie. Moja 
ostatnia książka to zbiór dow-
cipnych felietonów. Kolejna 
będzie już bardzo poważna.” 
Finałem dnia była projekcja 
filmu „Skrzat”.

Trzeciego dnia poświęcone-
go biografiom o bohaterach 
swoich książek opowiadały: 
Mariola Pryzwan i Angelika 
Kuźniak. Pierwsza zdradziła 
sekrety z życia Zbigniewa Cy-
bulskiego (okazało się, że jest 

spokrewniony z Wojciechem 
Jaruzelskim) i Anny German. 
Z kolei A. Kuźniak zdradziła 
sekrety procesu tworzenia 
książek o Marlenie Dietrich i 
Papuszy. 

Fragmenty książek festiwalo-
wych gości czytała Krystyna 
Czubówna. Wydarzeniem 
była przedpremierowa pre-
zentacja fragmentów niewy-
danej jeszcze książki „Papu-
sza” A. Kuźniak.

Wydarzeniu towarzyszyła tak-
że instalacja ph. „Drugie życie 
książki” autorstwa Natalii Ja-
strzębskiej, instruktorki GOK.

Partnerami organizacyjnymi 
„Morza bez fikcji” byli: Instytut 
Reportażu, Czeskie Centrum, 
Związek Literatów Polskich 
oraz wydawnictwa „Czarne” i 
Dobra Literatura”.

Sponsorem Festiwalu była 
„Zdrojowa Invest”, największa 
sieć condo hoteli i deweloper 
apartamentów wakacyjnych 
w Polsce.

Wójt Jerzy Kołakowski brał 
udział w przekazaniu tere-
nu i placu budowy pod re-
alizację inwestycji drogowej 
pn. „Budowa i przebudowa 
drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowo-
ściach: Gwizd – Grąbnica”. 
Przedmiotem inwestycji 
jest wykonanie na długo-
ści 2 kilometrów drogi o 

nawierzchni asfaltowej. 
Planowany termin zakoń-
czenia prac budowlanych 
ustalono na 15 październi-
ka 2012 r. Całkowity koszt 
zadania to kwota: miliona 
100 tysięcy złotych, z czego 
dofinansowanie w wysoko-
ści 620 tysięcy zł pochodzić 
będzie z kasy województwa 
zachodniopomorskiego.

Przebudowa drogi 
za ponad milion

USTRONIE MA WRESZCIE 

SKARBNIKA
Radni Gminy Ustronie Mor-
skie jednogłośnie powołali no-
wego skarbnika gminy –Kata-
rzynę Kruszyńską. W ramach 
otwartego konkursu, pani 
Katarzyna zdobyła najwięk-
szą liczbę punktów, udzielając 
wyczerpujących odpowiedzi 
na wszystkie zadane pytania 
przez Komisję Rekrutacyjną. 
Ponadto uzyskane referencje 
podczas pracy zawodowej 
oraz 16-letnie doświadcze-
nie na stanowisku głównego 
księgowego, potwierdzają jej 
wysokie kwalifikacje do peł-
nienia tej funkcji w Ustroniu 
Morskim.

Legendy motoryzacji w Ustroniu
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Po raz pierwszy przy 
świetlicy w Wartkowie 

został zorganizowany 
„Piknik smaków”. Panie 
przygotowały wspaniałe 
potrawy, które uczestnicy 
imprezy mogli degusto-
wać. Każda potrawa 
została nagrodzona drob-
nym upominkiem, przy-
datnym w każdej kuchni. 
Zabawie towarzyszyły 

wspaniałe humory, impre-
za trwała do północy. 

Składam serdeczne 
podziękowania dla 

Nadleśnictwa w Gościnie, 
dla Banku Spółdzielczego 
w Świdwinie Oddział w 
Gościnie, dla S. Grabia, 
M. Kantek, K. Zielińskiej, 
A. Szemborskiej. 

Zofia Perlińska 

Burmistrz Gościna, informuje że trwa-
ją prace budowlane długo oczekiwa-
nych świetlic wiejskich wraz z przyle-
głymi boiskami do piłki nożnej i boiska 
wielofunkcyjnego. Obiekty otrzymały  
dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 działanie 313,322,323 
„Odnowa i rozwój wsi ” na budowę i 
wyposażenie budynków pełniących 
funkcje rekreacyjne, sportowe, spo-
łeczno-kulturalne, w tym świetlic i 
domów kultury, tj. operacji pn.:

1. Budowa i wyposażenie centrum 
społeczno-kulturalnego, rekreacyj-
nego i sportowego w miejscowości 
Ząbrowo Gmina Gościno”

2. Budowa i wyposażenie centrum 
społeczno-kulturalnego, rekreacyj-
nego i sportowego ”Pod Grabami” w 
Pławęcinie

Przewidywany termin realizacji inwe-
stycji to 31-05-2013r. w miejscowości 
Pławęcino i 28-02-2013r. w miejsco-
wości Ząbrowo.

W okresie wakacyjnym wyremontowano drogę do-
jazdową do szkoły w Robuniu.  Zakres prac prze-

widywał zerwanie nawierzchni z „trelinki”, wykonanie 
nowej podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni z kostki 
POLBRUK, z zadaniem dzielnie poradzili sobie pracow-
nicy Gościńskiego ZUK-u.

Jednocześnie przypominamy, że trwają prace przy ob-
wodnicy. Po dość długim okresie przestoju, wreszcie 

możemy zobaczyć wzmożony ruch przy je realizacji. 
Ruszyły prace ziemne, wykonywana jest podbudowa z 
klińca  łamanego, a w miesiącu wrześniu możemy się 
spodziewać już pierwszego zarysu nowej drogi Szkoda 
tylko, że tak późno, bo termin planowanego odbioru już 
w 2013 roku…

Wycieczka do Dargocic

1 września po nowej drodze do szkoły 

Informacja

Piknik smaków

„Pchła Szachrajka” 
Teatru La Fayette
Dom Kultury gościł 

na swojej scenie 
„Pchłę Szachrajkę”. A 
to wszystko za spra-
wą wizyty Teatru La 

Fayette ze Szczecina. 
Sztuka niejednokrotnie 
bawiła widzów szcze-
gólnie tych najmłod-
szych.

Dzieci i młodzież pod opie-
ką OSP Wartkowo wyruszy-
li spod świetlicy na pieszą 
wycieczkę do Dargocic. Po-
goda dopisała, było wspólne 
ognisko przy którym piekli-
śmy kiełbaski. Odbyły się 

liczne konkursy. Wszyscy 
radośni wróciliśmy pieszo 
do domu. Serdeczne po-
dziękowania kierujemy do 
Państwa Teresy i Stefana 
Orłowskich za gościnę w 
Ośrodku TERSTEF. 
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

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

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

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

pielęgnacji drzew. 

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

nalnych w konkurencyjnych cenach.

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

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

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

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

Pogrzeby

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

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

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

Gdy latem jed-
ni chodzą i 

marudzą, że w 
morzu woda jest 
za zimna, są i tacy, 
którzy twierdzą, że 

jest odwrotnie. To 
członkowie Koło-
brzeskiego Klubu 
Morsa, którzy nieco 
poirytowani tak wy-
soką temperaturą 

wody, napełnili nią 
basen, ale schło-
dzili go, wsypując 
do środka kilka-
dziesiąt kilogra-
mów lodu. Dzięki 

temu, wakacyjna 
kąpiel nad morzem 
wreszcie okaza-
ła się znośna. 
Wszystko odbywa-
ło się przy dużym 

zainteresowaniu 
ze strony turystów. 
Niektórzy sami pró-
bowali, czy woda 
jest wystarczająco 
zimna. Cóż, była...

KOLEJNE UDANE 

To już kolejne zawo-
dy w stadninie koni w 
Budzistowie. Dzięki za-
angażowaniu Andrzeja 
Michalskiego, Starostwa 
Powiatowego oraz spon-
sorów, udało się otrzy-
mać dofinansowanie 
unijne, co zaowocowało 
ciekawą imprezą, która 

zgromadziła sporą pu-
bliczność. W ramach im-
prezy odbył się konkurs 
skoków przez przeszko-
dy, pokaz jazdy konnej 
w damskim siodle, po-
kaz jazdy konnej ujeż-
dżeniowej, warsztaty z 
technik hipoterapii oraz 
warsztaty strzeleckie. 

ZAWODY

Jak morsy mają dobrze bawić się w wakacje, gdy woda w Bałtyku po prostu parzy? 
Jedyne co mogą, to nieco schłodzić sobie wodę w basenie na plaży.

Morsom było 
    za gorąco…
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Rock nad Bałtykiem był 
odradzany już kilka razy, ze 
słynnym zespołem Mech na 
czele. Po raz drugie impre-
zę te organizuje Regionalne 
Centrum Kultury, a impreza 
odbywa się w amfiteatrze. 

Fanom mocnego uderzenia 
nie przeszkadzała nawet 
wieczorna burza. Na de-
skach amfiteatru wystąpili 
m.in.: Teresa Orłowska, 
Insomnia, Sidney Polak, 
Moskwa, happysad.

Największą gwiazdą był Stanisław Mikulski, legenda 
kołobrzeskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Sam 
jednak do tradycji festiwalu wracać nie zamierza. Z 
dziennikarzami rozmawiał oczywiście o „Stawce więk-
szej niż życie” oraz „Stawce większej niż śmierć”, a także 
o Panu Samochodziku, w którego rolę także Mikulski 
się wcielił. Przy okazji opowiedział o tym, jak słynny 
wehikuł pana Tomasza, zatonął podczas zdjęć ro filmu. 
Prezydent, a także poseł Marek Hok, rozmawiali także z 
aktorką młodego pokolenia - Anną Samusionek, która 
znana jest z gry w polskich serialach.

O tym, że Polska kabaretem stoi, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Szczególnie w czasie wakacji, ske-
cze cieszą się ogromnym wzięciem. W amfiteatrze 
były tłumy.

W kołobrzeskim amfiteatrze, licznie zgromadzona 
publiczność mogła zobaczyć Kabaret Moralnego Nie-
pokoju, Kabaret Paranienormalni, Kabaret Chatelet i 
Kabaret Chyba. Sobotnią noc trzecią noc kabaretową 
poprowadził Kacper Ruciński.

Trzeba powiedzieć, że or-
ganizatorzy Międzynarodo-
wych Spotkań z Folklorem 
stanęli na wysokości za-
dania. Folklor zgromadził 
w sobotę wieczorem na 
kołobrzeskiej plaży kilka 

tysięcy osób. Przez dwie 
godziny publiczność wsłu-
chiwała się w rytm muzyki 
ludowej, słuchała śpiewów 
i obserwowała bogactwo 
strojów. Chwilę po go-
dzinie 22, gdy oficjalnie 
ogłoszono zamknięcie XXI 
Interfolku, rozpoczęło się 
odliczanie, padła komenda 
„ognia”, i się zaczęło.
Do Kołobrzegu przyjechały 
następujące zespoły:

Polska „Silesianie”, Rosja 
„Gorec”, Niemcy „Thürin-

ger Folklore Tanzensemble 
Rudolstadt”, Portugalia 
„Grupo Folclórico e Cul-

tural Danças e Cantares 
de Carreço”, Mołdawia 
„Ghiocel”, Meksyk „Ballet 

Folklórico Tzontemoc de 
la Benemérita Escuela 
Nacional Para Maestros de 

Mexico”, Chile „Agrupacion 
de Proyeccion Folklorica 
Antauco”.

Kołobrzeg 
na Rockowo

Amfiteatr trząsł się 
w posadach… 
od śmiechu

Wielkim pokazem fajerwerków zakończył się XXI Interfolk. Na scenie na plaży przy molo wystąpiły wszystkie zespoły, a potem głowy uniosły się w górę...

To był wspaniały INTERFOLK
Fo

t. 
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Po raz drugi w kołobrzeskim amfiteatrze odbył się 
Rock Festival. Nawiązuje on do słynnego Rocku nad 
Bałtykiem, który odbywał się w latach 80-tych.

Stanisław Mikulski oraz Anna Samu-
sionek odwiedzili Janusza Gromka. 
Spotkali się również z dziennikarzami. 
Były wspomnienia Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej...
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HANS KLOSS POWRÓCIŁ
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Praktyki nigdy za wiele

Hok: Zapewniam cię, moja droga, że 
znam się na tym sprzęcie.

Hok: Podchodzisz, naciskasz enter i 
jazda z koksem.

Mieczkowska: Wolę odwiedzić Ewę 
Gizę i zobaczyć co u niej słychać na 
oddziale.

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

Poseł Marek Hok spotkał się z wicemarszałek Anną Mieczkowską, 
podczas otwarcia pracownii mammograficznej.

Wspomnienia 
z dawnych lat

Kuś: Zrobiliśmy panie przewodniczący konkurs 
wśród członków, na najbardziej popularne hasło 
lewicy.

Kuś: Musimy jednak, co muszę tu szybko zazna-
czyć, jeszcze trochę nad tym popracować, bowiem 
zbyt często wskazywano…

Kuś: … „sztandar wyprowadzić”…

Kołobrzeg odwiedził szef SLD- Leszek Miller. 
Spotkał się z turystami, mieszkańcami i 
działaczami lewicy.

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

Po pierwsze: zabezpieczenie

Tamborski: Pamiętaj Mirek, czy 
drapiesz się po nosie, czy bawisz 
się w inżyniera, najważniejsze jest 
bezpieczeństwo.

Tessikowski: To tak jak w polityce. Tamborski: Tylko w polityce na tym 
kasku niewygodnie się siedzi…

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

Starosta Tomasz Tamborski i wicestarosta Mirosław Tessikowski nadzorowali akcję 
podnoszenia jednego z okrętów, który stanie w Skansenie Morskim.

Wakacje na kołobrzeskich drogach to nie tylko wypadki 
i korki, ale także pojazdy, którym specjalnie się nie spie-
szy. Przywykliśmy już do ciuchci, ale tych ciuchć poja-
wia się coraz więcej. Teraz jeszcze meleksy. Jak taki na 
drodze się pojawi, to możesz od razu poczytać gazetę. 
Ale jak jedziesz za trzema, to lekkie przegięcie…

Bez komentarza…

FAST FOOD

To dopiero 
hardcore
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Wakacyjna 
obniżka cen

m2 już od 3900,96 zł 
brutto

mieszkania 
gotowe do odbioru

Janusz Gromek wspólnie 
z prezesem Kotwicy Sta-
nisławem Trojanowskim, 
w obecności prezesa PLK 
Jacka Jakubowskiego i posła 
Marka Hoka, poinformowa-
li o wypracowaniu sposobu 
na uratowanie Kotwicy. 
Powstanie nowa spółka, 
bez kapitałowego udziału 
miasta, a obecna Kotwica 
zostanie zlikwidowana. 
Miasto dalej będzie Kotwi-

cę wspierać finansowo, ale 
jedynie w ramach dotacji. 
Nie będzie już ponosić od-
powiedzialności finansowej, 
ani pokrywać straty działa-
nia prywatnej spółki.

Jak mówił podczas konfe-
rencji prasowej prezes Sta-
nisław Trojanowski, nowa 
spółka powstanie natych-
miast, a w pełni zobowią-
zania tej jeszcze istniejącej 

przejmie na jesieni. Na 
konferencji wystąpił także 
Tomasz Mrożek, który dalej 
będzie trenerem Kotwicy, 
przedstawiając przyszły, 
jednakże wstępny skład 
drużyny, w której zagrają 
Corey Jefferson, Michał 
Kwiatkowski, Grzegorz 
Arabas, Jarosław Zyskowski, 
Wojciech Złoty, Marko Dju-
rić, Rafał Rajewicz, Tomasz 
Kęsicki.

Po ostatnim przegranym meczu z Lechią II Gdańsk, Kotwica pokonała Dąb Dębno 1:0. 
Gola dla gospodarzy na stadionie S. Karpiniuka strzelił Michał Smarzyński.

Mecz rozpoczął 
się ambit-

nie. W 2 minucie 
wydawało się, 
że Kotwica straci 
bramkę przez 
nieodpowiedzial-
ne zachowanie 
obrońców, ale ak-
cja piłkarzy Dębu 
zakończyła się 
niepowodzeniem. 
Kilka ciekawych 
akcji mieli też 
gospodarze, ale 
żadna z nich nie 

zakończyła się 
bramką. Goście 
grali defensywnie 
i jedyne na co się 
zdobywali to prze-
kopanie piłki na 
połowę Kotwicy, 
która z kolei rozbi-
jała się o dębowy 
mur. Tak minęła 
pierwsza połowa.

W drugie połowie, 
piłkarze Kotwi-
cy wzięli się do 
roboty. Zaraz po 

wyjściu z szatni, 
po dośrodkowaniu 
Honorata Stróża, 
w 46 minucie piłkę 
w bramce gości 
umieścił Michał 
Smarzyński. Gol 
jakby zaczadził 
piłkarzy Dębu, 
którzy pozwolili 
na kolejna akcję 
Smarzyńskiego. 
Niestety, zawodnik 
gospodarzy nie-
znacznie chybił. 
Na bramkę Dębu 

nacierali m.in. Ko-
wal, Włodarczew-
ski czy Rydzak, 
ale akcje kończyły 
się niepowo-
dzeniem. Dwie 
groźne akcje mieli 
również goście, 
ale i one spotkały 
się z odpowiedzią 
naszego bram-
karz. Ostatecznie, 
Kotwica wygrała 1:
0, podnosząc się z 
ostatniego miejsca 
w tabeli III ligi.

Dąb padł na stadionie

Czarodzieje
w ekstraklasie


