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kołobrzeg

Na niektórych 
robiło to duże wraże-

nie: prezydent Kołobrze-
gu Janusz Gromek pukał 

palcem w ostrą jak brzytwa 
siekierę. A potem 

tylko się za-
machnął... 
Strona 4.GAZETA

BEZPŁATNAmiasto

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Ostatni spontaniczny czyn spo-
łeczny kołobrzeskiej opozycji 

przy molo pokazuje, że politycy i 

działacze społeczni jak chcą, to po-
trafią. Czy z tej konsolidacji będzie 
coś więcej? Czy hasło wszyscy 

przeciwko Platformie to coś więcej 
niż slogan mający przestraszyć 
przeciwnika? Czytaj na str. 3.

GAZETA

BEZPŁATNA

Krzewy 
- różne odmiany 

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00
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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

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

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

KOLOBRZEG.FM 

FAJNE MIASTO

OPOZYCJA ZWIERA SZYKI 

OGRÓD
Ziemia 

uniwersalna

6,- zł997,- zł99
szt.od

50 L

Jak prezydent 
latał z siekierą

OCEANA SPACEROWAŁA NAD MORZEM
Znana niemiecka 

wokalistka zawita-
ła do naszego mia-
sta na krótki wie-

czorny koncert. Przed 
występem spacerowała 
sobie na nadmorskim 
deptaku przy Hotelu 

Marine, wzbudzając 
spore zainteresowanie 
wśród mieszkańców i 
turystów. Strona 3.
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

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

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

Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 13 mieszkań!

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

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

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

Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Przypomnijmy. Spółka 
wodociągowa została 
pozwana do sądu za 

nieprawnie zdaniem burmistrza 
Gościna podjętą uchwałę, w 
konsekwencji której, Gościno 
musi dopłacić do spółki 1,5 
miliona złotych. Pierwsza opi-
nia biegłego sądowego, który 
odpowiedział na pytanie, czy 
w związku z kondycją ekono-
miczną Wodociągów, dopłaty 
do spółki są zasadne, była dla 
spółki pozytywna. 

Zdaniem biegłego, „bez dopłat 
do taryf poszczególnych gmin, 
Spółka z o.o. Miejskie Wodo-
ciągi i Kanalizacja nie poradzi 
sobie samodzielnie w 2011 
roku”. W swojej opinii biegły 
stwierdza jednak, że „ustalenie 
dopłaty do taryf w jednakowej 
wysokości, nie jest właściwe”. 
Biegły zauważył bowiem, że: 
„przy ustaleniu indywidualnych 
dopłat gmin do taryf na rok 2011 
- w trzech przypadkach wystąpi-
ły niższe dopłaty niż przy usta-
leniu średnich dopłat w kwocie 
1446742 zł od każdej Gminy”. 
Dotyczy to następujących gmin: 
Rymań, Ustronie Morskie, Go-
ścino. Biegły stwierdził, że sy-
tuacja MWiK jest trudna. Spółka 
realizuje szeroki front inwestycji, 
a amortyzacja i podatki zwięk-
szają jej koszty, przy czym na 
2011 rok spółka przyjęła bardzo 
niski wskaźnik amortyzacji na 
poziomie zaledwie 0,5%!

Z tą opinią nie zgodził się bur-
mistrz, został powołany nowy 
biegły, który miał odpowiedzieć 
na pytanie, czy w przypadku 
występowania konieczności 
dopłat, były one wyliczane 
prawidłowo i czy ich wysokość 
była adekwatna w odniesieniu 
do pozycji udziałowej wspól-
ników, czyli poszczególnych 
gmin. Biegły uznał, że dopłaty 

do taryfy są jak najbardziej za-
sadne, ale: „Zdaniem biegłego, 
wysokość łącznej kwoty dopłat 
8.800.448 zł została ustalona w 
sposób prawidłowy, natomiast 
wysokość tych dopłat do jakiej 
były w/w gminy zobowiązane 
uchwała do wniesienia, nie są 
adekwatne do pozycji udziało-
wej wspólników”. Biegły załączył 
tabelę, z której jasno wynika, że 

dopłaty nie uwzględniają pozycji 
udziałowej, ani nawet wysoko-
ści sprzedaży na terenie gmin.

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
stwierdził, że dopłaty do spół-
ki wnoszone są prawidłowo i 
zgodnie z prawem, odrzucając 
jednocześnie pozew Gminy 
Gościno. W efekcie tego wy-
roku, gminy, które były winne 

Miejskim Wodociągom i Kana-
lizacji pieniądze z tytułu dopłat, 
porozumiały się z większościo-
wym wspólnikiem Gminą Mia-
sto i zaczęły regulować swoje 
zobowiązania. Ale nie Gmina 
Gościno, która aby przystąpić 
do porozumienia, miała wyco-
fać apelację z sądu. Burmistrz 
Marian Sieradzki na to się nie 
zgodził. Dziś może być z siebie 
zadowolony.

- Jestem bardzo zadowolony z 
wyroku. Na tym etapie w Sądzie 
Apelacyjnym jest to całkowita 
wygrana. W trzech wnoszo-
nych sprawach sąd przyznał 
nam rację. Jestem zadowolony, 
ponieważ jest to wielki krok do 
przodu. Po pierwsze, wniosłem 
protest do uchwały zgroma-
dzenia wspólników i to jest 
bezdyskusyjne, pomimo zeznań 
świadków. Będzie trzeba ich 
przesłuchać jeszcze raz, tym ra-
zem pod przysięgą. Także w za-
kresie dopłat sąd wypowiedział 
się po naszej myśli - komentuje 
burmistrz Marian Sieradzki. 
Paweł Hryciów, prezes MWiK, 
wtorkowym wyrokiem w Szcze-
cinie jest nieco zaskoczony. Jak 
powiedział nam w rozmowie 
telefonicznej, sąd miał pewne 
uwagi do uzasadnienia wyroki 
pierwszej instancji i dlatego 
przekazał sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia. Spółka za-
mierza wystąpić o uzasadnienie 
tego wyroku.

Sieradzki kontra 
Wodociągi 1:1

Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał apelację Gminy Gościno od wyroku Sądu w Koszalinie w sprawie dopłat do MWiK i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
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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

Ostatni wspólny 
happening opozycji 
podczas sprzątania 
piasku przy molo 
pokazał, że zarówno 
opozycja prawicowa, 
jak i lewicowa,, ale 
także radni niezależ-
ni, mogą pracować 
razem. Był apel 
do prezydenta o 
posprzątanie przy 
molo, ale bez reak-
cji. Dlatego do łopat 
i szczotek stawili się: 
Henryk Carewicz, 
Henryk Bieńkowski, 
Andrzej Mielnik, 
Cezary Kalinowski, 
Jacek Woźniak i 
Tomasz Budzyński. 
Był też Adam Wie-
czorek, który rów-
nież machał łopatą. 
W 30 minut piasek 
został posprzątany, 
co zresztą chwalili 
sobie mieszkańcy i 
turyści. Jeden z nich 
nawet przyznał, że 
myślał, że do końca 
jego pobytu nikt tego 
nie posprząta i cie-
szy się, że się mylił. 

Raczej nie wiedział, 
że sprzątali to m.in. 
radni.

Inne starcie miało 
miejsce na ostatniej 
sesji podczas głoso-
wania studium dla 
Kołobrzegu. Opozy-
cja w Radzie Miasta 

od samego początku 
przystąpiła do ataku. 
Henryk Bieńkowski 
podczas zmian w 
porządku obrad 
wniósł o wycofanie 
projektu studium 
z procedowania w 
dniu dzisiejszym. 
Niestety, uchwała 

nie przeszła - o dzi-
wo, swojego głosu 
nie oddała radna 
Danuta Adamska-
Czepczyńska...

Opozycja nie usta-
wała w próbach 
usunięcia studium z 
obrad. Henryk Bień-
kowski złożył wnio-
sek o głosowanie 
wycofania studium, 
ale opozycja nie 
miała wymaganej 
większości do zmian. 
Wówczas, wobec 
zdaniem Bieńkow-
skiego bezprawnego 
wprowadzenia do 
porządku poprawek 
prezydenta, lider 
Klubu Radnych Nie-
zależnych zagroził, 
że jeśli Klub Platfor-
my Obywatelskiej i 
prezydent sami nie 
wycofają projektu 
studium, wówczas 
radni opozycji i rad-
ni niezależni (poza 
radnym Dąbkow-
skim) opuszczą salę 
obrad. 

Po przerwie, zarów-
no Bieńkowski jak 
i Gromek wnieśli o 
zdjęcie projektu stu-
dium z sesji. Wnio-
sek przegłosowano 
jednogłośnie. To 
bezdyskusyjny suk-
ces Bieńkowskiego. 
Opozycji udało się 
przedłużyć procedu-
rę nad głosowaniem 
studium o miesiąc. 
Następne podej-
ście do studium 12 
czerwca.
Opozycja odniosła 
ostatnio kilka suk-
cesów, ale pytanie 
dotyczy tego, czy 
po prostu lew nie po-
zwolił trochę pokicać 
zającowi. Wybory 
w przyszłym roku 
i utrzymanie takiej 
kondycji może nie 
być łatwe. Jeszcze 
niedawno, opozycja 
w Kołobrzegu była 
tylko legendą. Obec-
nie, historia pisze 
nową kartę opozycji. 
Pytanie, czy z happy 
endem…

Oceana zasłynęła w na-
szym kraju oficjalną 

piosenką Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej, odbywają-
cych się w 2012 roku w Pol-
sce oraz na Ukrainie. Singiel 
promujący wydarzenie nosi 
tytuł „Endless Summer” 
i grany był przez niemal 
wszystkie rozgłośnie radiowe 
w Polsce. Artystka znalazła 
chwilę na krótką rozmowę 
z naszym portalem. To już 

druga jej wizyta w Kołobrze-
gu. Jak twierdzi, zachwyca ją 
nasze morze, ale także fajni 
ludzie, których wszędzie 
tu spotyka. Lubi przyrodę 
i bardzo zainteresowała się 
kołobrzeskim Ekoparkiem. 
Niestety, nie znalazła czasu 
na przejażdżkę rowerem w 
tamtym kierunku, bo cze-
kał na nią występ podczas 
zamkniętej imprezy Renault 
Polska w Hotelu Marine.

Oceana śpiewała nad morzem

Opozycja nabiera rozpędu
Prawdziwą opozycję poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Kołobrze-
ska opozycja coraz śmielej wychodzi z podziemia i pokazuje Platformie, że ta nie może 
robić sobie tego, co tylko ona chce…
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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

Otrzymujemy wiele sygna-
łów od osób zbulwerso-
wanych dalszym handlem 
z bud przy ul. Reymonta 
i Rodziewiczówny. Nasi 
Czytelnicy przypominają, 

że prezydent Janusz Gro-
mek obiecywał rozprawie-
nie się z handlem w tym 
miejscu. Zapytaliśmy o 
to rzecznika prezydenta 
- Michała Kujaczyńskiego. 
- Nie ma zgody na tego ro-
dzaju praktyki, ale nasze 
działanie w tym przypadku 
jest trudniejsze od tego 
na terenie, który jest w 
naszym władaniu. Straż 

Miejska może nałożyć 
jedynie mandat, zarówno 
na osoby handlujące, jak 
i na tego, kto wydzierżawił 
ten teren, właściciela tere-
nu, który podpisał umowę 
na stoisko handlowe. W 
ostatnich tylko tygodniach 
było 46 interwencji, nało-
żono 37 mandatów. I tak 
będzie przez cały sezon 
- deklaruje rzecznik.

Prezydent Janusz 
Gromek przypo-
mniał jak wiele 
starań i pieniędzy 
kosztowało wybu-
dowanie mariny w 
Porcie Jachtowym, 
która, jak mamy 
nadzieję, w tym 

roku ożyje w peł-
ni. Uchwałę Rady 
Miasta o nadaniu 
marinie nazwy 
Marina Solna od-
czytała Urszula 
Dżega-Matuszczak. 
Na maszcie w Porcie 
Jachtowym pojawiła 

się flaga państwowa, 
ale także Błękitna 
Flaga, przyznawana 
marinom i kąpie-
liskom z ponad 40 
krajów. 

Przy okazji uroczy-
stości, wyróżnienie 

Ligi Morskiej i 
Rzecznej odebrali: 
Dorota Łukaszewicz, 
Antoni Szarmach 
i Marek Padjas. Na 
koniec, odsłonięto 
poler kolejnego za-
służonego żeglarza 
- Ryszarda Chomeja.

Organizatorem targu było 
Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Oręża Polskiego 
na czele z Jarosławem Bo-
gusławskim znanym jako 
Jerry. Można było zobaczyć 
stoisko z miodem, woskiem 
i pszczołami, stoisko sero-
warów i pokazy robienia 
sera wraz z degustacją (sery 
kozie i krowie), piwowarów, 
którzy przez 3 dni warzyli 
piwo chętnie kosztowane 
przez zwiedzających oraz 
prelekcje dotyczące historii 
rzemiosła - w tym cieka-
wostki z nim związane. Nie 
zabrakło pokazów wojenne-
go rzemiosła. Byli rzemieśl-
nicy, była średniowieczna 

kuchnia, a także stanowisko 
archeologa.
Hanzeatycki Targ Solny 
cieszył się niezwykle dużą 
popularnością. To jedyna 
taka okazja, aby zobaczyć 
średniowieczne miasto nad 

Parsętą. Kołobrzeg był miej-
skim ośrodkiem o dużym 
stopniu zamożności. Był 
ważnym centrum politycz-
nym i gospodarczym. Targ 
pokazywał, jak żyli tu ludzie 
kilka wieków wcześniej.

Mamy Marinę 
SOLNĄ

Uroczyście wciągnięto flagę państwową i Błękitną Flagę na maszt, rozpo-
częto sezon żeglarski, a formalnie, marinę w Porcie Jachtowym nazwano 
Mariną Solną.

Siekiera na start 
Dni Kołobrzegu

Przecięciem grubego sznura na pieńku 
przez prezydenta Janusza Gromka, 

który wyglądał przy tym niezwykle groźnie, 
rozpoczęły się Dni Kołobrzegu. Na początek, 
na scenie RCK, odbył się koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej 
z Wyszkowa, a potem odbyła się „Bitwa na 
Karaoke”. Hitem był sobotni koncert Andrzeja 
Piaska Piasecznego.

Nie ma zgody na handel przy Reymonta

Mieszkańcy bulwersują się tym, że na placu budowy przy ul. Reymonta po raz 
kolejny rozkłada się targowisko. Miasto zapowiada walkę z tym procederem.

Fo
t. 

P.
 D

aw
id

Zakończył się IX Hanzeatycki Targ Solny. Dzięki temu, mieszkańcy na 
pewien czas mogli przenieść się w wieki średnie i zobaczyć, jako żyli 
dawni kołobrzeżanie.

Kraina, mlekiem, miodem 
i piwem płynąca
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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

Takich imprez w 
całej Polsce odbyło 
się sto. Najpierw, 
homilię o rodzinie 
jako najważniejszym 
elemencie współcze-

snego społeczeństwa 
wygłosił ordynariusz 
k o s z a l i ń s k o - k o -
łobrzeski Edward 
Dajczak. Następnie, 
spod bazyliki wyru-

szyły tłumy miesz-
kańców i turystów, 
którym przewod-
niczyła orkiestra 
Morka z Ustronia 
Morskiego. Marsz 
zakończył się na 
terenach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, gdzie od-
był się festyn rodzin-
ny. Biskup dziękował 
prezydentowi Janu-
szowi Gromkowi, 
który marszowi pa-
tronował, że wsparł 
ideę rodziny. Warto 

tu przypomnieć, że 
miasto odmówiło 
wsparcia Marszu w 
obronie wolności 

wyboru, jaki chciały 
zorganizować śro-
dowiska związane z 
Ruchem Palikota.

W uroczystościach 
uczestniczył za-
stępca komen-

danta wojewodzkiego 
Straży Pożarnej - Roman 
Budynek. Ślubowanie 
na sztandar Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej złożyli 
strażacy: Krzysztof Ka-
szuba i Łukasz Sęczkow-
ski. Następnie rozpoczęły 
się odznaczenia. Srebrną 
odznakę „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożaro-
wej” otrzymał Mieczysław 
Burzyński, Kazimierz 
Rzeszotek, Paweł 
Owsianik, a brązową: 
Andrzej Gołdyn i Mariusz 
Kowalik. Za zasługi dla 
województwa, srebrną 
odznakę honorową Gryfa 
Zachodniopomorskie-
go wręczono druhowi 
Krzysztofowi Paluchowi 
i Romanowi Gadomskie-
mu. Medal z okazji XX-
lecia PSP nadany przez 
komendanta głównego 
PSP trafił do Krzysztofa 
Makowskiego. 

Przy okazji warto pod-
kreślić, że komendant 
Mieczysław Burzyński 
awansował na młodsze-
go brygadiera, a jego 
zastępca - Krzysztof Ma-
kowski na brygadiera. Na 
stopień młodszego bry-
gadiera awansował rów-
nież Kazimierz Rzeszo-
tek. Wręczono również 
awanse dla pozostałych 
strażaków: na starszego 
kapitana dla Andrzeja 
Dutkiewicza, na młodsze-
go kapitana dla Krzyszto-
fa Azierskiego i Romana 
Smołucha, starszego 

ogniomistrza dla Seba-
stiana Morzyc-Gorczycy, 
młodszego ogniomistrza 
dla Marka Andrusieczko, 
Krzysztofa Chitruszko i 
Józefa Gliszczyńskiego, 
starszego sekcyjnego dla 
Piotra Zajlera, a starsze-
go strażaka dla: Łukasza 
Jakimca, Adama Połu-
cha, Bartosza Siwego i 
Przemysława Tabaczyń-
skiego.

Za zasługi dla pożarnic-
twa, złotym medalem wy-
różniony został Mirosław 
Kędziorski, srebrnym: 
Paweł Adamczak, Zbi-
gniew Chmielewski, Pa-
weł Paradowski, brązo-
wym: Krzysztof Olejnik, 
Seweryn Paluszkiewicz, 
Paweł Pietruszyński, Da-
mian Romańczuk, Daniel 
Szulc. 

Za ponad 100 tysięcy zło-
tych, dzięki wsparciu sa-
morządowców, strażacy 
otrzymali Volkswagena 
kombi. Wręczając kluczy-
ki, prezydent Janusz Gro-
mek życzył strażakom, 
żeby częściej jeździli nim 
na grzyby niż do poża-
rów. Ratownicy otrzymali 
również skokochron na 
stelażu pneumatycznym 
wartości 60 tysięcy zło-
tych, który zakupiono 
dzięki środkom miasta 
Kołobrzeg. We własnym 
zakresie strażacy zdobyli 
przyczepę transportową 
Boro wartości 11 tysięcy 
złotych, która przero-
biono na przyczepę wę-
żową, w której znajduje 
się 1200 metrów węży 
tłocznych.

Z okazji Dnia Strażaka, strażacy z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kołobrzegu otrzymali prezent w postaci 
nowego sprzętu i mikrobusa.

Nagrody i awanse 
z okazji Dnia Strażaka

Maszerowali 
dla życia i rodziny

Kilkaset osób wzięło udział w pierwszym kołobrzeskim marszu. O godz. 13 mszę odprawił biskup 
Edward Dajczak. Po niej, rodziny ulicami przeszły do MOSiR-u.

Pierwsze próby powoła-
nia związku zawodowego 
w Urzędzie Miasta miały 
miejsce jeszcze za cza-
sów Bogdana Błaszczyka. 
Pomysł nie został jednak 
zrealizowany. Teraz jest 
inaczej. W magistracie 
działa Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa, 
wchodząca w skład Soli-

darności Nauczycielskiej 
w naszym mieście. Sze-
fem związku w magistra-
cie został Piotr Erbacher 
- strażnik Straży Miejskiej.
Zapytaliśmy urzędników, 
co sądzą o nowym tworze 
w Urzędzie. Większość 
naszym rozmówców była 
zaskoczona odwagą, że 
ktoś coś takiego zrobił i 

zastanawia się, ile 
Piotr Erbacher 
jeszcze popracu-
je... Ale są i tacy, 
którzy wskazują 
na problemy 
panujące na Ra-
tuszowej 13. Liczą 
na to, że związek 
zawodowy może je 
rozwiązać. 

W Urzędzie Miasta powstał związek zawodowy
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Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

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

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

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

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

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

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

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

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

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

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

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Przed ratu-
szem można spotkać 

Władysława Obuchowskie-
go. To kołobrzeski mincerz, 

który wybija pamiątkowe monety 
o nominale 5 solnych. Na monecie 
znajdował się już wizerunek latarni 
morskiej, bazyliki, ratusza, a w tym 
roku jest kościółek z Budzistowa. 

Z panem Władysławem można 
się też umówić telefonicz-

nie: 691 318 442

Wybij sobie 5 solnychWybij sobie 5 solnych

Jan Kanty Paw-
luśkiewicz współ-
pracował m.in. z 
Markiem Grechu-
tą, Grzegorzem 
Turnauem czy 
Agnieszką Holland. 
Był współzałożycie-
lem grupy muzycz-
nej Anawa. Zwią-
zany z Piwnicą pod 
Baranami i Teatrem 
STU oraz Teatrem 
Narodowym i Te-
atrem Powszech-
nym w Warszawie. 

Uczestniczył w 
projekcie artystycz-
nym „Ellington po 
Krakowsku”. Ukoń-
czył Państwową 
Szkołę Muzyczną 
oraz Wydział Archi-
tektury Politechniki 
Krakowskiej.

Podczas odwiedzin 
u starosty Tomasza 
Tamborskiego, Jan 
Kanty Pawluśkie-
wicz wypytywał o 
historię miasta nad 

Parsętą, szczegól-
nie w okresie II woj-
ny światowej, a tak-
że dzielił się swoimi 
spostrzeżeniami 
na temat powiatu 
i Muzeum Oręża 
Polskiego, które 
zwiedził. Ponadto, 
panowie rozmawiali 
o współpracy na 
kolejne lata, która 
może zaowocować 
ciekawym pro-
jektem w naszym 
powiecie. - Padły 

pewne propozycje 
i zainteresowania. 
Pegazy Kultury to 
tylko jeden z ele-
mentów kultury w 
naszym powiecie, 
o którym pan Jan 
Kanty wypowiadał 
się niezwykle pozy-
tywnie. Nie mogę o 
tym mówić szerzej, 
ale jest szansa 
na owocną współ-
pracę - komentuje 
spotkanie starosta 
Tomasz Tamborski.

Zdaniem opozycji, obie 
uchwały zostały podjęte 
z naruszeniem prawa i 
wbrew interesom gminy 
Miasto Kołobrzeg jak i 
jej mieszkańców, bowiem 
skutkiem uchwały są pod-
wyżki cen wody i ścieków 
dla mieszkańców li tylko 
i wyłącznie dlatego, że 
ceny spadną ościennym 
gminom. Liderzy opozy-
cji: Klubu Radnych SLD 
i Razem dla Kołobrzegu 
wskazywali na to, że radni 
miejscy przyjęli uchwałę 
wchodząc w nieswoje 
kompetencje, a to stanowi 
istotne naruszenie prawa. 

Wojewoda nie podzie-
lił wniosków opozycji. 
Stwierdził, że podnoszone 
kwestie nie są istotne dla 
przedmiotowych uchwał 
i nie stanowią naruszenia 
prawa. Całość zawiera 3 
strony maszynopisu, w 
którym prawnicy woje-
wody wysyłają tradycyjnie 
radnych do sądu admini-
stracyjnego, gdyby uchwa-
ły Rady Miasta im się nie 

podobały. Z rozstrzygnię-
cia wojewody zachodnio-
pomorskiego jest zado-
wolony prezydent Janusz 
Gromek, który od samego 
początku twierdził, że 
nie robi niczego niezgod-
nego z prawem, a wręcz 
przeciwnie, raz na zawsze 
chce zakończyć spół gmin 
z miastem Kołobrzeg w 
sprawie cen wody. 

- Jestem rozczarowany, bo 
wojewoda nie dostrzegł 
żadnych „istotnych”, jak on 
to ujął uchybień w porozu-
mieniu międzygminnym. 
I nie miało dla niego zna-
czenia, że cały paragraf 4 
jest niezgodny z prawem, bo 
gminy nie mogą swobodnie 
wchodzić w kompetencje 
przedsiębiorstwa wodno-
kanalizacyjnego. Nie miało 
dla wojewody znaczenia, 
że miasto Kołobrzeg „wcią-
gnęło” gminę wiejską do 
porozumienia bez jej zgody. 
Jeżeli my wskazujemy woje-
wodzie, że sposób ustalania 
taryfy jest niezgodny z pra-
wem, to on nam odpisuje, 

że jedynym organem, który 
może badać te kwestie jest 
... Rada Miasta. No litości, 
w ten sposób wojewoda 
wykreśla prawo opozycji do 
niepodzielania poglądów 
większości zdyscyplinowa-
nej Platformy Obywatel-
skiej! I rzecz kuriozalna: 
jeżeli do skonstruowania 
tak prostej odpowiedzi pan 
wojewoda potrzebował aż 2 
miesięcy, to ja protestuję. Bo 
w międzyczasie podwyżki 
weszły w życie. A przypomi-
nam, że chodziło nam o to, 
żeby nie przerzucać części 
kosztów gospodarki wodno-
ściekowej z terenu gmin, na 
mieszkańców Kołobrzegu, 
co w tym porozumieniu 
międzygminnym właśnie 
zrobiono. Za 1,5 roku wy-
bory samorządowe. Już dziś 
deklarujemy, że po wybo-
rach dokonamy rewizji tego 
porozumienia - komentuje 
Jacek Woźniak, szef Klubu 
SLD.

Opozycja rozważa, czy 
sprawę zaskarżyć do sądu 
administracyjnego.

Po tym, jak opozycja zaskarżyła uchwały o porozumieniu gmin i podwyżce 
cen wody do wojewody, ten przyznał rację Januszowi Gromkowi.

Wojewoda stanął 
po stronie 

prezydenta

Jan Kanty Pawluśkiewicz, który odwiedził nasze miasto i gościł m.in. na rozdaniu 
Pegazów Kultury, nie ukrywa szerszego zainteresowania Kołobrzegiem.

Kompozytor interesuje 
się Kołobrzegiem
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Za nami wieloszcze-
blowe ćwiczenie Zin-
tegrowanego Systemu 
Ratowniczego Miasta 
Kołobrzeg pod kryp-
tonimem „Bałtyk 
2013”. W ćwiczeniu 
wzięły udział wy-

dzielone siły i środki 
Z i n t e g r o w a n e g o 
Systemu Ratownicze-
go, wspierane przez 
służby realizujące 
zadania służbowe w 
rejonie Kołobrzegu, 
takie jak: Brzegowa 

Stacja Ratownicza w 
Kołobrzegu Morskiej 
Służby Poszukiwa-
nia i Ratownictwa, 
jednostki pływające 
Pomorskiego Dywi-
zjonu Straży Granicz-
nej ze Świnoujścia, 
śmigłowiec ratowni-
czy SAR Z Darłowa, 
WOPR Kołobrzeg, 
OSP TRYTON, Poli-
cja, Placówka Straży 
Granicznej w Koło-
brzegu, Straż Pożar-
na, Stowarzyszenie 
„PARAMEDIC”, Ra-
townictwo Medyczne, 
Straż Miejska. 

Ćwiczenie miało na 
celu doskonalenie 
procedur poszuki-
wania rozbitków na 
morzu, podejmowa-
nie rannych z wody, 
udzielanie pierwszej 
pomocy medycznej 

,sprawdzenie systemu 
łączności pomiędzy 
różnymi podmiotami 
ratowniczymi oraz 
sprawdzenie goto-
wości służb ratowni-
czych do zabezpiecze-
nia sezonu 2013.

Waży 200 kilogramów, 
ma nieco ponad 3 me-
try wysokości, a przede 
wszystkim jest w brawach 
Danii, którego to państwa 
reprezentacja w piłce noż-
nej gościła w Kołobrzegu 
w hotelu Marine - stanęła 
pod pięciogwiazdkowym 
hotelem. Spółka Zdro-
jowa Invest kupiła ją za 
około 7 tysięcy złotych na 
aukcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Teraz przyjechała do Ko-
łobrzegu i będzie jedną z 
pamiątek po Euro 2012, 
o której to imprezie nad 
Parsętą jakby już nieco 
zapomniano. Pomnik w 
towarzystwie pracowni-
ków spółki i hotelu oraz 
władz samorządowych z 
Januszem Gromkiem na 
czele, odsłonili uczniowie 
szkoły w Lovvangskolen 
oraz kołobrzeskiego Gim-
nazjum Nr 1.

Gala Pegazów Kultury już za nami. Starosta Tomasz Tamborski wręczył statuetki tym, 
których wybrała Kapituła Dziennikarska: Eli Polak i zespołowi „Cisza Jak Ta”.

Elżbieta 
Polak to postać, 
której nikomu 

przedstawiać nie trzeba. 
W tym roku obchodzi 
30-lecie swojej pracy ar-
tystycznej. To niezwykle 
ważna postać jeśli idzie o 
pobudzanie i animowanie 
amatorskiego ruchu arty-
stycznego w Kołobrzegu. 
Ona sama swoimi doko-
naniami niespecjalnie się 

chwali, 
docenili 
ją za to 

dzien-
nikarze, 

przyznając 
jej statuetkę 

pegaza. W kate-
gorii twórca kultury, 

dziennikarze docenili 
zespół „Cisza Jak Ta”. To 
ciekawa grupa, która na 
trwale zakorzeniła się na 
scenie piosenki poetyc-
kiej. Pegaza otrzymali za 
swój dorobek w dzie-
dzinie, która w naszym 
kraju jest niedoceniana. 
Piosenka poetycka nie 
przebija się na listy 
przebojów, za to niesie 
przesłanie, którego bra-

kuje popowi. Ponieważ 
„Cisza” koncertowała 
dziś w Katowicach, a w 
niedzielę ma koncert w 
Krakowie, w imieniu ze-
społu nagrodę odebrała 
maskotka grupy - Grze-
gorz Stalmach.

Tegoroczną galę za-
szczycił swoją obec-
nością Jan Kanty 
Pawluśkiewicz - kompo-
zytor muzyki teatralnej 
i filmowej. W finale, 
publiczność zobaczyła 
spektakl „Klub Mężu-
siów” w reżyserii Andrze-
ja Rozhina. Wystąpili: 
Krzysztof Tyniec, Cezary 
Morawski, Jacek Kawa-
lec, Bogdan Kaluch.

Na ratunek nadleciał śmigłowiec SAR

Pożar na 
jachcie, osoby 

ewakuują się do wody, 
wezwanie pomocy. A 

potem liczą się już tylko 
sekundy, minuty. Do ak-

cji ruszają ratownicy 
i śmigłowiec.

KOŁOBRZEG TEŻ MA 
SWOJĄ SYRENKĘ

Jedna z szesnastu Syrenek, które zdobiły 
Warszawę podczas Euro 2012, trafiła do 
Kołobrzegu. Została uroczyście odsłonię-
ta przed hotelem Marine.

Pegaz dla Eli Polak 
i „Ciszy jak ta”
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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.

Jak mówią urzędnicy, do 
tej pory co roku wyda-

wano ok. 6 tysięcy złotych 
na konserwację fontanny. 
Jej stan techniczny wy-
magał jednak bardziej 
zaawansowanych zabie-
gów, które właśnie trwają. 
Skuwane są wykończenia i 
instalacje - na ich miejscu 
powstaną nowe. Nikogo 

nie trzeba przekonywać, 
że ta największa w mieście 
fontanna jest dużą atrak-
cją dla turystów. Do końca 
czerwca będzie wyglądała 
jak nowa. Remont pochło-
nie 40 tysięcy złotych. 

Tradycyjnie, trwa dys-
kusja, czy to Szczęki 

Naczelnika czy Szczęki 

Prezydenta. Tradycyjna 
nazwa fontanny, to Szczę-
ki Naczelnika. Naszym 
miastem zarządzali na-
czelnicy w latach 1973-
1985. Od marca 1985 
roku Kołobrzeg ma pre-
zydenta. Najsłynniejszym 
naczelnikiem, a później 
prezydentem, był Jerzy 
Roszkiewicz.

Starosta Tomasz 
Tamborski uro-
czyście pożegnał 

Barbarę Hok, dyrektora 
kołobrzeskiego Sanepi-
du. W krótkiej ceremonii 
uczestniczył nowy dyrektor 
tej jednostki, który obo-
wiązki przejmie w czerwcu. 

Przy okazji Włodzimierz 
Wróbel został przedsta-
wiony pracownikom stacji. 
W przeciwieństwie do 
odchodzącej na emeryturę 
Barbary Hok, która przy 
okazji nakrzyczała na nas 
na korytarzu przy klien-
tach, Wróbel znalazł chwilę 

na rozmowę. Jak mówi, 
nie ma żadnych decyzji 
do podjęcia na początku. 
Zamierza zapoznać się z 
funkcjonowaniem jednostki 
i pracownikami dopiero w 
czerwcu. Wówczas przyj-
dzie czas na rozmowę o 
konkretach. 

Rozpoczął się kapitalny remont fontanny na Skwerze Pionierów. Ma 
to być reprezentacyjny obiekt tej części miasta. Prace zakończą się 
na koniec czerwca.

Trwa borowanie 
Szczęk Naczelnika

Barbara Hok z dniem 31 maja przechodzi na zasłużoną emeryturę. Złośliwi twierdzą, 
że to wreszcie zasłużona emerytura. Panią dyrektor już pożegnano...

Zmiany w Sanepidzie

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii
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na fali wrażeń

Godziny otwarcia:
Pon. - Niedz. 12:00 - 23:00

Drink bar, obiady, romantyczne kolacje, 
oferujemy miejsce pod konferencje, 
uroczystości okolicznościowe, bankiety, 
wernisaże, hotspot.
Przyjdź - przekonaj się!

ul. Warzelnicza 1 
78-100 Kołobrzeg
606 932 307
sailorbarkg@gmail.com

zapra
szam

y

OŚRODEK  WAM  KOŁOBRZEG
ul. Wschodnia 1 tel/fax  943423672 , tel.94 3463351

www.ava-tour.pl     ava-tour@ava-tour.pl 

ORGANIZUJEMY:
  IMPREZY  INTEGRACYJNE DO 150 OSÓB
  BIESIADY 
  WESELA
  PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
  SYMPOZJA, KONFERENCJE, NARADY
  STYPY
  SPOTKANIA FIRMOWE, BIZNESOWE

BOGATA OFERTA, CENY DO UZGODNIENIA

Dobiegają końca prace na Skansenie Mor-
skim. Przywieziono już elementy z ORP 
Burza, które kiedyś były atrakcją wystawy 
plenerowej przy ul. E. Gierczak, a od te-
raz uświetnią ekspozycję morską. Pomysł 
zachwala dyrektor Paweł Pawłowski, ale 
nie brakuje mu również powodów do 
zmartwień. Okazało się bowiem, że część 
fundamentu dla masztu jest zbyt krótka. 
Dyrektor muzeum uważa, że problem uda 
się rozwiązać szybko. Zależy mu na pil-
nym otwarciu skansenu. Okazuje się bo-
wiem, że to nie fundament jest za krótki, 
a podczas składania około 12-metrowego 
masztu jedna strona rozjechała się zbyt 
bardzo. Teraz trzeba to poprawić...W Kołobrzegu mamy 

dwa lądowiska dla 
helikopterów: w szpitalu 
oraz na terenie Straży 
Pożarnej. Jak jednak mó-
wią urzędnicy, helikopter 
może wylądować wszę-
dzie i wystarczy do tego 
wyłącznie zgoda właści-
ciela terenu. - Odpowie-

dzialność za rejs bierze 
kapitan statku - tłumaczy 
Joanna Kostorz z Biura 
Prezydenta Urzędu Mia-
sta. Tak było też ostatnio, 
gdy na parkingu przy ul. 
Fredry lądował helikopter. 
Zgodę wyraził prezydent. 
- Teren był odpowiednio 
zabezpieczony, nie było 

powodów aby odmawiać 
- tłumaczy pani inspektor. 
A co z opłatą? - Prezydent 
wspiera przedsiębiorców, 
dostaliśmy za to nawet 
wyróżnienie jako miasto 
- tłumaczy Kostorz, a to 
znaczy, że każdy może lą-
dować za darmo. Trzeba 
tylko mieć czym...

W Kołobrzegu przy strefie uzdrowiskowej coraz częściej lądują helikoptery. 
Ostatnio aż 2 razy. Zgodę na wykorzystanie działki miejskiej wyraził prezydent.

Publiczne prywatne 
lądowisko

Do Skansenu Morskiego przy Re-
ducie Solnej przywieziono maszt 
z ORP Burza. Niestety, okazało się, 
że wylany fundament jest w jednej 
części zbyt krótki...

Maszt „Burzy” 
z kłopotami

http://facebook.com/sailorbarkolobrzeg

tu jeste
smy`
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSGŻ przygotowują 
publikację dotyczącą Gościna i okolicy w pierwszych 
latach po II wojnie światowej. Przygotowany zostanie 
również reportaż filmowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie 
osoby, które pamiętają tamte czasy i chciałyby nam o 
nich opowiedzieć.
Podczas spotkań – wywiadów, które będziemy nagry-
wać, poprosimy o opowiedzenie o okolicznościach, w 
których Państwo trafili do naszej gminy, jakie były losy  
rodzin w czasie wojny, a przede wszystkim o latach 40-
tych i 50-tych na tych terenach. 
Uwieńczeniem tego projektu będzie wspólne spotkanie 
w naszej szkole, prezentacja wspomnień w wersjach 
papierowej i elektronicznej, rozmowy z uczniami.
Osoby, które podjęły się tego zadania to  Małgorzata 
Bernaś, Wioletta Więckowska i Andrzej Tuszyński.
Kontakt ze szkołą  94 35 12 133,
e-mail sredniak_bm@interia.pl

W Gościńskiej Szkole 
Taekwon – do ITF odbył 
się egzamin na stopnie 
uczniowskie CUP. Promocje 
na kolejne stopnie 8 CUP 
(żółty pas) otrzymało 23 za-

wodników oraz jedna osoba 
na stopień 7 CUP. Egzamin 
był przeprowadzony przez 
Instruktora Międzynarodo-
wego Taekwon – do ITF V 
Dan Mirosława Pękul.

Tegoroczni medaliści:
KLASY PIERWSZE:
Dziewczynki:
I miejsce - Maja Lis
II miejsce - Aleksandra Franczak
III miejsce - Oliwia Kopczyńska
Chłopcy: 
I miejsce - Oliwier Dominiak
II miejsce - Hubert Maciejczyk
III miejsce -  Tomasz Sielski
KLASY DRUGIE:
Dziewczynki:
I miejsce - Marta Hryb
II miejsce - Julia Wilk
III miejsce - Oliwia Dondaj
Chłopcy:
I miejsce - Filip Loepp
II miejsce - Jakub Sucharzewski
III miejsce - Wojciech Skrzypczyk

KLASY TRZECIE:
Dziewczynki: 
I miejsce - Maja Leśniewska
II miejsce - Izabela Knieć
III miejsce - Aleksandra Thurow
Chłopcy:
I miejsce - Filip Siuciak
II miejsce - Karol Henning
III miejsce - Dawid Kosiński
KLASY CZWARTE:
Dziewczynki: 
I miejsce - Tamara Grzelak
II miejsce - Katarzyna Rakowska
III miejsce -  Wiktoria Brzezowska
Chłopcy: 
I miejsce - Patryk Trzaskoma
II miejsce - Filip Kindermann
III miejsce - Maciej Świder

KLASY PIĄTE:
Dziewczynki: 
I miejsce - Kaja Araszewska
II miejsce - Aniela Stawiarz
III miejsce - Justyna Szymborska
Chłopcy: 
I miejsce - Marek Marecki
II miejsce - Damian Wysocki
III miejsce - Szymon Wilchowski
KLASY SZÓSTE:
Dziewczynki: 
I miejsce - Karolina Stachurska
II miejsce - Eliza Pyzak
III miejsce - Monika Sradomska
Chłopcy: 
I miejsce - Patryk Zaniewicz
II miejsce - Jarosław Chojnacki
III miejsce - Nikodem Kawka, Nikodem 
Koralewski

Straż Miejska w Gościnie 
zwraca się z prośbą do 
mieszkańców gmin Gości-
no i Rymań o zwrócenie 
szczególnej uwagi na dzieci 
i młodzież poruszające się 
na rowerach, hulajnogach, 
rolkach i łyżworolkach. 
Robi się coraz cieplej, dzieci 
i młodzież więcej czasu spę-
dzają na dworze korzystając 
z różnych środków loko-
mocji. Nie zawsze zważają 
na bezpieczeństwo, często 
mogą stać się sprawcami i 
ofiarami nieszczęśliwych 

wypadków. Opiekunowie 
proszeni są o przestrzeganie 
podopiecznych o niebez-
pieczeństwie na jakie mogą 
się natknąć. Pamiętajmy o 
odblaskach!
W połowie kwietnia straż-
nicy wraz z dziećmi ze szkół 
podstawowych wzięli udział 
w sprzątaniu świata. Był to 
bardzo miło i produktywnie 
spędzony czas. 
W kwietniu 2013 roku 
Straż Miejska w Gościnie 
interweniowała 170 razy w 
sprawach porządkowych.

W Punkcie Przedszkolnym 
w Domu Kultury w Gości-
nie miało miejsce spotka-
nie dzieci, rodziców i pań 
przedszkolanek poświęco-
ne tematyce równości płci, 
tolerancji, stereotypom i 
uprzedzeniom. Rodzice 
dowiedzieli się, że już od 
przedszkola trzeba wycho-
wanie dzieci uwrażliwić 
na płeć, unikać nieświa-
domego przekazywania 
dzieciom stereotypowych 
postaw wobec płci i jakie 
są tego  konsekwencje. Po 
przywitaniu gości, przed-
stawieniu materiałów in-
formacyjnych i zachęceniu 
do zabawy miało miejsce 
wspólne grillowanie wcze-
śniej przygotowanych 
smakołyków. Następnie 
goście ochoczo brali udział 
w konkursach i zabawach 
ukierunkowanych na rów-
ność płci i tolerancję, np. 
mamy przedszkolaków 
wbijały gwoździe w deski 
na czas, ubijały pianę z 
białek, obierały ziemnia-
ka w taki sposób, aby 

uzyskać jak najdłuższą 
skórkę, tatusiowie przewi-
jali pampersa u lalki- bo-
basa, zaszywali dziury w 
spodniach, a babcie miały 
najsłodszą konkurencję 
– wnuczęta karmiły je 
eklerkiem. Dla dzieci odbył 
się konkurs tańca, skaka-
nie na skakance, wyścig 
z jajkiem na łyżce, itp. Za 
udział wszystkim należała 
się nagroda w postaci 
„serduszkowego” lizaka. 
Zabawa była wyśmienita. 

Zdali pierwszy 
egzamin 

Wspólne grillowanie

Mija już 38 lat, gdy Szkoła Podstawowa w Gościnie otrzymała imię majora Henryka Sucharskiego. Od 13 lat 
tej rocznicy towarzyszy bieg ulicami miasta.

Bieg uliczny z okazji święta szkoły
Każda roczni-

ca nadania 
imienia jest 

wielkim świętem dla 
wszystkich uczniów 
oraz okazją do 
przybliżenia postaci 
patrona szkoły. Temu 
wydarzeniu towarzy-
szy montaż słowno 
– muzyczny, konkurs 

wiedzy o patronie i 
historii szkoły.
Od 2000 roku ob-
chody święta zostały 
wzbogacone o bieg 
uliczny. Uczestni-
czą w nich wszyscy 
uczniowie klas 0–6. 
Pierwsze biegi od-
bywały się na ulicy 
IV Dywizji Wojska 

Polskiego, a obecnie 
na ulicy Grunwaldz-
kiej. Bieg cieszył 
się dużym zainte-
resowaniem wśród 
mieszkańców, którzy 
z wielką sympatią 
kibicowali młodym 
sportowcom. Zwy-
cięzcy biegu zostali 
uhonorowani dyplo-

mami i medalami 
tradycyjnie ufundo-
wanymi przez bur-
mistrza Gościna Ma-
riana Sieradzkiego. 
Organizatorzy biegu 
Grażyna Ulikowska i 
Lidia Neumann ser-
decznie dziękują za 
zapewnienie bezpie-
czeństwa na trasie 

biegu Policji i Straży 
Miejskiej w Gościnie 
oraz uczniom klasy 
wojskowej z Zespołu 
Szkół Gospodarki 
Żywnościowej w Go-
ścinie pod kierunkiem 
Doroty Cebuli.

Grażyna Ulikowska,  
Lidia Neumann

POWOJENNE LATA 
W POLSKIM GOŚCINIE

we wspomnieniach 

Strażnicy apelują
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PROFESOR WŁADYSŁAW PANAS MA 
SWOJĄ BIBLIOTEKĘ W RYMANIU

Odbyły się uroczystości 
odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej i nadania  Gminnej 
Bibliotece Publicznej imie-
nia Profesora Władysława 
Panasa. W tym niezwykłym 
i niecodziennym wydarze-
niu udział wzięła żona śp. 
Profesora - Teresa Panas. 
Przywiozła ze sobą prezen-
ty: publikacje i rękopisy dla 
biblioteki. Była obecna ro-
dzina, koledzy i nauczyciele 
z podstawówki oraz LO im. 
Mikołaja Kopernika w Ko-
łobrzegu, a także dzieci z 
gimnazjum w Rymaniu. Pa-
miątkową tablicę i bibliotekę 
poświęcił ksiądz proboszcz  
Krzysztof Zbigniew Kempa 
i podarował krzyż nowej 
placówce.

Profesor Władysław Lu-
dwik Panas urodził się 28 
marca 1947 roku w Dębicy, 
niedaleko Rymania. Był naj-
młodszym dzieckiem Józefa 
i Marii Panasów. Miał star-
sze siostry Janinę i Halinę, 
a także brata Józefa. Został 
ochrzczony 7 kwietnia 1947 
roku w kościele św. An-
drzeja Boboli w Gościnie. 
Do Szkoły Podstawowej 
w Dębicy uczęszczał w 
latach 1954-1962. Władka 
zapamiętano w Dębicy 

jako grzecznego i dobrze 
wychowanego chłopca. 
Owszem, pasał krowy jak 
inni, ale zamiast kija nosił w 
ręce zawsze książki, które 
nieustannie czytał. 
Dalej edukacja przebiegała 
w Kołobrzegu w Liceum 
Ogólnokształcącym im M. 
Kopernika (1962-1966). 
Po skończeniu Liceum w 
Kołobrzegu podjął studia 
polonistyczne na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Dnia 13 
marcu 1968 roku wziął 
udział w wystąpieniach 
robotniczo-studenckich w 
Poznaniu, zaś 14 marca 
został aresztowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa na 
zajęciach wojskowych, co 
było niezgodne z ówcze-
snym prawem, gdyż był w 
mundurze żołnierza Wojska 
Polskiego. Trafił niesłusz-
nie do więzienia w Śremie 
skazany na dwa miesiące 
aresztu. Po ostatecznym  
skreśleniu 12 grudnia 1968 
roku ze studiów, dzięki 
opiekunce roku Zofii Troja-
nowskiej trafił do Lublina. 
Pomogła  im dr Danuta 
Paluchowska. 

Profesor Panas był zwią-
zany z KUL ponad 30 lat 

(1969-2005). Był profeso-
rem zwyczajnym, teorety-
kiem i historykiem literatury, 
wybitnym interpretatorem 
twórczości Brunona Schul-
za oraz Józefa Czechowi-
cza, znawcą tradycji żydow-
skiej w polskiej literaturze 
i kulturze. Pracę na KUL 
rozpoczął w 1975 roku. Od 
1999 roku kierował katedrą 
Teorii Literatury Instytutu 
Filologii Polskiej KUL oraz 
Międzywydziałowym Zakła-
dem Badań nad Literatura 
religijną KUL. Był członkiem 
PAU i PAN, Towarzystwa 
Naukowego KUL i Towa-
rzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza; redak-
torem naczelnym „Roczni-
ków Humanistycznych”. W 
latach 70. współpracował z 
podziemnym czasopismem 
„Spotkania”. W 2005 roku 
otrzymał tytuł doktora ho-
noris causa Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Drohobyczu, któ-
rego nie zdążył odebrać, 
zmarł 24 stycznia 2005 roku 
w Lublinie. Od teraz patro-
nuje rymańskiej bibliotece.

Jerzy Jacek Bojarski
redaktor naczelny „Nieco-
dziennika Bibliotecznego” 
(fragmenty)

W sali wiejskiej w Rymaniu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Matki, w której 
licznie uczestniczyły kochane mamusie z 
całej gminy.Organizatorem uroczystości 
był Urząd Gminy. Program artystyczny 
rozpoczęły dzieci ze Szkoły Filialnej z 
Drozdowa, prezentując inscenizację 
słowno–muzyczną. Występujące dzieci 
pokazały, jak zwykle swój wysoki poziom 
artystyczny oraz ogromne zaangażowa-
nie wszystkich pracowników szkoły, co z 
dumą obserwowały dumne mamy.  

Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć przed-
szkolaków z Rymania, którzy wzruszając 
do łez śpiewały i recytowały swoim mamu-
siom. Po raz pierwszy wystąpiła również 
młodzież z ZSP z Rymania w występie 
muzyczny przygotowanym pod czujnym 
okiem M. Obolika. Inscenizację „Rzepki” 
Juliana Tuwima zaprezentowały dzieci ze 
świetlicy środowiskowej z Rymania. 
Imprezę zakończył występ Zespołu Śpie-
waczego „Biadule”. K.U. 

Członkowie Klubu Seniora „Pod Anioła-
mi”,  tym razem maszerowali z kijkami po 
plaży w Grzybowie. Odbyło się to podczas 
zajęć prowadzonych w ramach programu 
realizowanego we współdziałaniu ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Gorawino „Znaleźć wiosnę jesienią życia”. 
Pogoda dopisała, ponieważ nie padało, 
niestety było dość zimno. Po marszu nad 
morzem w altanie za boiskiem Orlik, od-
była się dalsza część wspólnego spotkania. 
Przy gorących potrawach, przywiezionych 
przez seniorów z Rymania oraz kiełba-
skach pieczonych na grillu atmosfera stała 
się, mimo panującego zimna, bardzo gorą-
ca.  www.gorawino.net

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY 

KONKURS 
RECYTATORSKI
W Punkcie Przedszkolnym w Gora-
winie, w ramach Światowego Dnia 
Książki, odbył się konkurs recytatorski, 
w którym wzięło udział 18 uczestników 
z Przedszkoli w:  Rymaniu, Starninie, 
Drozdowie oraz Gorawinie. W tym 
roku mali artyści przygotowali wiersze 
zgodne z hasłem konkursu „Książka 
moim przyjacielem”. 

Podczas tegorocznej uroczystości 
można było podziwiać piękne rzeźby 
ptaków wykonane przez Panią Teresę 
Sadowską z Dębicy. 

Jury oceniało dzieci w kategoriach: 
3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki. Spośród 
uczestników konkursu zostało wyło-
nionych trzech laureatów każdej ka-
tegorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody książko-
we oraz dyplomy. 
  

3-LATKI: 

I miejsce Maria Baweł, „O pew-
nym Grzesiu” J. Małek 
I miejsce Amelia Walczak, „Czy-
tanie” U. Kozłowska 
II miejsce Aleks Kwiecień, 
„Książka” T. Kubiak 

4-LATKI: 

I miejsce Olga Korytowska, 
„Książka” J. Huszcza 
I miejsce Anita Przeździęk, 
„Książka czeka” H. Łochocka 
II miejsce Amelia Kiełkowska, 
„Moje książki” T. Kubiak 
III miejsce Jakub Czajka, „Je-
stem książka” E. Jabłońska 

5-LATKI: 

I miejsce Amelia Prześluga, 
„Bosa osa” D. Gellner 
II miejsce Nikola Żylska, „Ziem-
niaczana zabawa” D. Wawiłow 
III miejsce Zuzanna Burda, 
„Mole książkowe” H. Niewia-
domska 

6-LATKI: 

I miejsce Natalia Kowalczyk „Lu-
bimy Bajki” S. Karaszewski 
II miejsce Jakub Jackowiak 
„Krówka” A. Frączek 
III miejsce Martyna Doroch 
„Pączki” A. Frączek 

Wszystkim laureatom i uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy. 
Dziękujemy nauczycielom, jurorom i 
rodzicom za przybycie. Do zobaczenia 
za rok.

 www.gorawino.net

Na stadionie sporto-
wym w Rymaniu 

zostały  rozegrane Gminne 
Zawody Sportowo – Po-
żarnicze, których organi-
zatorem była Ochotnicza 
Straż Pożarna z Drozdowa. 
Drużyny Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Rymań zajęły kolej-
no miejsca:

I miejsce – OSP Drozdowo,
II  miejsce – OSP Gorawino,
III miejsce – OSP Rymań,
IV miejsce – OSP Starnin

Poza drużynami seniorów 
wystartowały również: 
młodsza grupa dziewcząt z 
Gorawina, młodsza grupa 
chłopców z Gorawina i z 
Rymania oraz po raz pierw-
szy młodzieżowa grupa 
dziewcząt z Drozdowa. 

ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

Dla mojej 
Mamusi 

SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE
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50 lat temu pełni młodzień-
czego zapału przyrzekali 
sobie miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską.  10 
maja spotkali się w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Ustroniu 
Morskim, aby świętować 
swoje Złote Gody. Te wspa-
niałe chwile obchodziły 
aż trzy pary małżeńskie z 
gminy Ustronie Morskie: 
Państwo Czesława i Edward 
Korkosze, Józefa i Józef Spi-
rzakowie, Janina i Edward 
Sokolniccy. Medale za dłu-
goletnie pożycie małżeń-
skie w imieniu Prezydenta 
RP wręczył  Wójt Gminy 
Ustronie Morskie – Jerzy 
Kołakowski.

Uroczystość „Złotych godów” 
była także okazją do wręcze-
nia pierścienia herbowego 
gminy Ustronie Morskie. 
Te honorowe wyróżnienie, 
otrzymał od wójta Edward 
Solonicki, który od wielu lat 
działa społecznie w ustroń-
skim Stowarzyszeniu Katolic-
kim organizując pielgrzymki, 
spotkania i inne inicjatywy 
dla wiernych Parafii Rzymsko 
- Katolickiej w Ustroniu Mor-
skim. W latach funkcjonowa-
nia spółki wodno - ściekowej, 
Pan Edward prowadził także 
kluczowe dla mieszkańców 
gminy inwestycje gospo-
darcze, dotyczące głównie 
gospodarki komunalnej.

Radio Złote Prze-
boje to sieć stacji 
należąca do grupy 
Agora. Na antenie 
prezentowana jest 
muzyka od nagrań 
starszych do współ-
czesnych, a elemen-
tem łączącym je jest 
ich popularność - są 
to „Złote Przeboje”, 
od czego swoją na-
zwę czerpie stacja. 
Radio słuchalne jest 
w największych pol-
skich miastach, czyli 
tam gdzie mieszkają 

potencjalni turyści 
Ustronia Morskiego. 
Impreza muzyczna 
pn. „Radio Złote 
Przeboje na waka-
cjach” to jedna z 
największych akcji 
koncertowych , or-
ganizowanych pod-
czas tegorocznego 
sezonu letniego w 
Polsce. Program 
imprezy obejmuje 
występy popular-
nych wykonawców, 
atrakcyjne animacje 
dla dzieci, konkursy 

dla publiczności 
prowadzone przez 
znanych i lubianych 
k o n f e r a n s j e r ó w. 
Niewątpliwie wielką 
atrakcją letniej trasy 
Radia Złote Przebo-
je będzie gotowanie 
„na żywo” Roberta 
Sowy, znakomite-
go szefa kuchni i 
showmana, który 
podczas imprezy 
będzie przygotowy-
wał dla uczestników 
przepyszne potrawy, 
wykorzystując w tym 

celu regionalne prze-
pisy i produkty. 
Radio Złote Przeboje 
zagości w Ustroniu 
Morskim w dniu 29 
czerwca br. (w sobo-
tę) na stadionie spor-
towym przy ul. Woj. 
Polskiego w Ustroniu 
Morskim. Gwiazdami 

muzycznymi imprezy 
będą: zespół KOMBII 
oraz PAPA D. Zapra-
szamy serdecznie, 
wstęp bezpłatny. 
Współorganizatorem 
imprezy jest Referat 
Promocji i Rozwoju 
Urzędu Gminy Ustro-
nie Morskie.

Już 20 lat minęło, 
kiedy to odbyła się 
pierwsza edycja kon-

kursu plastycznego 
„Mój Dom, Moja Ojczy-

zna, Moja Europa”. Nie bez 
znaczenia określony został 
również pierwszy termin wy-
stawy na dzień 11 listopada 
1993 r., w dniu kojarzącym 
się nam Polakom z niepodle-
głością i wolnością, z historią 
i teraźniejszością. Konkurs 
i wystawa stały się mocnym 
akcentem wspomagającym 
nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców ustrońskiej szkoły w wy-
pełnianiu odpowiedzialnego 
zadania, jakim jest kształ-
towanie właściwych postaw 
umiłowania Ojczyzny. „Kon-
kurs był, jest i będzie. Przez 
20 lat zmieniały się potrzeby 
naszych artystów, ich wrażli-
wość na piękno otaczającego 
świata, wizja ziemi ojczystej, 
uczucia. Zmienił się również 
wizerunek konkursu, nazwa 
i termin jego rozstrzygnięcia 
w związku z zachodzącymi w 
świecie zmianami m.in. wstą-
pieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej” – mówiła w przemó-
wieniu Mariola Ostrowska 
– Dyrektor Zespołu Szkół, 
wprowadzając uczestników 
imprezy w uroczysty, pa-
triotyczny nastrój. Po kilku 
latach przeobrażeń, konkurs 
nosi nazwę „Mój Dom. Moja 
Ojczyzna. Moja Europa” a 
jego rozstrzygnięcie nastę-
puje zgodnie z charakterem 
konkursu w dzień ważny dla 
wszystkich Polaków, miano-
wicie w rocznicę Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Swoje 
zainteresowanie sztuką mło-
dzi artyści z Zespołu Szkół 
przekazali także uczniom z 
zaprzyjaźnionych gmin nie-
mieckich, miasta Ustroń oraz 
szkół i przedszkoli powiatu 
kołobrzeskiego. Stąd popu-
larność konkursu z roku na 
rok rośnie, co pokazuje liczba 
zgłaszanych do konkursu 
prac plastycznych. 
W jubileuszowej edycji Ko-
misja w składzie: Barbara 
Sobczyk – Ruchniewicz, 
Elżbieta Adamczyk, Ewa 
Bielec, Grażyna Dymańska i 
Danuta Lewosińska oceniła 
ponad 200 prac, przyznając 
nagrody i wyróżnienia niżej 
wymienionym uczniom:
Kategoria klasa „ O”
Nagrodzeni: Martyna Ba-
sarab, Nikola Małyszewicz, 
Wiktoria Wruck
Wyróżnieni: Amelia Knieć, 
Alicja Szubert, Joanna Na-
wrocka
Kategoria klasy I-III
Nagrodzeni: Aleksandra 
Sałach, Aniela Szklarska, An-
gelika Wiśniewska

Wyróżnieni: Aniela Szklar-
ska, Aleksandra Sałach, Kaja 
Sola, Sara Sochacka, Julia 
Hasse
Kategoria klasy IV-VI
Nagrodzeni: Rozalia Warze-
cha SP nr 1 Ustroń, Paulina 
Piechaczek SP nr 1 Ustroń, 
Michał Bolechowski
Wyróżnieni: Dominika 
Skowrońska, Weronika My-
narz SP nr 1 Ustroń, Martyna 
Nowak, Agata Karolonek SP 
nr 1 Ustroń, Zofia Haratyk, 
Monika Stańczyk, Paulina 
Wierzbicka
Kategoria klasy I-III gim-
nazjum
Nagrodzeni: Jędrzej Grzesik, 
Klara Krakowska, Krzysztof 
Kordys
Wyróżnieni: Michalina 
Grzywnowicz, Grzegorz Sia-
nos, Oliwia Szostak, Jędrzej 
Grzesik, Kacper Kropielnicki 
Gimnazjum nr 1 w Koło-
brzegu

Po raz pierwszy w historii 
konkursu przyznano nagro-
dy w kategorii „Osobowość 
artystyczna”, dla osób które 

swoją twórczością na trwałe 
wpisały się w historię kon-
kursu i w dalszym ciągu 
pielęgnują swoje artystyczne 
pasje. Nagrody ufundowała 
i wręczyła osobiście p. Anna 
Mieczkowska – Członek 
Zarządu Woj. Zachodnio-
pomorskiego, która objęła 
Patronatem Honorowym 
tegoroczną wystawę. 
Nagrody otrzymali: Sonia 
Ginelli, Anna Wójcik, Karo-
lina Kosmala. 
Jubileuszowa uroczystość 
była także okazją do wręcze-
nia Honorowych Pierścieni 
Herbowych Gminy Ustronie 
Morskie za wybitne osiągnię-
cia w sferze edukacji i oświa-
ty. Decyzją wójta gminy 
Ustronie Morskie – Jerzego 
Kołakowskiego, te prestiżo-
we wyróżnienia otrzymały 
w tym roku: Elżbieta Gra-
czyk – nauczycielka z ponad 
40 letnim stażem pracy w 
ustrońskiej szkole i Prezes 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Ustroniu Morskim, 
oraz Mariola Ostrowska 
– Dyrektor Zespołu Szkół w 
Ustroniu Morskim. 

Organizatorzy tegorocznej 
uroczystości, wręczyli rów-
nież symboliczne statuetki, 
które trafiły do rąk, sponso-
rów i osób zaangażowanych 
w organizację wystawy. 
Wręczanie nagród, oraz wy-
różnień uatrakcyjniały swo-
imi występami przedszkolaki 
z ustrońskiego przedszkola 
oraz artyści ze Strażackiej 
Orkiestry Dętej „MORKA”. 

3 maja odbyło się oficjalne przekazanie i 
poświęcenie nowego wozu strażackiego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Mor-
skim. Ceremonia rozpoczęła się mszą w ko-
ściele parafialnym. Potem nastąpił przemarsz 
prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą 
„Morka” do remizy strażackiej. Po podniesieniu 
flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hym-
nu narodowego ks. Jerzy Lubiński, proboszcz 
ustrońskiej parafii, dokonał poświęcenia nowe-
go samochodu strażackiego oraz zabytkowego 
wozu bojowego, który druhowie z OSP Ustronie 
Morskie z niezwykłą starannością odnowili spe-

cjalnie na tę okazję. 
Po błogosławieństwu, 
wójt gminy Ustro-
nie Morskie – Jerzy 
Kołakowski oraz Ko-
mendanci Państwowej 
Powiatowej Straży 
Pożarnej – Mieczysław Burzyński i Roman Bier-
nacki oficjalnie przekazali kluczyki oraz dowód 
rejestracyjny pojazdu ustrońskim strażakom. 
Czas tak ważnej uroczystości stał się okazją 
do przyznania odznaczeń i medali zasłużonym 
strażakom.

Po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury włączył się 
w europejską akcję Noc Muzeów. GOK zamienił się 
tego dnia w muzeum. Tym razem w Muzeum Tech-
niki i Nauki.

Z zaproszenia skorzy-
stało mnóstwo dzieci i 
młodzieży, dla których 
przygotowano wspólnie z 
Pomysłową Fabryką wiele 
atrakcji. Każdy, kto tego 
dnia zdecydował się na 
wizytę w ustrońskim „mu-
zeum” mógł uczestniczyć 

w niezwykłym przedsięwzięciu. Wystarczy wymienić co 
czekało na odwiedzających: lejek grawitacyjny, samo-
obsługowy ekran termowizyjny, maszyna wyjaśniająca 
zasady magnetyzmu, doświadczenia z dotykiem, ana-
tomia człowieka. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się też interaktywne warsztaty z ciekłym azotem (zamra-
żanie jedzenia i rozbijanie o twardą powierzchnię).
Noc Muzeów zakończył pokaz animowanej historii życia 
Mikołaja Kopernika i loteria z nagrodami. Dzieci opusz-
czały GOK zadowolone i szczęśliwe niosąc po pachą: 
plakaty, modele do składania układu planetarnego, 
książeczki o kosmosie i nagrodę główną – odtwarzacz 
blue ray. Tego wieczoru GOK odwiedziły dzieci i dorośli 
z Ustronia Morskiego, uczestnicy Zielonych Szkól, a 
także goście z Kołobrzegu. 

Złote Gody 
w Ustroniu Morskim

Noc muzeów z nauką

Uroczystości strażackie w Ustroniu Morskim

20 lat minęło …

KOMBII i Papa D gwiazdami muzycznymi imprezy 
otwarcia lata w Ustroniu Morskim
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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

Kotwica od samego po-
czątku grała fatalnie. Nie 
graliśmy zespołowo, a 
nasze akcje ograniczały 
się do zwykłego kopania 
piłki. W 16 minucie sędzia 
podyktował rzut karny dla 
gospodarzy, który wyko-
rzystał Magdziński. Do 
szatni Gwardia schodziła z 
jednopunktową przewagą. 
Niestety, w drugiej połowie 

w naszej grze nic się nie 
zmieniło. Graliśmy niedo-
kładnie, mieliśmy problem 
z wyprowadzeniem akcji. 
Koszalinianie nie zamierzali 
tylko przyglądać się naszym 
błędom. W 50 minucie na 
2:0 podwyższył wynik No-
wacki. Kotwica próbowała 
strzelić bramkę i miała ku 
temu kilka okazji, ale piłka 
albo była przechwytywana 

przez bramkarza, albo wy-
padała poza linię końcową. 
Tę zabawę przerwali go-
spodarze. W 74 minucie na 
3:0 podwyższył Zdanowicz, 
a pod koniec meczu Gwar-
dia zmarnowała szansę na 
czwartą bramkę. Zresztą, 
gospodarze kończyli mecz 
w dziesiątkę po czerwonej 
kartce dla kapitana dru-
żyny.

W przerwie meczu 
derbowego Gwardii 
Koszalin z Kotwi-
cą Kołobrzeg ma 
stadion wchodzi 
mężczyzna. My 
widzimy go już w 
kominiarce na gło-
wie. Ma pojemnik 
z cieczą łatwopalną 
i racą. Przez chwi-
lę, przez nikogo nie 
niepokojony człowiek 
szykuje się do prowokacji. 
Potem podbiega do flag 
kibiców gości. Ci go nie 
widzą - zasłaniają go flagi. 
Mężczyzna oblewa flagi 
ropą, a następnie podpala 
od płonącej racy. Buchają 
płomienie. Chuligan prze-
biega pod płotem, ale nikt 
go nie goni. Człowiek z 
napisem na koszulce „kie-
rownik bezpieczeństwa”, 
powoli schyla się po ga-
śnicę, ale tylko obserwuje, 
jak rozwija się sytuacja. 
Chuligan wbiega na mura-
wę i truchcikiem zmierza do 
bramki, którą przeskakuje, 
podobnie kolejny płot. Nikt 
go nie ścigał. Na sektorze 
gości zrobiło się nerwowo. 
Kibice Kotwicy chcieli wbiec 
na stadion i złapać sprawcę 
prowokacji. Organizatorzy 
meczu tracą kontrolę nad 

sytuacją, 
na murawę 
wchodzi policja. Sama 
demonstracja siły uspokaja 
kibiców.

Ochrona na stadionie pró-
buje tłumaczyć się z całego 
zajścia i zagrożenia bez-
pieczeństwa na stadionie. 
Ktoś wniósł łatwopalną 
ciecz i środki pirotechnicz-
ne na stadion na mecz o 
podwyższonym ryzyku, za-
słonił sobie twarz, dokonał 
podpalenia, wkroczył na 
murawę i spokojnie, przez 
nikogo niepokojony opusz-
cza stadion. Czy tak to 
powinno wyglądać? Ochro-
na miała nam za złe, że 

p o k a z a -
liśmy policji 

zdjęcia z przebiegu 
zdarzenia. Próbowano nam 
sugerować, że wszystko 
wyglądało inaczej. Warto 
podkreślić, że mężczyzna 
wbiegł na stadion w koszul-
ce odblaskowej z napisem 
foto, miał też przepustkę 
VIP. Nie zerwał się z cho-
inki. Dlaczego jednak nikt 
nie przeszkodził mu w jego 
zamiarze, a potem nikt nie 
ścigał? Dlaczego próbowa-
no zastraszać dziennikarzy, 
którzy zarejestrowali prze-
bieg wydarzeń? Czy tak 
powinno wyglądać bezpie-
czeństwo podczas meczu 
III ligi?

I po awansie…

Po przegranym meczu z Gwardią Koszalin 3:0, Kotwica Kołobrzeg nie ma już szans na awans do II ligi. 
Po raz kolejny kibice mogą czuć się zawiedzeni postawą drużyny, trenera i zarządu Kotwicy Kołobrzeg. 
Ponadto, na stadionie w Koszalinie doszło do kompromitacji organizatorów i groźnej prowokacji.
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Postulaty, aby na po-
licji można było bez 
kłopotu sprawdzić 

stan trzeźwości, wreszcie 
zostały wzięte pod uwa-
gę. Teraz na komendzie 
przy ul. Kilińskiego można 
bezpłatnie i bez ryzyka 
wszczęcia postępowania 

dmuchnąć i dowiedzieć 
się, czy jest się trzeźwym, 
czy też jednak lepiej i to 
bezdyskusyjnie skorzy-
stać z własnych nóg... Do 
tej pory, na komendzie 
nie można było zrobić 
badania, aby sprawdzić 
stan trzeźwości. Pomysł 

bardzo dobry i powinien 
się cieszyć dużym zainte-
resowaniem. Niestety, na 
naszych drogach wciąż 
pełno jest nietrzeźwych 
kierowców. Jeśli takie roz-
wiązanie ma coś zmienić, 
to warto było zainwesto-
wać w alkomat.

Widząc taki napis, nasi drodzy drogowcy powinni 
zakasać rękawy i w jeden dzień zostawić drogę płaską 
jak deska. Ale to nie w Polsce. W Kołobrzegu też nie. 
Dlatego interpretacja jest pewnie inna: po prostu za-
troskany o bezpieczeństwo na drodze kierowca, a ta-
kich jak wiemy nie brakuje, namalował nowy znak po-
ziomy, które fakt faktem w ustawie o ruchu drogowym 
nie ma, ale swoje zadanie spełnia: ostrzega kierowców 
przed tym, przed czym ktoś zapomniał...

Po fatalnej rozbiórce i wycince drzew, 
okazało się, że prace zostały przepro-
wadzone z naruszeniem przepisów 
prawa. Przede wszystkim wycięto 
nielegalnie drzewa (sprawa dalej 
trwa w SKO), ale również rozebrano 
na zlecenie miasta elementy, które do 
miasta nie należały. Teraz urzędnicy 
zlecili uporządkowanie terenu i roze-
branie elementów mogących zagrażać 
osobom trzecim. Miasto zamierza ro-
zebrać także pozostałe hangary. Prace 
rozpoczną się tuż po zakończeniu 
porządków Podczelu.

Jeszcze kilka lat 
temu, pociąg 

jeżdżący na trasie 
Kołobrzeg-Gole-
niów-Szczecin na-
zywano „Włóczęgą 
Północy”. Kilka-
dziesiąt  kilometrów 
pokonywał w nawet 
4 godziny! Ale od 
2002 roku coś za-
częło się zmieniać. 
Najpierw przybyły 
spalinowe szyno-
busy z odzysku z 
Niemiec, które za-
stąpiły spalinowóz 

i obskurne wagony 
3 klasy. Potem 
wprowadzono no-
woczesne klimaty-
zowane szynobusy 
produkcji polskiej, 
a wreszcie rozpo-
częto modernizację 
całej linii. Obecnie 
trwają prace w 
Kołobrzegu na 
moście na Kanale 
Drzewnym, Wiele 
odcinków torów do 
Szczecina zostało 
przebudowanych i 
wyprostowanych. 

Są odcinki, które na 
modernizację jesz-
cze czekają, ale 
już teraz przejazd 
na trasie jest o pół 
godziny krótszy.

W środę na 
linii dokona-

no uroczystego 
otwarcia nowej 4-
kilometrowej nitki 
prowadzącej na 
goleniowski Port 
Lotniczy. Otwarcia 
dokonały władze 
w o j e w ó d z t w a 

zachodniopomor-
skiego na czele z 
marszałkiem Ol-
gierdem Geblewi-
czem, władze PKP 
i LOT. W uroczy-
stości uczestniczył 
również prezydent 
Janusz Gromek, 
który chwali nową 
inwestycję, dzięki 
której mieszkańcy i 
turyści Kołobrzegu 
otrzymali bezpo-
średni dostęp kole-
ją do międzynaro-
dowego lotniska. 

Andrzej Chańko, 
szef zachodniopo-
morskich Przewo-
zów Regionalnych, 
informuje, że 
władze PKP posta-
nowiły pozostawić 
przystanek przy ul. 
Solnej. Na wniosek 
prezydenta, nie 
będzie się on już 
nazywał Kołobrzeg 
Kostrzewno, ale 
tak jak postulował 
portal „Miastokolo-
brzeg.pl” Kołobrzeg 
Stadion.

Pociągiem na lotnisko 
w Goleniowie

Nowy znak 
ostrzegawczy?

Zarząd Dróg Powiatowych widać doczekał się 
nowej tradycji. Kierowcy komunikują się z dy-
rektorką za pomocą farby i asfaltu. Tym razem 
w Grzybowie.
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Trwają prace 
rozbiórkowe na lotnisku

Władze miasta przystąpiły do porządkowania terenu po słynnej rozbiórce 
i wycince drzew w Podczelu. Usuwane są elementy betonowe i ziemne.

Kołobrzeska Policja wyszła naprzeciw potrzebom kierowców. Nie wiesz, czy je-
steś trzeźwy, czy na pewno możesz prowadzić? Już wiesz jak się dowiedzieć.

Na komendzie możesz dmuchnąć
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Lustro prawdę 
powie

Mielnik: Ile razy mam wam powtarzać, że jak wyj-
dziemy w trakcie sesji,

Mielnik: to Platforma zacznie sama się zastanawiać, 
czy dobrze głosuje,

Mielnik: bo to będzie jak patrzenie w lustro…
* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszcze-
gólne kwestie są fikcją literacką, aczkolwiek odnoszą się do pewnych 
rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Adam Wieczorek 
nie jest już radnym Klubu 

PO. O swojej decyzji radny po-
informował na swoim profilu Face-
booka. Wieczorek w członkostwie w 
Klubie PO został zawieszony w lutym. 
Powodem tej decyzji władz Platformy 

Obywatelskiej było zachowanie radnego, 
który krytykował pomysły PO, głosował 

przeciwko uchwałom ważnym dla prezydenta, 
na przykład w sprawie podwyżek cen biletów 

Komunikacji Miejskiej. Czarę pretensji przelały 
publikacje Adam Wieczorka na Facebooku. Jego tek-
sty cieszą się tam dużą popularnością. I co ważne, 
każdy będzie chciał przeczytać kolejne, niepraw-

daż Harcereczki drogie od Adania?

Przeciążenie

Woźniak: Odnoszę nieodparte 
wrażenie,

Woźniak: że beton partyjny coraz 
bardziej zaczyna nam ciążyć…

Kuś: Zauważyłem. Mnie też zamu-
rowało…
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Menadżer 
kontra przywódca

Gromek: Ja wiem Jurek, że ty tego 
nie ogarniasz…

Gromek: Ale nie zapominaj, że 
jestem najlepszym menadżerem 
wśród samorządowców…

Wolski: A Tamborski to znakomity 
przywódca, też słyszałem…

* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne 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.

Wieczorek 
jak polityczny singiel

Adam Wieczorek 
były członek 
Klubu PO 

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222

miastokolobrzeg.tv: 
nowa fala wydarzeń

Pierwsza kołobrzeska telewizja internetowa. 
Nadajemy na żywo najważniejsze wydarzenia z życia miasta.
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