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GAZETA

BEZPŁATNAmiasto

„Zabić”! Takie okrzy-
ki wznosili mieszkań-
cy ulicy Matejki. Po-
licja aresztowała tam 

64-latka, podejrzewa-
nego o molestowa-
nie nieletniej. Było o 
krok od samosądu, 

przed którym Euge-
niusza P. uratowali 
policjanci. Czytaj na 
str. 3.

GAZETA

BEZPŁATNA

Nr 42    26 czerwca 2013    www.miastokolobrzeg.pl

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

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

CHCIELI GO UKAMIENOWAĆ

BRYZA PRZEJDZIE DO HISTORII MIASTA?
Stoi w tym miejscu 

nieprzerwanie od 
40 lat. Widziała wizytę 

kardynała Wojtyły, ale i 
odbudowę Starówki. 
Czy teraz przyszedł 

kres Bryzy w centrum 
miasta? Czytaj na stro-
nie 8.

POLOmarket 
spółka z o.o. otworzyła 
na Radzikowie przy ul. 

Grzybowskiej swój mar-
ket. Przyłapaliśmy Kasię 

Cichopek, jak robiła 
sobie zakupy. 

Strona 2.

Cichopek robiła zakupy 

w Polo Markecie

Balon do wina
15 L

57,- zł99
szt. Garnek kamionkowy 

z pokrywką - 5 L

47,- zł99
szt.

Słój do kiszonek 
ze szczypcami 

- 8 L

33,- zł99
szt.
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Nie było wielkiego 
sporu. Najpierw To-

masz Tamborski wskazał 
na podstawowe aspekty 
wykonania budżetu, któ-
ry zamknął się deficytem 
ponad 4 mln zł. Starosta 
wskazywał, że był oto 
deficyt zakładany i nie 
został przekroczony. Za 
to powiat się rozwija, 
wykonywane są nowe in-
westycje, w tym drogi, jak 
chociażby ul. Barcińska 

w Dygowie. Dodatkowo, 
Powiat Kołobrzeski ma 
stosunkowo bardzo ni-
skie zadłużenie w porów-
naniu z innymi samorzą-
dami. W dyskusji wsparł 
go wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Paweł 
Adamczak, wskazując, 
że woli budżet odważny, 
z wysokimi dochodami i 
wydatkami, a nie chowa-
niem pieniędzy po kie-
szeniach. 

Z argumentacją radnych z 
Klubu PO-PSL nie zgodził 
się radny Zbigniew Błasz-
czuk. Wskazał, że fakt, iż 
Platforma ma większość w 
Radzie Powiatu nie spra-
wił, aby powiat był krainą 
mlekiem i miodem płyną-
cą. Skrytykował, że budżet 
składa się z chronicznego 
pożyczania i oddawania 
pieniędzy, bo to prowadzi 
do regularnego zadłuża-
nia się, a nie rozwoju. 

8 Batalion Remontowy powstał w 1967 roku. Jeszcze 2 lata 
temu podlegał 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej. Potem przeszedł pod 1 Regionalną Bazę Logistyczną 
z siedzibą w Wałczu. Dziś znowu zmieniło się przyporząd-
kowanie jednostki, która podlega 1 Pomorskiej Brygadzie 
Logistycznej z siedzibą w Bydgoszczy. Jest to dość młody 
związek taktyczny wsparcia logistycznego w wojsku, bo 
istnieje zaledwie od 2004 roku. Od teraz, batalion będzie 
zajmował się nie tylko remontami, ale również będzie włą-
czony do działań operacyjnych Wojska Polskiego.

Miała być impreza z Ra-
diem Zet. Miasto zdążyło 
się już nią pochwalić. 
Na plakatach znajduje 
się informacja, że 6 lipca 
odbędzie się koncert z 
Radiem ZET na powitanie 
lata na plaży centralnej. 
Ale okazuje się, że miasto 
dostało jeszcze jeden kon-
cert, transmitowany przez 
TVP2 i Radio ZET. Radio 
promuje się Łukaszem 
Zagroblenym, Goyą i Anią 
Wyszkoni. Telewizja Pol-
ska stawia Sylwię Grzesz-
czak i Oceanę, która zresz-
tą w Kołobrzegu gościła 
kilka tygodni temu.

Jak powiedział nam Jerzy 
Wolski, zastępca prezy-
denta do spraw społecz-
nych, producenci z TVP 
postawili na odtworzoną 
kołobrzeską plażę na wy-
sokości Szańca Kamien-
nego. Koncert odbędzie 
się 7 lipca.

POLOmarket spółka z o.o. otworzyła na Radzikowie przy ul. Grzybowskiej swój market. Obiekt ten 
jest jednocześnie 400 sklepem tej sieci w naszym kraju.

O 8.00 otwarto 
Polo Market na Ra-

dzikowie. Impreza cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 

ze strony kołobrzeżan i turystów, 
zwłaszcza, że promocji towarzyszyła 
Kasia Cichopek, którą później spotka-
liśmy na zakupach w nowym sklepie. A 
kołobrzeski sklep spółki z Giebni jest 
jej 400 marketem w naszym kraju. to 

również drugi market w tej części 
Radzikowa. Niedawno otwarte 

zostało SANO w miejscu 
Delikatesów 34.

Cichopek 
robiła zakupy 
w Polo Markecie

Zmiany w 8 Batalionie. Uroczyście podpisano prze-
kazanie jednostki z Wałcza do Bydgoszczy. Pod-
czas apelu, dowódcy podpisali dokumenty.

Batalion Remontowy 
trafia do Bydgoszczy

BĘDZIE 
OTWARCIE LATA 
NAD MORZEM

Głosami 15 „za” i 3 „przeciw” Zarząd Powiatu na czele ze starostą Tomaszem 
Tamborskim otrzymał dziś od radnych Rady Powiatu absolutorium.

Zarząd Powiatu 
z absolutorium
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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

Jak opowiada pani 
Renata, mieszkanka 
budynku przy ul. Ma-

tejki, jej córka siedziała na 
klatce. Eugeniusz P. miał 
wyjść z komórki, zasłonić 
dziewczynce oczy i zabrać 
ją do swojego mieszkania. 
Tam doprowadził dziecko 
do stanu bezbronności i 
jak mówi matka, 10-letnia 
Małgosia miała zostać 
zgwałcona. Dziecko do 
domu trafiło po tym, jak 
64-latek zwolnił je po sek-
sualnym wykorzystaniu. 
Matka porozmawiała z 
córką i wtedy dowiedziała, 
co się stało. Eugeniusz P. 
miał grozić śmiercią dziec-
ku i jego rodzinie, jeśli 
komukolwiek powie, co 
się stało. Ponieważ dziew-
czynka była zakrwawiona, 
wezwano pogotowie, 

które odwiozło ją do Szpi-
tala Regionalnego w Koło-
brzegu. Po tym na miejscu 
pojawiła się policja.

Mężczyzna nie 
chciał otworzyć 
drzwi, więc na 

miejsce zadysponowano 
strażaków z podnośni-
kiem. Na dole okoliczni 
mieszkańcy wznosili zło-
wrogie krzyki. Policjanci 
próbowali negocjować z 
mężczyzną, ale ten nie 
był specjalnie zaintereso-
wany ani rozmową, ani 
tym bardziej otworzeniem 
drzwi lub okna. Po ponad 
godzinie, podjęto decy-
zję o wyważeniu drzwi. 
Atmosfera wokół kamie-
nicy gęstniała, bo ludzie 
domagali się wydania 
podejrzanego o pedofilię, 

żeby go ukamienować. 
W pewnym momencie w 
ruch poleciały kamienie. 
Policjanci zamknęli klatkę 
schodową, ale mieszkań-
cy postanowili i tak dostać 
się na pierwsze piętro i 
wymierzyć sprawiedliwość 
na miejscu. Funkcjonariu-
sze odparli próbę samo-
sądu i wezwali posiłki. Nie 
było szans na bezpieczne 
wyprowadzenie podej-
rzanego do radiowozu. 
Na busa nałożono kraty, 
a na miejscu pojawiło się 
wsparcie, w tym ochrona 
Lex Crimen i strażnicy 
graniczni. Przy okrzykach 
i naporze mieszkańców, 
funkcjonariusze bezpiecz-
nie wyprowadzili Euge-
niusza P. do radiowozu 
i odwieźli na Komendę 
Powiatową Policji. 

Kierująca peuge-
otem około 30-letnia 
kobieta jechała ulicą 
Zygmuntowską w 
kierunku Łopuskie-
go. W pewnym mo-
mencie, z jednego z 
podwórek wyjeżdżał 
kierujący volkswa-
genem mężczyzna. 
Ze wstępnych usta-
leń wynika, że zbyt 
szybko wyjechał na 
jezdnię, nie ustępu-
jąc pierwszeństwa 
peugeotowi. Na 
jezdni nie było 

widać śladów ha-
mowania. Kobieta 
starała się uniknąć 
kolizji i skręciła 
gwałtownie w lewo, 
ale i tak zahaczyła 
o drugi samochód, a 
sama zatrzymała się 
na latarni ulicznej. 

Oboje kierujący od-
nieśli rany w wyniku 
uderzenia. Niestety, 
dość długo czekali 
na pomoc. Pełne 
ręce od rana mają 
ratownicy pogoto-

wia ratunkowego. 
Regularnie wyjeż-
dżają do wezwań, a 
na mieście co kilka 
chwil słychać syreny. 
Strażacy do wypad-
ku spieszyli się aż 

ze wschodniej części 
miasta, gdzie dwo-
ma samochodami i 
podnośnikiem udali 
się do alarmu w 
jednym z ośrodków 
wypoczynkowych. Chcieli go zabić!

Dwie osoby ranne 
na Zygmuntowskiej
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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

O sprawie budowy Casto-
ramy zrobiło się głośno w 
związku z doniesieniem 
do Prokuratury Rejonowej 
w Kołobrzegu przez niko-
mu nieznane w naszym 
mieście stowarzyszenie 
Fulguris z Inowrocławia. 
W piśmie do prokuratury, 
Grzegorz Wiśniewski, 
prezes zarządu stowarzy-
szenia Fulguris podnosił, 
że skala przedsięwzięcia 
wskazuje, że inwestor 
powinien przedłożyć, 
a wcześniej wystąpić o 
wydanie decyzji środowi-
skowej. Starostwo Powia-
towe, wydając stosowne 
pozwolenie na budowę, 
zdaniem tej organizacji, 
takiego dokumentu po-
winno wymagać i bez 
jego przedłożenia nie mo-
gło wydać pozwolenia.

W międzyczasie, zarów-
no Fulguris jak i osoby 
prywatne odwołały się od 
wydanego pozwolenia na 
budowę Castoramy przez 
starostę kołobrzeskiego 
do Urzędu Wojewódz-
kiego w Szczecinie. Po-

nieważ w postępowaniu 
uczestniczył także woje-
woda, urząd wyłączył się 
z rozpatrzenia odwołania, 
a sprawą zajął się woje-
woda lubuski. Urzędnicy 
przyjęli do wiadomości, 
że zdaniem osób skła-
dający odwołanie, bu-
dowa Castoramy będzie 
negatywnie wpływała 
na środowisko, poprzez 
zabudowę działki o po-
wierzchni 5 ha budynkami 
o wielkiej powierzchni, 
parkingami i instalacjami, 
w konsekwencji przez 
wykonaniem inwestycji 
powinien zostać wykona-
ny raport środowiskowy, 
ale się z tym nie zgodził. 
Wojewoda lubuski przede 
wszystkim stwierdził, że 

w postępowaniu ani oso-
bom prywatnym, ani sto-
warzyszeniu Fulguris nie 
przysługuje prawo strony. 
Prawo strony zdaniem 
wojewody nie przysługuje 
bowiem przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę, 
za wyjątkiem takiego 
postępowania, które włą-
cza udział społeczności 
lokalnej, a tak w tym 
przypadku nie było. Wo-
jewoda uznał, że budowa 
Castoramy „nie należy do 
przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco od-
działywać na środowisko 
ani też do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać 
na środowisko - polega 
ono na budowie budynku 

handlowego, naziemnego 
zbiornika przeciwpożaro-
wego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i 
komunikacyjną”. Wskaza-
no, że obszar, gdzie ma 
powstać inwestycja, nie 
jest objęty żadną ochroną, 
zabudowa nie przekracza 
norm wymagających z 
automatu sporządzenie 
raportu oddziaływania 
na środowisko. „Podkre-
ślenia w tym miejscu wy-
maga, iż ocenie organu 
administracji architekto-
niczno-budowlanej podle-
ga wyłącznie zamierzenie 
inwestycyjne objęte wnio-
skiem o pozwolenie na 
budowę. Organ nie może 
w tym zakresie prowadzić 
dywagacji w przedmiocie 
ewentualnych przyszłych 
planów inwestycyjnych”.

Wobec powyższego, wo-
jewoda lubuski utrzymał 
decyzję starosty kołobrze-
skiego Tomasza Tambor-
skiego w mocy. Decyzja 
jest ostateczna - może 
zostać zaskarżona do 
sądu administracyjnego.

Dyrektor biblioteki 
- Halina Filip, nie 

ukrywa swojego zadowole-
nia z pozyskanych środków. 
Budynek z 1927 roku jest 
już wykorzystany mak-
symalnie, liczba książek 
przekroczyła dopuszczalne 
przez przedwojennych 
projektantów normy, czy-
telników przybywa - niby 
pełnia szczęścia. Ale stan 
techniczny budynku się po-
garsza. Udało się wymienić 
okna, rozwiązać problemy 
z kanalizacją, ale nie ma 
wentylacji, w środku panuje 
zaduch.

Teraz ma się to zmienić. 
Udało się zdobyć nie-

mal 1,9 miliona złotych na 
remont budynku. Pieniądze 
na wkład własny sprezento-
wał Urząd Marszałkowski w 

Szczecinie i można ruszać 
do dzieła. Biblioteka ma 
odzyskać dawną świetność 
i przez dalsze lata służyć 
mieszkańcom. Warto przy-
pomnieć, że jeszcze niedaw-
no chciano przenieść książ-
ki do Sali Rycerskiej. Dziś 
pomysł jest nieaktualny.

Prezydent Janusz Gro-
mek pochwali się rów-

nież tym, że w naszym mie-
ście mamy aż trzy Błękitne 
Flagi: na Plaży Zachodniej, 
Plaży Centralnej i w Mari-
nie Solnej. Zarówno dyrek-
tor MOSiR Andrzej Bejna-
rowicz jak i prezes Zarządu 
Portu Morskiego Henryk 
Rupnik podkreślali, że jest 
to dla nich ważny walor 
promocyjny, podkreślający 
najwyższą jakość usług i 
bezpieczeństwo.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima 
będzie remontowana. Udało się zdobyć środki 
rządowe na ten cel. Wsparcie przyszło też ze 
Szczecina.

2 miliony 
dla biblioteki

Wojewoda lubuski utrzymał w mocy pozwolenie na budowę Castoramy w Budzistowie, 
odrzucając odwołanie m.in. stowarzyszenia Fulguris z Inowrocławia.

Castorama 
zgodnie z prawem

W Kołobrzegu odbyło się 
9 Forum Samorządowe. 
Politycy, naukowcy i sa-
morządowcy dyskutowali 
o rozwoju jako napędzie 
gospodarki i dobrobycie 
lokalnych rynków.

Marszałek Olgierd Geblewicz 
liczył na to, że forum przede 
wszystkim będzie służyło 
wymianie poglądów na te-
mat rozwoju gospodarek re-
gionalnych w ujęciu innowa-
cyjności i konkurencyjności. 
Stąd główna myśl przewodnia 
forum, które po raz pierwszy 
odbywa się w Kołobrzegu: 
„Wzrost i rozwój potencjału 
Europy poprzez inwestycje w 
innowacyjną i konkurencyjną 

gospodarkę regionów”. Na 
tym ma polegać zdobywanie 
funduszy unijnych z nowego 
rozdania do 2020 roku. Sam 
marszałek jest spokojny o to, 
że samorządy dadzą radę z 
tych pieniędzy skorzystać. - 
Na początku kończącej się już 
drogi po środki z budżetu też 
wielu mówiło, że te pieniądze 
oddamy, a my pokazaliśmy, że 
potrafimy nie tylko te środki 
zdobyć, ale też wykorzystać je 
dla rozwoju miast, miasteczek 
i wsi - mówi Geblewicz. 
Forum pokazało również 
zderzenie dwóch ujęć poli-
tyki państwa. Od ministra 
gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego popłynął jasny 
sygnał rozwoju gospodarki, 

ułatwienia działania dla 
przedsiębiorców. To zupełnie 
inne sygnały, niż te, które pły-
ną z Ministerstwa Finansów: 
fiskalizacja, wzrost podatków, 
kontrola wszystkich przeja-
wów życia podatników. Na 
to uwagę zwrócili obecnie na 
spotkaniu i było to tematem 
szerokich dyskusji kuluaro-
wych.
Forum miało charakter dys-
kusji akademickiej, o pew-
nym stopniu uogólnienia. 
To nie podobało się nieco 
Henrykowi Bieńkowskiemu - 
radnemu Rady Miasta, który 
obradom się przysłuchiwał. - 
Nie jest to specjalnie przydatne 
w zarządzaniu gminą - uważa 
Bieńkowski. 

FORUM SAMORZĄDOWE W KOŁOBRZEGU
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przejdź 
na jasną 
stronę 

ekonomii

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

I etap obwodnicy to 
ważny element całej 
inwestycji, choć nieko-

niecznie dla mieszkańców, 
którzy czekają na realizację 
etapu trzeciego. Ale droga 
do portu musi się w porcie 
zaczynać lub kończyć - jak 
kto woli. Dlatego też prze-
targ na ten etap obwodnicy 
podzielono na dwie części. 
W drugiej, rozstrzyga się 
kto i za ile zbuduje jezdnię 

i most do portu. Miasto na 
ten cel zapisało niemal 61 
mln zł. Najdroższa oferta 
w otwartych kopertach 
zawiera kwotę 54 mln zł. 
Ale to nie koniec. Najwięk-
szym zaskoczeniem była 
oferta najtańsza: tylko 40,7 
mln zł. Na przetarg wpły-
nęło 5 ofert. Ostatecznie, 
wygrała firma Skanska. 
Umowa ma być podpisana 
już wkrótce.

Urząd Morski w Słupsku 
nie pozostawił bez echa 
sprawy zatapiania kamieni 
o masie od 500 do 1000 ki-
logramów przez Greenpe-
ace Polska. To wszystko po 
to, żeby zbyt blisko brzegu 
rybacy nie mogli prowa-
dzić nie tylko nielegalnego, 
ale również szkodliwego 
dla środowiska trałowania. 
Teraz okazało się, że wrzu-
canie głazów mogło być 
szkodliwe także dla ekolo-
gów. Zdaniem urzędników, 
Grennpeace nie tylko nie 
miał prawa niczego do 
morza wrzucać, ale także 

o żadną zgodę do Urzędu 
Morskiego w Słupsku nie 
wystąpił.

Sprawa wbrew pozorom 
jest poważna, gdyż eko-
logom grozi grzywna o 
maksymalnym wymiarze 
nawet 1 miliona euro! 
Greenpreace się broni i jak 
twierdzi, nie zanieczysz-
czał środowiska, a wręcz 
przeciwnie, stawał w jego 
obronie. Głazy do wody 
nie trafiały jako odpad, ale 
jako naturalny składnik 
dna morskiego. Postępo-
wanie w tej sprawie trwa.

Buk nie wytrzymał

Otworzono koperty w przetargu na budowę I etapu obwodnicy. Miasto na budowę tego odcinka drogi do portu 
ma aż 61 milionów złotych. Ile zaoszczędzimy?

Czekamy na I etap obwodnicy

Wiejący wiatr podczas burzy i hektolitry wody, któ-
ry spadły nad ranem w Kołobrzegu, spowodowały 
uszkodzenie wspaniałego pomnika przyrody.

Buk zwyczajny w Parku 18 
Marca jest znany niemal 
każdemu kołobrzeżaninowi. 
To pomnik przyrody. Drzewo 
ma 400 centymetrów obwo-
du, ponad 25 metrów wyso-
kości i około 150 lat. Ogrom-

na, rozłożysta korona rzuca 
cień na dużą część parku. 
To właśnie jej wielkość była 
przyczyną oderwania się 
dziś nad ranem trzech 
ogromnych konarów. Zbyt 
dużo wody zrobiło swoje.

Wrzucali kamienie 

do morza 
grozi im kara

W świetle kamer protestowali przeciwko nielegalnemu 
trałowaniu. Kamienie w Bałtyku miały przeszkadzać 
rybakom. Teraz grozi im milion euro kary.

Władze miasta spotkały 
się z przedstawiciela-
mi z Chin. Delegacja 
z miasta Zhongshan z 
prowincji Guangdong 
przyjechała do Koło-
brzegu, aby podpisać 
list intencyjny o na-
wiązaniu współpracy 
partnerskiej z naszym 
miastem. - Nawiązanie 
partnerskich kontaktów 
pomiędzy Kołobrzegiem 
i Zhongshan wpisuje się 
nie tylko w infrastruktu-
rę rozwijających się kon-
taktów Województwa 
Zachodniopomorskiego 
a Prowincją Guang-
dong, ale może przynieść 
wymierne korzyści obu 
przyszłym partnerom 
na różnych polach  
współpracy i wymiany, 
w tym gospodarczej, 
kulturalnej, turystycznej 
i w innych dziedzinach. 
Wizyta ta może stać 
się ważnym krokiem w 
kierunku zachęcenia 
lokalnej społeczności i 
przedsiębiorców do na-
wiązania bliższej współ-
pracy - mówi Michał 

Kujaczyński, rzecznik 
prasowy prezydenta 
miasta. O statusie miast 
partnerskich może 
zadecydować jedynie 
Rada Miasta.

Zhongshan to według 
Wikipedii miasto o sta-
tusie prefektury miej-
skiej w południowych 
Chinach, w prowincji 
Guangdong. Leży w 
delcie Rzeki Perłowej. 
Według danych z  2010 
roku liczba mieszkań-
ców miasta wynosiła 
ponad 350 tysięcy. 
Prefektura miejska zaś 
liczyła, według delegacji 
chińskie, 3,2 mln miesz-
kańców w 2012 roku. 
Zhongshan to ośrodek 
turystyki, handlu i prze-
mysłu cukrowniczego, 
maszynowego oraz 
elektronicznego, a także 
port handlowy.

Chińczycy zapropono-
wali wymianę muzycz-
ną - z ich strony przy-
jazd chóru na występy 
nad Bałtyk.

Nasi przyjaciele 
Chińczycy
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Przed ratu-
szem można spotkać 

Władysława Obuchowskie-
go. To kołobrzeski mincerz, 

który wybija pamiątkowe monety. 
Na monecie znajdował się już 

wizerunek latarni morskiej, bazyliki, 
ratusza, a w tym roku jest ko-

ściółek z Budzistowa. Z panem 
Władysławem można się też 
umówić telefonicznie: 691 

318 442.

To naprawdę była pra-
cowita sesja. Miejscami 

radni tracili panowanie 
nad dokumentami, na 
szczęście zawsze ktoś 
śledził co i z czym należy 
rozpatrzyć. Były aż dwie 
reasumpcje głosowania na 
60 procedowanych uwag 
- wystarczająco dużo, żeby 
radnym podnieść ciśnienie i 
wprawić niektórych w zakło-
potanie, bo nie wiedzieli za 
czym głosują. Największą 
woltę trzeba było wykonać 
ok. godziny 13.30, gdy 
radni przez pomyłkę prze-
głosowali uwagę, w wyniku 
której wysadzili całe stu-
dium w powietrze. 

Błąd szybko naprawiono, 
ale w tym czasie wiatru 

w żagle nabrała opozy-
cja, która ustami Henryka 
Bieńkowskiego zażądała 
reasumpcji głosowania 
nad uwagą nr 7, którą 
złożyła Danuta Adamska-
Czepczyńska, o treści: 
„Wnioskodawca jako były 
wieloletni Lekarz Naczel-
ny Uzdrowiska Kołobrzeg 
kierując się troską o przy-
szłość uzdrowiska i zacho-
wanie cennego złoża boro-
winy, negatywnie opiniuje 
propozycje zabudowy ob-
szaru Mirocice. Stwierdza, 
iż zabudowa rezydencyjna 
i mieszkaniowa stworzy 
duże zagrożenie dla naj-
większego złoża borowiny 
w Polsce, które w wyniku 

oddziaływań antropoge-
nicznych w nieodwracalny 
sposób może ulec degrada-
cji. (...) Przy zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie ochrony środo-
wiska powstawać będą za-
nieczyszczenia wynikające 
z ruchu i parkowania pojaz-
dów, stosowania środków 
zimowego utrzymania dróg, 
emisji kominowych, użytko-
wania ogrodów i terenów 
zielonych (...). Zagrożenie 
stanowić będzie również 
sam okres budowy osiedla, 
podczas którego dokonywa-
ne będą głębokie wykopy 
ciężkim sprzętem (...)”. W 
ten sposób radni odrzucili 
zabudowę terenu znajdują-
cego się w strefie ochronnej 
kopalni borowiny.

To nie wszystkie zmiany, 
jakich dokonali radni. 

Większość zgodziła się, 
aby przy ul. Mazowieckiej 
nie mogła powstać galeria 
handlowa. W komentarzu 
dla naszego portalu prze-
wodniczący Rady Miasta 
Ryszard Szufel wskazywał, 
że być może i jest to ważny 
składnik budżetu, natomiast 
skutki społeczne i ekono-
miczne budowy takiego 
kolosa są niewspółmierne. 
Radni przyjęli również 
uwagę w sprawie zmiany 
przeznaczenia działki przy 
ul. Krzywoustego. Radni 
nie widzą  zagrożenia bli-
skości ewentualnej zabu-
dowy i prywatnych działek z 
potencjalnym przebiegiem 
trzeciego etapu obwodnicy. 

Ostatecznie, za projek-
tem studium opowie-

działo się 12 radnych, 9 
wstrzymało się od głosu.

Od 1 lipca na terenie gminy Miasto Kołobrzeg obowiązkowo segre-
gujemy śmieci. Kto tego nie będzie robił, zapłaci więcej za wywóz 
odpadów komunalnych.

Nie segregujesz śmieci? 

Co cię czeka?

Zakończyła się IV Spartakiada Spółek Miejskich i Urzędu Miasta. Sobotnie 
zawody wygrała drużyna Komunikacji Miejskiej. Finał był w 5-gwiazdko-
wym hotelu.

Wygrała 
Komunikacja Miejska
Organizatorem kolejnej 
spartakiady był Zarząd 
Portu Morskiego. Praw-
dopodobnie dzięki temu 
wprowadzono do progra-
mu rozgrywanych konku-
rencji zawody kajakowe 
na Kanale Drzewnym. Ale 
zmieniono również termin 

spartakiady, z jesieni na 
wiosnę, dzięki czemu moż-
na było rozegrać więcej 
konkurencji na świeżym 
powietrzu, na przykład 
zawody łucznicze. Strzelali 
członkowie rad nadzor-
czych spółek miejskich, a 
także radni Rady Miasta. 

Wygrali radni, ale punkty 
poszło na konto magistra-
tu. Zresztą, podczas nie-
jednej konkurencji można 
było usłyszeć, że były to 
zawody spółki kontra 
urząd... Ostatecznie, za-
wody wygrała drużyna 
Komunikacji Miejskiej.

Fo
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Foki w Bałtyku zostały 
przetrzebiono przez ryba-
ków. Przed wojną, masowo 
oskarżano je o wyjadanie 
ryb i niszczenie ławic. 
Obecnie, ten bałtycki ssak 
jest zagrożony i podlega cał-

kowitej ochronie. Niestety, 
coraz częściej znajdowany 
jest na plażach martwy. To 
najczęściej młode foki, które 
nie poradziły sobie w swoim 
środowisku. 
Dziś, znaleziono aż dwie 

foki. Pierwszą, morze wyrzu-
ciło na plaży na wysokości 
„Arki”. Druga została zgło-
szona na plaży w Podczelu. 
Nie żyły od kilku godzin. 
Sprawą zajmuje się helskie 
Fokarium.

Tym razem mamy smutne wiadomości z koło-
brzeskiej plaży. Na wysokości „Arki” i w Pod-

czelu natrafiono na padłe foki szare. Co zabija 
foki w Bałtyku?

Co zabija foki 
w Bałtyku?

Rabka tajemnicy, jak od 
1 lipca będzie wyglądał 
administracyjny nadzór 
nad tym, co trafi na kom-
postownie, uchylił Zenon 
Malinowski, prezes Zie-
leni Miejskiej. - Obsada 
śmieciarki to kierowca plus 
dwóch ładowaczy. W kabi-
nie kierowcy będzie termi-
nal. Kierowca do terminala 
będzie wpisywał komuni-
kat, jeżeli będą stwierdzo-
ne nieprawidłowości, 
na przykład pracownicy 
natrafia na źle posegrego-
wane śmieci, ktoś pomyli 
pojemniki albo odpady 
będą nie tylko w pojemni-
ku, ale i obok pojemnika. 
Ładowacze będą posia-
dali aparat fotograficzny 
i w przypadku stwierdze-
nia uchybień, wykonają 
stosowną dokumentację 
fotograficzną. Pojemniki 
będą oczipowane i będzie 
świadczył o tym, że jest 

przypisany do jednej kon-
kretnej nieruchomości. 

Raporty z sytuacji na 
śmietnikach trafią do Urzę-
du Miasta, a tam, pracow-
nicy dokonają ich weryfi-
kacji i uruchomią machinę 
biurokratyczną. Choć, jak 
zapowiada Andrzej Oli-
chwiruk, na początku nie 
będzie kar w postaci nali-
czania wyższej stawki za 
śmieci niesegregowane. 
- Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że segregowania 
śmieci mieszkańcy muszą 

się nauczyć, dlatego na 
początku będą monity i 
upomnienia - tłumaczy 
zastępca prezydenta ds. 
gospodarczych. Do spół-
dzielni, administratorów i 
wspólnot mieszkaniowych 
trafiły już ulotki przygo-
towane przez magistrat, 
które są instrukcją obsługi 
w zakresie postępowania 
z odpadami w gospodar-
stwach domowych. Szcze-
góły na ten temat można 
znaleźć także na stronie 
internetowej www.zielo-
ny.kolobrzeg.eu.

Za nami trudna i miejscami gorąca sesja Rady Miasta. Radni zajmowali się 
uwagami do studium, których nie uwzględnił prezydent. Nieco pozmieniali...

Kołobrzeg ma studium

Wybij sobie pamiątkową monetęWybij sobie pamiątkową monetę
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- To jest sprawa pre-
zydenta, nie nasza 
- uważa bez cienia 
wątpliwości Wło-
dzimierz Śliwiński, 
naczelnik wydziału 
ds. uzdrowisk i 
lecznictwa uzdrowi-
skowego Minister-
stwa Zdrowia. - Ten 
kto robi operat, ten 
powinien go aktuali-
zować - komentuje 
urzędnik. Na uwa-
gę, że przecież sa-
natoria znajdują się 
na liście u wojewody 
jak szpitale uzdro-
wiskowe. - To nie 
ma znaczenia. Oni 
mają być wpisani w 
operacie. To, że oni 
są wpisani u woje-
wody, nie znaczy, że 
dostaną kontrakty. 
Są lekarze naczelni 
uzdrowisk. Oni mają 
się w pierwszej ko-

lejności zgłosić do 
lekarza miejscowo-
ści uzdrowiskowej, 
zgłosić że mają 
obiekt, druki są w 
internecie, lekarz to 
wszystko sprawdza 
i dokonuje klasy-
fikacji na szpital, 
sanatorium, zakład 
przyrodoleczniczy. I 
teraz, jak wpisze go 
do druku ewidencyj-
nego, to te druki wo-
jewoda nam przesy-

ła i my robimy nowe 
decyzje. Teraz za 
późno jest na zmia-
nę operatu. Do tej 
pory był bałagan i 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia kontrakto-
wał wszystkich, a 
teraz po prostu już 
nie da - kwituje Śli-
wiński.

Do sprawy ostroż-
nie podchodzą 
pracownicy Urzędu 

Miasta. Powodem 
są ich doświadcze-
nia z naczelnikiem 
Śliwińskim, z który 
de facto się nie 
zgadzają. Zda-
niem magistratu, 
zamiast zmian w 
operacie, wystarczy 
procedura, którą 
obecnie prowadzi 
lekarz uzdrowiska. 
Pytanie tylko, czy 
to wystarczy w Mi-
nisterstwie Zdrowia 

i Narodowym Fun-
duszu Zdrowia... 
Naczelnik Śliwiński 
nie zostawia suchej 
nitki na urzędnikach 
z Kołobrzegu...

Przypomnijmy. W 
załączniku do ope-
ratu uzdrowiskowe-
go dla Kołobrzegu, 
widnieją nazwy 
nieistniejących już 
sanatoriów i obiek-
tów leczniczych. 
Zmieniły one je-
dynie nazwę, jak 
„Kombatant” na 
„Perłę Bałtyku” czy 
„Węgiel Brunatny” 
na „Verano”. Teraz 
ministerstwo twier-
dzi, że takich obiek-
tów nie ma, bo nikt 
ich nowych nazw 
nie wpisał. Proce-
dura rozpoczęta 
przez NLU trwa.

Kierujący Volkswagenem Golfem jechał od strony miasta 
i skręcał z ulicy Koszalińskiej we Wschodnią. W tym sa-
mym czasie od strony Koszalina nadjechał Volkswagen 
Passat, który miał pierwszeństwo. Nie było już szans na 
ucieczkę - oba pojazdy odbiły się os siebie. W wyniku 
wypadku ranne zostały 3 osoby, które trafiły do Szpitala 
Regionalnego. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy za-
bezpieczyli jeden z pojazdów, który korzystał z instalacji 
gazowej. Ruch w miejscu wypadku był utrudniony.

Od czasu wejścia w życie operatu uzdrowiskowego, zmieniły się nazwy niektórych ośrodków. 
Dla Ministerstwa Zdrowia nowe ośrodki de facto nie istnieją.

Ministerstwo upiera się 
w sprawie uzdrowiska

Krzyżanowski apelo-
wał do dziennikarzy, 

aby w temacie posyłania 
do szkół sześciolatków 
rozmawiać merytorycznie, 
a nie robić na ten temat 
hałas. Podczas krótkiego 
spotkania z mediami je-
den z rodziców zwrócił 
uwagę, że najwięcej hałasu 
w sprawie robią osoby, 
które dzieci do pierwszej 
klasy wysyłać nie muszą. 
Podsekretarz stanu tłu-
maczył, że przeprowadzo-
ne kontrole w szkołach 
wskazują, że są one przy-
gotowane na przyjęcie 

maluchów i zapewnienie 
im dobrych warunków 
do startu w szkolne lata. 
Na pytanie dziennikarzy, 
czy nie lepiej decyzję, czy 
do pierwszej klasy posyłać 
sześcio czy może jednak 
siedmiolatki, zamiast re-
gulować to ustawą, Krzy-
żanowski odparł, że kiedyś 
to właśnie ustawodawca 
zadecydował, że do pierw-
szej klasy będą chodziły 
siedmiolatki i można to 
zmienić, zwłaszcza, że są 
badania, które wskazują, 
że jest to z korzyścią dla 
maluchów.

Przemysław Krzyżanowski, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Edukacji, przekony-
wał w Kołobrzegu rodziców, że warto posy-
łać 6-latki do szkół.

Do szkoły 
marsz!

Tylko dwie windy nadają się 
do uruchomienia na kładce 
- ta od strony ul. Okopowej 
oraz od strony ośrodka 
Niva. Środkowa winda od 
strony peronu nie nadaje się 
do niczego poza wymianą. 
Jak mówi rzecznik prasowy 
prezydenta, miasto czeka 

tylko na pismo z UDT, że 
widny można bezpiecznie 
uruchomić. Powstaje jed-
nak inny problem, na który 
zwrócono uwagę, mianowi-
cie zbyt wysokie temperatu-
ry, jako panują w szybach. 
Windy się nagrzewają, a 
temperatura jest szkodliwa 

nie tylko dla elektroniki, 
ale również ludzi, zwłaszcza, 
gdyby urządzenie podczas 
przewożenia pasażerów się 
zepsuło. 

Miasto nie podjęło decyzji, 
jak schłodzić windy, jak 
mówi Michał Kujaczyński, 

najważniejsze, aby zaczę-
ły działać, bo zdjęcia z 
inwalidami czy wózkami 
pchanymi na kładkę nie 
przysparzają miastu dobrej 
opinii, o przekleństwach 
rzucanych przed zamknię-
tymi drzwiami wind nie 
wspominając...

Miasto czeka na pismo Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uruchomić dwie windy na 
kładce nad torami. Ludzie przestaną przeklinać na kładce?

Dwie windy mają działać, a trzecia?

Zderzenie dwóch 
volkswagenów
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www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

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

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

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

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

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

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

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

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

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

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

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

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

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

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

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

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

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

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

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

W miejscu „Bryzy” znajdo-
wały się przed wojną wspa-
niałe pierzeje reprezentacyj-
nych budynków. Ulica Armii 
Krajowej prowadziła bramą 
miejską bezpośrednio do 
portu. W czasie walk o mia-
sto ta część miasta poważnie 
ucierpiała. Ostatecznie, 
budynki rozebrano, a na pu-
stym placu powstała „Bryza”. 
To jedno z najpopularniej-
szych centrów handlowych 
w Kołobrzegu, w dodatku w 
centrum miasta od lat. 

Wiadomo już, że „Bryza” 
znalazła nowego właści-
ciela - spółkę ze Szczecina, 
która prowadzi między 
innymi galerie „Hosso”, w 
Kołobrzegu, Szczecinku 
czy w Gryficach. Sprawa 

zagospodarowania terenu 
po domie handlowym nie 
będzie łatwa. Wokół są same 
zabytki: Akademia Rycerska 
(XVIII w.), Pałac Brunsz-
wickich (XIX w.), Bazylika 
Konkatedralna (XIII/XIV 
w.). Mało tego, centrum 

miasta również wpisane jest 
do rejestru zabytków. Jak na 
razie, zarówno inwestor jak i 
władze miasta rozumieją ko-
nieczność zgrania docelowej 
inwestycji z obecnymi obiek-
tami. Jednak sprawa tego, co 
zastąpi „Bryzę” jest otwarta.

Kierujący rowerem jechał 
od strony Sixto, i skręcał 
w lewo. Manewr skrętu 
wykonywał na skrzyżo-
waniu także kierujący 
autobusem. Kierowca je-
chał akurat po wycieczkę 
szkolną z Włocławka, 
która zwiedzała Koło-
brzegu. Z niewiadomych 
przyczyn w ogóle nie 
zauważył rowerzysty. 
Doszło do uderzenia, w 
wyniku którego około 40-
letni mężczyzna upadł 
na asfalt. Na miejsce 
przyjechało pogotowie, 
które zabrało rannego 
do szpitala. Uskarżał się 
na ból barku. Kierowca 
autobusu był trzeźwy.

Na miasto Starostwo Po-
wiatowe w Kołobrzegu 
nałożyło karę 2 milionów 
złotych. Miasto odwołało 
się do SKO i wygrało, bo 
kolegium chciało uzupełnie-
nia dokumentów. Starostwo 
dokonało uszczegółowienia 
swojego wywodu, ale i tym 

razem SKO uznało, że 
brakuje dowodów na to, że 
nielegalnego zniszczenia 
drzew dokonano za wiedzą 
i zgodą prezydenta miasta 
Janusza Gromka. Sprawa 
została przeznaczona do 
ponownego rozpoznania do 
Starostwa Powiatowego.

AUTOBUSEM 
W ROWERZYSTĘ

Bryza przejdzie do historii miasta?

Stoi w tym miejscu nieprzerwanie od 40 lat. Widziała wizytę kardynała Wojtyły, 
ale i odbudowę Starówki. Czy teraz przyszedł kres Bryzy w centrum miasta?

Fot. 1. Ulica Armii Krajowej od strony ulicy Katedralnej w kierunku ulicy 
Łopuskiego przed 1945 r. (fot. arch. J. Patana)

Taką przeszkodą, która 
nagle wyrosła na skrzy-
żowaniu ulic Łopuskiego 
i Jedności, kierujący 
rowerem nie miał szans. 
Ranny trafił do szpitala.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz kolejny 
przekazało do rozpatrzenia sprawę kary finansowej 
dla Urzędu Miasta za wycinkę drzew w Podczelu.

Jakby tu 
nie narazić się 
samorządowcom…

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222
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1.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojo-
wej, scena plenerowa RCK

1-2.07.2013 - Regaty Za-
chodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego, Port Jachtowy

4.07.2013, g. 20.30 - XIII Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyka 
w Katedrze - Wieczór polsko-
rosyjski, kwartet smyczkowy 
Royal String Quartet,  Bazylika 
Mniejsza, impreza biletowana

6.07.2013 - Koncert na plaży 
z Radiem Zet na powitanie 
wakacji, Plaża Centralna 

6.07.2013 - Spektakl „Czas 
uczy pogody”, Amfiteatr, im-
preza biletowana

6-7.07.2013 - Festiwal Kultury 
Indiańskiej, Dziki Zachód, 
Zieleniewo, ul. Wycieczkowa 
9, wstęp płatny

8.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojo-
wej, scena plenerowa RCK

10,11,12.07.2013, g. 20.00 
- Spektakl muzyczny „Nic o 
mnie nie wiesz” w wykona-
niu studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie, w reżyserii Ewy 
Kaim, scena plenerowa RCK

11.07.2013, g. 20.30 - XIII 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyka w Katedrze - „The 
Best of Classical Guitar”, Łu-
kasz Kuropaczewski - gitara, 
Bazylika Mniejsza, impreza 
biletowana

12.07.2013 - Koncert Macieja 
Maleńczuka, Amfiteatr, impre-
za biletowana

12-14.07.2013 - Ogólnopolski 
Wieloetapowy Wyścig Kolarski 
„O Puchar Bałtyku”, Kołobrzeg

13.07.2013, g.11.00 - Morska 
Przygoda - impreza dla dzieci 
i młodzieży, Piknik rodzinny „Z 
Rybą na Ty”, Port Jachtowy

13.07.2013 - Koncert Damiana 
Skoczyka, Zespołu Marcina 

Lindla oraz Stachurskiego, 
Amfiteatr, impreza biletowana

13.07.2013 - Otwarte zawody 
w strzelaniu z karabinka i 
pistoletu pneumatycznego, 
Strzelnica Sportowa, MOSiR

13-14.07.2013 - 4x4 Family 
Adventure - piknik rodzinny, 
Plac przy Latarni Morskiej

14.07.2013 - Królewska Or-
kiestra Symfoniczna, koncert 
poświęcony Annie German, 
Amfiteatr, impreza biletowana

15.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojo-
wej, scena plenerowa RCK

15-17.07.2013 - Festiwal Kul-
tury Indyjskiej, Plaża Centralna
 
15.07.2013 - Marcin Daniec, 
Amfiteatr, impreza biletowana

16.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
akordeonowy grupy MUSIK-
SCHULE FRÖHLICH, scena 
plenerowa RCK

17-29.07.2013 - IX Europej-
skie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe

17.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
sala widowiskowa RCK

18.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala widowiskowa RCK

18.07.2013, g. 20.30 - XIII 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyka w Katedrze - Koncert 
Międzynarodowej Młodzieżowej 
Orkiestry Symfonicznej, Jan Mi-
łosz Zarzycki-dyrygent, Jeremy 
Findlay- wiolonczela, Bazylika 
Mniejsza, impreza biletowana

19-21.07.2013 - Projekt Plaża 
TVN, Plaża Centralna

19.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
sala koncertowa Ratusza 

19.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
z cyklu „Rozwijamy region w 
dobrym tonie”- „Zakochani w 
Vivaldim”, Tomasz Tomaszew-
ski (koncertmistrz), Filip Lipski 
(skrzypce) Baltic Neopolis Or-
chestra, scena plenerowa RCK

19.07.2013 - Koncert 
Orkiestry Symfonicznej 
- przeboje zespołu QU-
EEN, Amfiteatr, impreza 
biletowana

20.07.2013, g. 17.00 
- Interaktywny spektakl 
taneczny w wykonaniu 
Opery na Zamku w 
Szczecinie pt. „Ngoma 
- tańczący słoń”, scena 
plenerowa RCK

20.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala  Ratusza

20.07.2013 - IV Kołobrze-
ska Noc Kabaretowa (Jacek 
Ziobro, Formacja Chatelet, 
Nowaki, Kabaret Skeczów 
Męczących, Kabaret pod Wy-
rwigroszem, Marcin Daniec), 
Amfiteatr, impreza biletowana

20.07.2013 - Festiwal Żeglar-
ski, Port Jachtowy

21.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala widowiskowa RCK

22.07.2013, g. 19.00 - Koncert 
Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojo-
wej, scena plenerowa RCK

22.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala Ratusza

23.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, scena plenerowa RCK

24.07.2013, g.19.00 - IX Eu-
ropejskie Warsztaty Muzyczne 
i Letnie Warsztaty Orkiestro-
we, koncert, sala 
widowiskowa 
RCK

25.07.2013, g. 20.30 - XIII 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyka w Katedrze - Orkiestra 
Europejskich Warsztatów Mu-
zycznych i Letnich Warsztatów 
Orkiestrowych oraz pedagodzy 
- soliści, Bazylika Mniejsza, 
impreza biletowana

26.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala widowiskowa RCK

26-27.07.2013 - X Festiwal 
Piosenki Poetyckiej im. Jacka 
Kaczmarskiego „Nadzieja”, 
Hala Łuczniczka, MOSiR

26-28.07.2013 - SUNRISE 
FESTIVAL, Amfiteatr, impreza 
biletowana

27.07.2013 - Urodziny Difura, 
Port Jachtowy

27.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, scena plenerowa RCK

28.07.2013, g.19.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert, sala widowiskowa RCK

29.07.2013, g.18.00 - IX Euro-
pejskie Warsztaty Muzyczne i 
Letnie Warsztaty Orkiestrowe, 
koncert finałowy, sala widowi-
skowa RCK

29.07-04.08.2013 - Active 
Summer z Radiem ZET, Plaża 
Centralna

lipiec - Wystawa „Wisława 
Szymborska (1923-2012)”, 
Wypożyczalnia Beletrystyki, ul. 
Brzozowa 9

LIPIEC 2013

PROGRAM IMPREZ 

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

Zapraszam
y
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Dwaj młodzi mieszkańcy 
Robunia, Karol Polan i Pa-
tryk Iwański zawiadomili 
mnie, że z gniazda znajdu-
jącego się na posesji Ilony 
i Jarosława Polan wypadł 
młody bocian. Bez chwili 
wahania poszedłem pod 
to gniazdo. Rzeczywiście, 
pisklę bocianie nie było w 
gnieździe, lecz w doskona-
le przygotowanym przez 
Panią Ilonę Polan karto-
niku wyścielonym sianem. 
Przypuszczałem, że został 
wyrzucony z gniazda przez 
dorosłe bociany. Przeważ-
nie bociany wyrzucając z 
gniazda pisklę, wcześniej 
je zabijają, ostrym dzio-
bem uderzając w serce. Po 
pierwszych oględzinach 
doszedłem do wniosku, 
że maluch nie ma żadnych 
ran kłutych, nie ma też 
żadnych potłuczeń i jest w 
bardzo dobrej kondycji i 
bardzo dobrze odżywiony. 
Był bardzo zestresowany 
i przestraszony, na każde 
moje dotknięcie reagował 
głośno i próbował mnie 
atakować swoim jeszcze 
małym dziobem.

Wziąłem boćka w ręce i 
podszedłem do gniazda, 
unosząc go do góry w celu 
sprawdzenia reakcji sta-
rych bocianów. Rodzice 
wykazali zainteresowanie 
pisklęciem. Wówczas 
należało zrobić wszystko, 
aby jeszcze w tym samym 
dniu to pisklę znalazło się 
w gnieździe. W tym czasie 
w telewizji był mecz piłki 
nożnej z udziałem repre-
zentacji Polski.

Na szczęście tego pisklaka, 
mecz oglądali w „strefie 
kibica” robuńscy strażacy: 
Marcin Iwański, Mateusz 
Kifer oraz Mateusz Gra-
czyk. Nawet nie namyślali 
się długo, poświęcili oglą-
danie meczu i szybko zor-
ganizowali długą drabinę. 
Mateusz Kifer poszedł 
do remizy po specjalny 
kask strażacki z osłoną na 
całą twarz. Bociany, wi-
dząc intruza przy swoim 
gnieździe, długim ostrym 
dziobem uderzają prosto 
w oko, dlatego kask był 
konieczny.

Po dokładnym ustawieniu 
drabiny podałem pisklę 
Mateuszowi, a ten po-
woli doszedł po drabinie 
do gniazda i ostrożnie 
położył go obok dwóch 
innych młodych boćków. 
Przed włożeniem do 
gniazda, pod skrzydeł-
kiem zaznaczyłem boćka 
w celu rozpoznania go 
po ewentualnym ponow-
nym wyrzuceniu go przez 
dorosłych bocianów. Oka-
zało się, że stare bociany 
zaopiekowały się całą 
trójką. Po kilku dniach 
pod gniazdem Państwo 
Polan znaleźli martwego 
pisklaka. Po dokładnych 
oględzinach stwierdzi-
łem, że to nie ten bocian, 
który wcześniej wypadł z 
gniazda. Zabite pisklę było 
mniejsze i wychudzone. 
Ten, uratowany przez 
strażaków, mam nadzieję, 
będzie wiele razy cieszył 
swoją obecnością ludzi. 

Andrzej Tuszyński   Noc Świętojańska 
w Dargocicach

Włamali się 
po piwo i papierosy
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Uratowali 
bociana

Policjanci zatrzymali 
sprawców włamania do 
jednego ze sklepów w 
Gościnie. Łupem zło-
dziei padło 30 butelek 
piwa oraz papierosy 
wartości 260 zł.

Kołobrzescy kryminalni w 
wyniku pracy operacyjnej 
ustalili i zatrzymali trzech 
sprawców, którzy tydzień 
temu w miejscowości Go-
ścino włamali się do sklepu 
spożywczego. Młodzi męż-
czyźni dostali się do we-
wnątrz poprzez wyważenie 
drzwi łomem. Następnie 
dokonali kradzieży 30 bu-
telek piwa oraz papierosów 
o łącznej wartości 260 
złotych. W wyniku prze-
szukania w domu jednego 
z zatrzymanych, funkcjo-
nariusze znaleźli skrzynkę 
do transportowania piwa, 
którą zabezpieczono do 
dalszych czynności pro-
cesowych. Wszyscy za-
trzymani przyznali się do 
zarzucanych im czynów. 

Za powyższe przestępstwo 
zatrzymanym grozi kara 
pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

Formalnie, Noc Kupały wypada z 23 na 24 czerwca, ale w 
gminie Gościno przesilenie letnie świętowano już w mi-
nioną sobotę. Wianki puszczano w Dargocicach.

Organizatorem imprezy 
było stowarzyszenie „Imej-
da”. W sobotę po południu 

w Robuniu odbyły się 
warsztaty z wicia wianków, 
bo przecież inaczej nie 
byłoby czego puszczać na 
wodzie. Później, wieczo-
rem odbył się wyjazd do 
Dargocic, nad Kamienicę. 
Tam odbyły się tańce, 
śpiewy, wystąpił zespół 
„Sen”, było ognisko, pokaz 
ogniowy, a wreszcie na 
wodzie puszczono świę-
tojańskie wianki. Zabawa 
trwała do świtu.

Nasze województwo jest liderem w produkcji 
energii wiatrowej. Według Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej produkujemy 1/3 ener-
gii w Polsce.

W województwie zachod-
niopomorskim produkuje 
się ponad 800 megawa-
tów energii pochodzącej 
z elektrowni wiatrowych. 
Mamy do tego predyspo-
zycję: silne wiatry wiejące 
znad morza. Dlatego nic w 
tym dziwnego że liderem 
jeśli chodzi o ilość turbin 
wiatrowych jest powiat 
kołobrzeski gdzie stoi ich 
aż 93. Na tym tle wyróżnia 
się gmina Gościno, gdzie 
do tej pory postawiono już 
34 wiatraki, a w sierpniu 
ma stanąć jeszcze dodat-
kowych 10 turbin.

- Dla nas to po prostu 
manna z nieba - uważa 
burmistrz gościna Marian 
Sieradzki. Dzięki tym inwe-
stycjom do budżetu gminy 
wpływa co roku ponad 
3 miliony złotych złotych 
tytułem podatku od nie-

ruchomości. Pozwoliło to 
gminie zwiększyć wydatki 
w rozbudowę infrastruktury 
do ponad 5-6 mln złotych 
rocznie gdzie wcześniej 
wahały się one na pozio-
mie 1,5 mln złotych. 

Zadowolenie burmistrza z 
ekologicznych inwestycji 
mieszkańcy gminy podzie-
lają częściowo. - To fajnie 
że nasza gmina może się 
rozwijać dzięki wpływom 
z wiatraków - zauważa 
pani Barbara Statkiewicz 
– Ale dostrzegam też ich 
negatywny wpływ na śro-
dowisko. 

Do tej pory na terenie gmi-
ny powstawały przeważnie 
turbiny wiatrowe o mocy 2 
megawatów. Nowe turbiny 
będą miały 4 megawaty 
mocy, a to na warunki lą-
dowe prawdziwe kolosy.

Jesteśmy liderem 
w produkcji energii

Młodzieżowy Przegląd 
Piosenki Żołnierskiej

W Gościnie odbył się po 
raz pierwszy. Na pytanie 
Burmistrza Gościna Ma-
riana Sieradzkiego czy 
mieszkańcy tą formą są 
zainteresowani, publicz-
ność głośnym aplauzem 
odpowiedziała jedno-
znacznie i już dziś wiemy 
że ten przegląd organizo-
wany będzie cyklicznie. 
Wśród występujących 
największą ilość głosów 
publiczności zebrał Kac-
per Siejkowski utworem 
„Dzień Zwycięstwa” otrzy-
mując wyróżnienie Staro-
sty Kołobrzeskiego. Na-
stępne głosy publiczności 
przypadły „Nastolatkom” z 
SP Gościno i „Oddziałowi 
N”, które kolejno otrzyma-
ły wyróżnienia Burmistrza 
Gościna oraz Przewodni-
czącej Rady Miejskiej w 
Gościnie.
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I RODZINNY PIKNIK EWANGELIZACYJNY 
W RYMANIU

7 czerwca w Hali Widowisko-
wo–Sportowej w Rymaniu 

odbyła się pierwsza Halowa 
Olimpiada Sportowa pn. „Ak-
tywny Staruszek – Aktywny Ma-
luszek”. Impreza zorganizowana 
została przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rymaniu 
przy współpracy Stowarzyszenia 
Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gora-
wino oraz nauczycieli z Zespołu 
Szkół w Rymaniu w ramach re-
alizowanego projektu „Znaleźć 
wiosnę w jesieni życia”, który jest 
współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na 
lata 2012 – 2013. 

W Olimpiadzie wzięły udział 
dzieci z najmłodszych klas 

szkół podstawowych z terenu 
gminy Rymań oraz reprezentacja 
Seniorów – uczestników projektu 
i jednocześnie członków Klubu 
Seniora „Pod Aniołami”. Senio-
rzy oraz każda ze szkół spośród 
swoich członków i uczniów wy-
łonili drużyny, które reprezento-
wały różne kraje. Seniorzy repre-
zentowali Brazylię i Chorwację, 
Szkoła w Dębicy Czechy, Włochy 
i Polskę, Szkoła z Gorawina re-

prezentowała Hiszpanię, Szkoła z 
Drozdowa Holandię, a Szkoła ze 
Starnina reprezentowała Danię 
i Szwecję. Imprezę rozpoczęły 
tradycyjne elementy każdego tak 
ważnego spotkania. Pierwszym 
elementem było wręczenie za-
wodnikom Nominacji Olimpij-
skich. Następnie przy dźwiękach 
muzyki charakterystycznej dla 
danego kraju odbyła się uroczy-
sta prezentacja sportowców oraz 
przemarsz całych reprezentacji 
wokół hali sportowej, następnie 
przy dźwiękach Hymnu Unii Eu-
ropejskiej wniesiona została flaga 
Olimpijska, którą dumnie przez 
całą halę niósł jeden z Seniorów 
– Pan Ryszard Kruk w asyście 
dwóch uczniów. Kolejnym ele-
mentem uroczystości było za-
palenie znicza Olimpijskiego, za 
co odpowiedzialna była Seniorka 
– Pani Maria Ciechanowicz, któ-
rej również asystowały Maluchy. 

Chcąc dopilnować uczciwej 
rywalizacji jeden z zawodników 
oraz przedstawicielka składu 
sędziowskiego w obecności 
wszystkich zgromadzonych zło-
żyli uroczyste przysięgi o god-
nym reprezentowaniu swoich 
drużyn i uczciwym ocenianiu 
ich przez sędziów. Po tej niezwy-
kle podniosłej i ważnej części 
imprezy przyszedł czas na ofi-
cjalne otwarcie Olimpiady, czego 
dokonali wspólnie Wójt gminy 
Rymań Pan Mirosław Terlecki, 
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Ekorozwoju Wsi Gorawino Pani 
Grażyna Pakos oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół w Rymaniu Pan 
Henryk Gromek. Całość imprezy 
prowadzili Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pani Aldona Więcek oraz Senior 
Pan Włodzimierz Kanderski. 
Po zakończeniu części oficjal-
nej rozpoczynającej Olimpiadę 

zawodnicy mieli kilka chwil na 
przygotowanie się do potyczek 
sportowych, w tym czasie w hali 
wystąpiły dwie grupy taneczne 
trenujące przy Zespole Szkół w 
Rymaniu, które prowadzi Pani 
Agata Mikołajczak. Bardzo przy-
jemną częścią tych występów był 
moment, kiedy wszystkie osoby 
obecne w hali i na trybunach 
zatańczyły MACARENĘ – każdy 
tancerz był roześmiany od ucha 
do ucha. 

Część sportowa Olimpiady 
przebiegła bardzo szybko i 

sprawnie. Każda z drużyn, która 
liczyła 10 uczestników miała 
do zaliczenia 5 konkurencji, za 
które zdobywała odpowiednią 
liczbę punktów. Najlepszymi 
drużynami w poszczególnych 
konkurencjach były: Slalom gi-
gant - Brazylia, wyścig z balonem 
– Chorwacja, bieg z przeszkoda-
mi – Czechy, strzały na bramkę 
Włochy, a rzut do celu – Czechy. 
Każda wygrana drużyna otrzy-
mała z rąk Wójta puchar. Po zsu-
mowaniu wszystkich punktów za 
poszczególne konkurencje wyło-
niono trzy drużyny medalowe. 
Najlepsza okazała się Chorwacja 
(56 pkt.), której reprezentanci 
otrzymali złote medale, srebro 
trafiło do zawodników z Brazy-
lii (53 pkt.), natomiast brązowe 
medale otrzymali zawodnicy 
reprezentujący Włochy (47 pkt.). 

Kolejne miejsca zajęły następu-
jące zespoły: Czechy (45 pkt.), 
Holandia (36 pkt.), Hiszpania (34 
pkt.), Polska i Szwecja (32 pkt.) 
oraz Dania (31 pkt.).  Oprócz 
nagród za rywalizację sportową 
przyznano jeszcze kilka innych 
nagród. Wójt gminy Rymań 
ufundował puchar dla najlep-
szej drużyny, który trafił w ręce 
reprezentantów Włoch. Mianem 
„Super Drużyny” oznaczono 
reprezentację Hiszpanii, która 
również otrzymała puchar – w 
tej kategorii oceniano wizerunek, 
prezentację, stroje, doping itp. 
Kolejne nagrody w tej kategorii 
otrzymały reprezentacje Holan-
dii oraz Polski (tutaj kibice byli 
bezkonkurencyjni – wspierali 
swoich zawodników najgłośniej i 
najlepiej jak potrafili). Ogromne 
brawa za tak wspaniałą postawę! 
Wszystkie drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe dla swoich 
szkół, a zawodnicy otrzymali dy-
plomy za udział w Olimpiadzie 
oraz niezwykle głośne gwizdki. 
O tym jak głośne wszyscy obecni 
mogli się przekonać na zakoń-
czenie imprezy, kiedy to wszyst-
kie dzieciaki zagwizdały ile sił w 
płucach. 

Agnieszka Bany

Wspólnoty przy Parafii 
Św. Szczepana: Od-

nowa w Duchu Świętym, 
Caritas oraz Krąg Biblijny 
zorganizowały I Rodzinny 
Piknik Ewangelizacyjny, 
który odbył się w sobotę 
15 czerwca na stadionie w 
Rymaniu. Przygotowywana 
przez kilka miesięcy impre-
za miała na celu zintegro-
wanie lokalnej społeczności 
oraz promowanie wartości 
chrześcijańskich. 

I Rodzinny Piknik Ewan-
gelizacyjny z założenia 

nie był imprezą dochodową. 
Mimo to uzyskano dochód 

w wysokości 5 000 zł, który 
w całości zostanie prze-
znaczony na ewangelizację 
dzieci i młodzieży z gminy – 
rekolekcje w atrakcyjnej dla 
nich formule. Dzięki gorą-
cym sercom darczyńców na 
uczestników I Rodzinnego 
Pikniku Ewangelizacyjnego 
w Rymaniu czekały bardzo 
atrakcyjne nagrody m.in.: 

karnety rodzinne i bilety na 
basen oraz obiady rodzinne 
w Pałacu w Rymaniu, talony 
na obiady rodzinne oraz 
obiady romantyczne dla 
dwojga w Zajeździe Hasel 
w Leszczynie, karnety na 
zabiegi fizjoterapeutyczne 
u p. Zyty Makarewicz, fry-
zjerskie u p. Ewy Rawicz-
Kujawskiej oraz p. Karoliny 
Strzechmińskiej, talon o 
wartości 400 zł na rolety z 
montażem- ZPHU Dunes, 
atrakcyjne fanty w loterii,  z 
główną nagrodą – rowerem 
ufundowanym przez Bank 
Spółdzielczy w Rymaniu 
oraz moc niespodzianek.

Uczestnicy Pik-
niku mogli 

skosztować atrakcji kuli-
narnych proponowanych 
w stoiskach gastronomicz-
nych. „Klub pod Anio-
łami” serwował anielską 
kiełbaskę z grilla, Państwo 
Siereccy watę cukrową oraz 
truskawki. Popularnością 
cieszyła się Kawiarenka 
Odnowy w Duchu Świę-
tym, gdzie można było 
zakupić słodkie wypieki 
przygotowane i przynie-
sione przez uczestników 
pikniku, ciastka ofiarowane 
przez rymańską Piekarnię, 
soczki, kawę, herbatę. Nie-
biański przysmak Caritasu, 
czyli pajda chleba ze smal-
cem i pysznym ogórkiem z 
Kinowa, cieszył się dużym 
powodzeniem. Caritas pro-
ponował również napoje, 
pyszne ciasteczka i zioła.

Dzięki atrakcyjnym 
fantom otrzymanym 

od licznych darczyńców, z 
wiodącym sponsorem Fir-
mą Florex, do stoiska Lote-
rii Fantowej nieprzerwanie 
ustawiała się kolejka chęt-
nych po losy, szczególnie te 
za 5 zł, które brały udział w 
losowaniu najatrakcyjniej-
szych niespodzianek.

OLIMPIADA  W  RYMANIU

18 czerwca w Urzędzie 
Gminy w Rymaniu odbyła 
się uroczystość z okazji 50-
lecia Pożycia Małżeńskiego 
państwa Kazimiery i Józefa 
Fijołków z Rzesznikowa. 
Jubilaci zostali odznaczeni 
medalem „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Aktu 
dekoracji, w imieniu pre-
zydenta Bronisława Komo-
rowskiego, dokonał wójt 
gminy Rymań Mirosław 
Terlecki. Uroczystość od-
była się w miłej atmosferze. 
Były gratulacje, kwiaty, pa-
miątkowy dyplom, życzenia, 
wspomnienia oraz tradycyj-
na lampka szampana. 

Pani Kazimiera urodziła się 
w Tarkawicy i przyjechała 
na „Ziemie Odzyskane” 
wraz z rodzicami w 1947 
roku. Pan Józef Fijołek 

urodził się w miejscowości 
Borki. Jako 10-letni chło-
piec wraz z rodzicami i 
dwójką rodzeństwa przez 
dwa lata byli na robotach 
w Niemczech. Po wojnie 
zamieszkali w Stargardzie 
Szczecińskim.

Jubilaci poznali się w 1957 
roku na weselu kuzynki 
Pana Józefa i od tego mo-
mentu już wiedzieli, że będą 
ze sobą na dobre i na złe, 
w zdrowiu i w chorobie, w 
dobrej i złej doli. Państwo 
Kazimiera i Józef Fijołek 
związek małżeński zawarli 
23 marca 1963 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Ryma-
niu. Wychowali 3 dzieci, 
doczekali się 7 wnucząt i 1 
prawnuczki. 
Oboje są emerytami, a 
wcześniej Pani Kazimiera 
pracowała w GS „SCH” i 
UG w Rymaniu, a później w 
Prefabrykatach Skrzydłowo, 
a Pan Józef w PBRol Koło-
brzeg. 

Jubilatom życzymy setnej 
rocznicy ślubu, długich lat 
życia w dobrym zdrowiu i 
serdecznej opieki osób naj-
bliższych. R.H.

ZŁOTE GODY
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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

Powiatowa Rada Zatrud-
nienia jest organem 

opiniodawczo-doradczym 
w sprawach polityki rynku 
pracy, działającym przy 
staroście. Poprzednia ka-
dencja Rady zakończyła 
się z dniem 14 kwietnia. 
Członkowie Powiatowej 
Rady Zatrudnienia: Han-
na Morawska - Północny 
Związek Pracodawców, 
Marek Zawadzki - Wójt 
Gminy Dygowo, Izabella 
Szeląg - OPPZ Okręg Za-
chodniopomorski, Adam 
Budka - Gmina Kołobrzeg, 
Tomasz Grobla - Gmina 
Ustronie Morskie, Marek 
Dołkowski - Wójt Gminy 
Siemyśl, Jerzy Wolski 
- Zastępca Prezydenta 

Miasta Kołobrzeg, Marian 
Sieradzki - Burmistrz Gmi-
ny Miasta Gościno, Mag-
dalena Lebiedź - NSZZ 
Solidarność (Wiceprzewod-
nicząca Powiatowej Rady 
Zatrudnienia), Mirosław 
Terlecki - Wójt Gminy Ry-
mań, Krzysztof Żukowski 
- Forum Związków Zawo-
dowych, Czesław Klim-
czak - Członek Zarządu 
Powiatu, Ewa Paśka-Ko-
schel - Członek Zarządu 
Powiatu (Przewodnicząca 
Powiatowej Rady Zatrud-
nienia), Marzanna Pakmur 
- Gmina Miasto Kołobrzeg, 
Stanisława Romaniuk - 
Stowarzyszenie Aktywizacji 
Społeczno-Gospodarczej 
Powiatu Kołobrzeskiego.

Podczas posiedze-
nia, oprócz wyboru 

przewodniczącego i wice-
przewodniczącego Rady, 
omówiono zagadnienia 
związane z jej funkcjono-
waniem, przedstawiono 
informacje dotyczące 
zmian w podziale środ-
ków Funduszu Pracy oraz 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego przyznanych 
Powiatowi Kołobrzeskie-
mu w 2013 roku na rzecz 
promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej. Przedstawio-
no również sytuację na 
kołobrzeskim rynku pracy 
według stanu na dzień 31 
maja.

Ta kąpiel o mało nie 
skończyła się tragicznie 
dla rodziny kąpiącej się w 
Sianożętach na wysoko-
ści ośrodka wczasowego 
„Wrzos”. Pomimo fal, ro-
dzice pozwolili dzieciom 
na przebywanie w wodzie i 
to w pobliżu falochronów, 
czyli tam, gdzie często po-
wstają największe prądy.

Świadkowie podają dwie 
odmienne wersje zdarze-
nia, podajemy najbardziej 
prawdopodobną. Ojciec 
pływał wraz z dziećmi, w 
pewnej chwili maluchy zo-
stały zniesione w kierunku 

pełnego morza. Matka 
widząc sytuację wbiegła na 
falochron, zaczęła krzyczeć 
i wzywać pomocy. Ojciec 
dwójki dzieci, w tym 7-
letniego chłopca, rzucił się 
mu na ratunek. Ze względu 
na trudne warunki, sam o 
mało nie utonął. Utrzymu-
jąc maluchy na powierzch-
ni, nie mógł opierać się 
falom, które rzucały nim 
o pale. Wezwani na pomoc 
policjanci i strażacy z OSP 
Ustronia Morskiego oraz 
załoga pogotowia ratunko-
wego udzielili poszkodo-
wanym natychmiastowej 
pomocy medycznej. Ojciec 

dziecka miał problemy z 
samodzielnym porusza-
niem się - ostry falochron 
boleśnie go pokaleczył. Na 
miejsce zdarzenia przy-
był również patrol Straży 
Granicznej. Poszkodowa-
ni zostali odwiezieni do 
Szpitala Regionalnego w 
Kołobrzegu. 
Niestety, kilka dni później 
tyle szczęścia nie miał ką-
piący się mężczyzna w mo-
rzu w Dźwirzynie. Praw-
dopodobnie wypłynął za 
daleko i zaczął tonąc. Na 
brzeg wyciągnęli go tury-
ści. Pomimo reanimacji, 
turysta zmarł. MG

Ojciec uratował dwoje dzieci tonących w Bałtyku. O mały włos nie doszło do 
tragedii. Warunki nie sprzyjają bezpiecznej kąpieli. Bohater trafił do szpitala.

Tonęli w Bałtyku

W starostwie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia. 
Starosta Tomasz Tamborski wręczył akty powołania jej 15 członkom.

Nowa Rada Zatrudnienia
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Najpierw eliminacje 
lokalne, potem ko-

lejne szczeble turniejowe 
wiedzy teoretycznej i 
praktycznej. Młodzież sku-
piona wokół ochotniczych 
jednostek straży pożarnej, 
pomimo że nie kwalifikuje 
się wyżej, do kolejnych eta-
pów turnieju, zdaniem or-
ganizatorów posiada dużą 
wiedzę na temat zapobie-
gania pożarom i pierwszej 
pomocy. Co podkreślano, 
to właśnie dzięki straża-
kom, już w wieku szkol-
nym udaje się zaszczepić 
bakcyla, który procentuje 
nowymi kandydatami do 
służby w straży.

W tym roku, finał 
centralny przypadł 

naszemu województwu, a 
wybór padł na Kołobrzeg. 
W strażnicy młodzież ze 
wszystkich województw 
napisała test, który do 
dalszego etapu pozwolił 
wybrać ścisłych finalistów: 
po pięciu w każdej z trzech 
kategorii wiekowych. Na-
stępnie, zawodnicy musieli 
wykazać się wiedzą prak-
tyczną, między innymi 

z udzielania pierwszej 
pomocy. Finał odbył się 
w niedzielę, a polegał na 
udzieleniu odpowiedzi na 
wylosowane pytania.

Ostatecznie, finał 
wygrała Patrycja 

Sobantka z wojewódz-
twa łódzkiego, Justyna 
Kowalczewska z woje-

wództwa zachodniopo-
morskiego oraz Mateusz 
Gil z województwa świę-
tokrzyskiego. Gratulacje 
zwycięzcom składali m.in. 
komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożar-
nej nadbrygadier Henryk 
Cegiełka, Anna Miecz-
kowska członek zarządu 
województwa, Tomasz 
Tamborski starosta koło-
brzeski oraz komendant 
powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej młodszy 
brygadier Mieczysław 
Burzyński. Laureatom 
gratulujemy.

Jak mówi Paweł Pawłowski, dyrektor muzeum, prace były 
wykonywane własnymi siłami. Koszt profesjonalnego 

remontu jednego zabytku to nawet 30 tysięcy złotych, a 
na to muzeum nie stać. Wcześniej, zmieniono orientację 
eksponatów, część z nich pomalowano, ale na malarza cze-
kał sprzęt ciężki. Prace są możliwe dzięki wsparciu firmy 
„Amicus” Stanisława Mazurka z Lęborka, która podarowała 
muzeum 100 litrów farby, 1-- zakupiło muzeum. Muzeal-
nicy otrzymali też specjalny pistolet do nakładania farby 
wartości 2 tysięcy złotych.

Parowozy z serii 
Ol49 są najbardziej 
popularne w Paro-
wozowni w Wolsz-
tynie. I tym razem to 
właśnie ta lokomo-
tywa poprowadziła 
skład z Poznania do 
Kołobrzegu. Ol49 o 

polska konstrukcja 
parowozu osobo-
wego z 1949 roku. 
Ma mały nacisk na 
oś, dzięki czemu 
stał się niezastą-
piony na liniach 
o kiepskiej na-
wierzchni, a więc na 

większości tras w 
Polsce. Wadą tego 
parowozu jest mała 
średnica cylindrów, 
co powoduje, że 
parowóz ma małe 
przyśpieszenie i jest 
dość słaby - gene-
ralnie nie nadaje się 

do ciężkich pocią-
gów pasażerskich. 

Tym razem jednak 
taki pociąg prowa-
dził i to składający 
się aż z 7 wagonów. 
Pirat przyjechał na 
kołobrzeski dwo-

rzec, a późnej hi-
storyczną trasą do-
toczył się do Portu 
Pasażerskiego pod 
latarnię morską, 
będąc hitem dla tu-
rystów i mieszkań-
ców - szczególnie 
dzieci.

W Kołobrzegu odbył się XXXVI finał centralny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Na podium stanął laureat z naszego regionu.

Co młodzież wie o pożarach?

Pirat na Dzień Dziecka
Po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka do Kołobrzegu zajechał skład prowadzony przez zabytkowy parowóz. 
Zamiast Pięknej Heleny przybył Ol49-69.

Przez moment można 
było pomyśleć, że do 
Kołobrzegu powrócił na 
nowo Festiwal Piosenki 
Żołnierskiej. Publiczność, 
która zajęła wszystkie 
miejsca siedzące przy 
scenie plenerowej RCK, 
bawiła się znakomicie 

przy wojskowych szlagie-
rach z lat 70-tych. Wśród 
słuchaczy przeważały 
osoby starsze, którym 
przypominały się czasy 
ich młodości, ale nie 
brakowało też osób młod-
szych, zainteresowanych 
wojskowymi piosenkami.

Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej czar

W ramach Festiwalu Twórczości Dziecięcej WP 
wystąpiła Orkiestra Koncertowa Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

Aż dziewięć eksponatów przeszło remont w 
Muzeum Oręża Polskiego. Wreszcie udało się 
zakonserwować sprzęt ciężki, w tym słynny 
czołg IS II.

Wielkie malowanie 
w muzeum

przejdź na jasną 

stronę ekonomii
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Powstają 
prywatne plaże

Teren planowanej inwestycji 
obejmuje działkę nr 174/14 

i 4/60 w Kołobrzegu położoną 
na południe od ul. Warzelniczej. 
Projektowany basen ma mieć 
powierzchnię ok 1,5 hektara i 
mieścić ok. 150 jednostek przy 
pomostach pływających, za-
równo mniejszych motorówek 
jak i dużych jachtów. Część 
nabrzeży będzie mogła również 
przyjąć duże żaglowce do 30-40 
metrów długości. W ramach 
projektowanej inwestycji zakła-
da się wykonanie, poza w pełni 
wyposażonymi w dostęp do 
wody, prądu i odbioru ścieków 
miejscami do cumowania, także 
zaplecze sanitarne w postaci 
toalet, łazienek, analogicznie do 
rozwiązań w istniejącym porcie. 
Zakłada się również wykonanie 
kilku mniejszych pomieszczeń 
gospodarczych, stacji paliw i 
suwnicy bramowej. Cały teren 
ma być oświetlony, monito-
rowany i zagospodarowany 
zielenią. Realizacja tego etapu 
modernizacji Mariny Solnej 
w Kołobrzegu pozwoli na 
stworzenie wyjątkowej mariny 
dla ok. 250 jachtów, która ze 
względu na swoje położenie jest 
atrakcyjną lokalizacją zarówno 
dla polskich jak i zagranicznych 
żeglarzy. Koszt to kilkanaście 
milionów złotych, w dużej czę-
ści kwotę tę można pozyskać z 
zewnątrz.

Zarząd Portu 
chce rozbudować marinę

Obecnie, 
Port Jachtowy już 
jest za mały. Popu-

larność Kołobrzegu dla 
żeglarzy jest tak duża, że 
miejska spółka chce zbu-

dować kolejny basen 
na 150 jednostek.

Łoś Mikołaj 
odwiedził nas we wrześniu 

ubiegłego roku. Wówczas trzeba 
było ściągać specjalistyczną firmę 

ze Szczecina, aby uśpiła zwierzę. Teraz 
będzie mógł to robić powiatowy lekarz 

weterynarii dzięki specjalnemu aplikatorowi. 
Zakup urządzenia pneumatycznego był moż-
liwy dzięki wsparciu samorządów gminnych i 

powiatu. Jak mówi powiatowy lekarz weterynarii 
Henryk Boroń, aplikator będzie wykorzysty-

wany wyłącznie w momencie zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi. - Chodzi o uśpienie 

zwierzęcia i jego transport poza tereny 
zamieszkane - uzupełnia starosta 

Tomasz Tamborski.

14 TYSIĘCY ZŁOTYCH KOSZTOWAŁ SPECJALNY APLIKATOR DO USYPIANIA ZWIERZĄT, KTÓRY WYGLĄDEM 
ZEWNĘTRZNYM PRZYPOMINA BROŃ. TO EFEKT WIZYTY ŁOSIA MIKOŁAJA...

BĘDZIE Z CZEGO STRZELAĆ
Docelowo cztery odcinki plaży mają zostać wydane 
do zagospodarowania hotelom i sanatoriom. Jako 
pierwszy, swój odcinek wyposażył hotel „Leda”.

Może mowa o prywatnych plażach jest trochę na wyrost, bo 
plaży nikt nie sprzedał, ani nie wydzierżawił podmiotom pry-
watnym. W Polsce jest taki wyjątek i to w naszym mieście 
- Morskie Oko. Natomiast, jak tłumaczy rzecznik prasowy 
prezydenta Michał Kujaczyński, cztery odcinki plaży zo-
staną zagospodarowane przez hotele, będą odpowiednio 
wyposażone, tak jak to jest w innych miastach czy też na 
Zachodzie. Nie oznacza to, że jest to plaża na wyłączność, 
jednak z infrastruktury będą mogli korzystać zasadniczo go-
ście hotelowi. Kujaczyński zaznacza, że plaży w Kołobrze-
gu jest tak dużo, że powinno wystarczyć dla wszystkich.
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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

Dariusz Szczubiał przez ostatni rok trenował Jezioro Tar-
nobrzeg. Powraca do Kołobrzegu po tym, gdy Kotwica 

Kołobrzeg osiągnęła dno w tabeli ekstraklasy koszykówki. 
Na asystenta trenera powraca Tomasz Mrożek, a grają-

cym asystentem będzie również Grzegorz Arabas, któ-
ry dzielnie kierował drużyną podczas bezkrólewia i 
choroby ostatniego trenera. Stanisław Trojanowski, 

prezes KKK Kotwica Kołobrzeg, przed nowym 
starym trenerem stawia jasny cel: miejsce w ta-
beli, które pozwoli zagrać nam w play-offach. 
A co na to wszystko Dariusz Szczubiał? - Jak za-
wsze jestem optymistą. Najpierw trzeba zbudować 

zespół. Chcielibyśmy, żeby zespół wypadł lepiej, niż 
w poprzednim sezonie - mówi trener.

Po jednym sezonie przerwy, Dariusz Szczubiał znowu będzie trenował 
Czarodziejów z Wydm. Jego asystentem będzie Tomasz Mrożek i Grzegorz 
Arabas.

Szczubiał 
wraca 
jako 
trener Kotwica pozostaje w III lidze

Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg w kolejnym meczu w tym sezonie III ligi 
na stadionie imienia Sebastiana Karpiniuka wysoko rozgromili gości 
z Pogoni Barlinek 5:1.

To byłby być 
może i mecz 

o awans do dru-
giej ligi. Niestety, 
wbrew zapowie-
dziom działaczy i 
kibiców, skończyło 
się jak rok temu. 
Awansu brak, Ko-
twica kończy sezon 
na drugim miejscu. 
Chociaż sobotni 
mecz przed wła-
sną publicznością 
był ciekawy. Roz-
poczęło się od 
bramki piłkarzy 
Pogoni, którą go-

ście zdobyli już w 3 
minucie spotkania. 
To było dość duże 
zaskoczenie dla 
gospodarczy i ki-
biców na stadionie 
Sebastiana Kar-
piniuka. 10 minut 
później do remisu 
doprowadził Ja-
kub Poznański, a 
chwilę później na 
2:1 dla Kotwicy 
podwyższył Łu-
kasz Cebulski. Ale 
druga połowa była 
koncertem bramek 
dla gospodarzy: w 

52 minucie Tomasz 
Rydzak, w 75 Da-
niel Wólkiewicz, 
a na koniec w 88 
minucie Patryk 
Pietras. 3 punkty 

zostały w Koło-
brzegu, z naszej 
strony przynajm-
niej zmian w tabeli 
nie będzie. Mamy 
drugie miejsce.
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