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To nie żart: 
na plaży 
był wieloryb
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Mieszkańcy 
pomiędzy Unie-

ściem a Łazami dokona-
li niezwykłego odkrycia. Na 
plaży znajdował się martwy 
wal butlonosy. Ważył ponad 
tonę. Jego usunięcie zajęło 
społecznikom i pracowni-
kom Urzędu Morskiego 

dwa dni. Strona 3.

Damian R. (21l.), 
który zabił 

dwóch swoich 
napastnikówZABIŁ 

BO SIĘ BRONIŁ, 
ALE BRONIŁ SIĘ 
ZA BARDZO

Kolejny kontrower-
syjny wyrok w 

sprawie przekroczenia 
granic obrony koniecz-
nej. 10 lat więzienia 
- tyle według sądu ma 
spędzić w więzieniu 
21-letni Damian R., 

który zabił dwóch 
swoich napastników 
w wieżowcu przy ul. 
Budowlanej. Wyrok 
nie jest prawomocny. 
Obrona już zapowie-
działa apelację.

Strona 3.

We wtorek, wpływający 
do portu statek kierowa-
ny przez holenderskiego 

kapitana, nie zmienił 
kursu i uderzył w statek 
„Monika III”. Sprawę wy-

jaśnia specjalna komisja 
ds. badania wypadków 
morskich. Strona 4.
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wystawa Twierdza Kołobrzeg

Sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie

Podczas spotkania zrefe-
rowano stan kołobrzeskiej 
gospodarki i finansów. 
Bogdan Błaszczyk zwrócił 
uwagę na to, że wszyscy 
kandydaci na prezydenta 
sprzed 3 lat stawiali na 
słowo rozwój. Następnie 
dokonał analizy tego, jak 
Kołobrzeg się rozwija, 
wskazując momenty ne-
gatywne i krytyczne, które 
jego zdaniem stanowią 
większą część osiągnięć 
większości rządzącej mia-
stem. Jacek Woźniak na 
fakt, że życie w Kołobrze-
gu w ciągu ostatnich 3 lat 
zdrożało i to bardzo. Pod-
czas każdej wprowadzanej 
podwyżki, mówi się, że to 
tylko kilkanaście groszy, 
ale jak zsumuje się pod-
wyżki podatków, cen wody i 
ścieków, wywozu odpadów, 
cen biletów, itd., to robi się 
z tego niezła sumka dla 
każdego kołobrzeżanina. 
Swoje wystąpienie miała 
również Wioletta Dymec-
ka, która wskazywała jak 
kształtowała się cena wody 
i ścieków w Kołobrzegu i 
okolicy w ramach Dorze-

cza Parsęty wraz z cudem, 
którego ostatnio dokonała 
Platforma Obywatelska z 
Prawem i Sprawiedliwo-
ścią, obniżając ceny wody 
w gminach, a podwyższa-
jąc w Kołobrzegu. 

Następnie głos zabierali 
mieszkańcy. Tematyka 
była różnoraka: od handlu 
przy molo, przez tworzenie 
nowych miejsc pracy, śmie-
ci i politykę śmieciową, bu-
dowę elektrowni atomowej 
w Gąskach po wystąpienie 
Krzysztofa Plewko. Prezes 
Ekologicznego Kołobrzeg 

za swoją mowę otrzymał 
brawa. Przypomniał on 
temat wykorzystania wód 
geotermalnych w naszym 
mieście i fakt, że w tej 
sprawie jego stowarzysze-
nie oraz Stowarzyszenie 
Kupców i Przedsiębiorców 
zwróciło się do prezydenta. 
Janusz Gromek obiecał 
sprawą się zająć i zajął 
się. Plewko zwrócił jednak 
uwagę, że gdy przyszło 
co do czego, to sprawa 
umarła śmiercią naturalną. 
Plewko twierdzi, że docho-
dził prawdy i został przez 
prezydenta sprowadzony 

na boczny tor. O Januszu 
Gromku wypowiadał się 
per „kłamczuszek”. 

Jeden z mieszkańców 
przypomniał SLD, że ludzie 
spotykają się z tą formacją, 
bo zawdzięczają jej wie-
le inicjatyw cennych dla 
kołobrzeżan. Zaapelował 
jednak, aby po przyszło-
rocznych wyborach, tak 
jak obecnie PO, lewica nie 
stanęła plecami do miesz-
kańców, bo po 2 latach ta-
kich rządów będzie trzeba 
spotkać się znowu w tej 
sali, ale z innymi ludźmi.

Kilka suchych drzew 
zerwało trakcję ko-

lejową na wysokości lo-
komotywowni. Kolejarze 
wyłączyli napięcie w sieci 
i przystąpili do usuwania 

konarów. Z Białogardu 
przyjechało pogotowie 
sieciowe. Pracownicy 
zajęli się naprawą trakcji, 
aby jak najszybciej przy-
wrócić ruch 

Za nami spotkanie z cyklu Centrum Dialogu Społecznego SLD. 
W jego ramach omawiano sprawy społeczno-ekonomiczne Kołobrzegu.

Dyskutowali o Kołobrzegu

Paraliż na kolei 
– pociągi nie kursowały

W minioną niedzielę porywisty wiatr powalił drzewa 
wzdłuż ulicy Kasprowicza. Pech chciał, że suche 
konary spadły na trakcję kolejową i poważnie ją 
uszkodziły.
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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 mówi profesor Krzysztof Skóra ze Stacji 
Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, 
morze wyrzuciło młodego samca wala butlo-
nosego. Ssak waży ponad tonę i ma ponad 7 
metrów długości. Ostatni raz to zwierzę w 
Bałtyku zaobserwowano w latach 60-tych. 
Martwego wala znaleziono wczoraj wieczo-
rem. Potwierdził to Błękitny Patrol WWF. 
- Wszyscy byli zaskoczeni tym znaleziskiem 
- mówi jeden z członków patrolu. Nie tylko 
zaskoczeni, ale również nie mieli odpowied-
niego sprzętu do zabezpieczenia padłego 
zwierzęcia. Co innego morświn czy foka, a co 
innego młody wieloryb...

Na miejscu nie mógł sobie poradzić wojsko-
wy star z napędem na cztery koła. Dopiero 
prywatny samochód z wyciągarką umożliwił 

wyciągnięcie wala na plażę i  jego zabezpie-
czenie. Skąd wal w tym miejscu? Profesor 
Skóra snuje przypuszczenia, że być może 
wiatr i prądy ściągnęły martwego już wielo-
ryba nawet z okolic Danii. Być może jednak 
wpłynął do Bałtyku i miał problem ze znale-
zieniem pożywienia?
Akcja podniesienia ssaka była dość skompli-
kowana, gdyż jak mówią pracownicy Urzędu 
Morskiego, do tej pory w Polsce nikt nie 
prowadził takiej operacji. Koparka odkopała 
wieloryba z piasku, a wolontariusze podko-
pali go łopatami. Dzięki temu udało się ob-
wiązać go linami, a koparka mogła załadować 
go na ciężarówkę. Wal butlonosy trafił na Hel, 
gdzie jego szkielet zostanie wypreparowany. 
Wcześniej, naukowcy przeprowadzą wiele 
badań, które potrwają kilka miesięcy.

Damian R. twierdzi, 
że działał w obro-
nie siebie i swojej 

rodziny. Do bloku przy 
ul. Budowlanej, w którym 
mieszkał, weszli dwaj 
mężczyźni. Byli uzbrojeni 
w pałkę i atrapę pistoletu. 
Przyszli rozmówić się z 
oskarżonym kołobrzeża-
ninem, ale z napastników 
szybko stali się ofiarami. 
Damian R. zadźgał oby-
dwu nożem. Dawid P (22 
lata) oraz Sebastian G. 
(23 lata) zginęli od wielu 
ran zadanych tym narzę-
dziem - jeden skonał na 
klatce wieżowca, drugi na 
chodniku przed nim.

Zdaniem sądu, Damian 
R. miał prawo się bronić, 
bo został napadnięty w 
swoim domu. Napastnicy 
mieli pałkę i atrapę pisto-
letu. Damian R. tłumaczył, 
że bronił siebie i swojej 
rodziny. W tym kontekście 
wezwano również policję. 
Sąd przyjął to tłumacze-
nie, ale według niego, 
granice obrony koniecznej 
zostały przekroczone. 
Świadczą o tym rany obu 
ofiar zadane nożem, w 
wyniku których dwaj mło-
dzi mężczyźni zmarli. Sąd 
uważa, że takie zachowa-
nie było przekroczeniem 
obrony koniecznej, gdyż 

nie polegało na obezwład-
nieniu napastników, ale 
na ich eliminacji, a więc 
obrona przeszła w atak i 
skończyła się tragicznie.

Biorąc pod uwagę całość 
sprawy, sąd wymierzył 
kołobrzeżaninowi karę 
10 lat więzienia i zaliczył 
mu na poczet kary okres, 
który spędził w więzieniu 
od marca 2012 roku. Wy-
rok nie jest prawomocny. 
Zapewne wywoła kolejne 
kontrowersje w zakresie 
oceny, co w Polsce należy 
uznać za obronę koniecz-
ną. Adwokat zapowiedział 
apelację.

10 lat więzienia - tyle według sądu ma spędzić w więzieniu 21-letni Damian R., 
który zabił dwóch swoich napastników w wieżowcu przy ul. Budowlanej.

ZABIŁ, BO SIĘ BRONIŁ, 
ALE BRONIŁ SIĘ ZA BARDZO

Wieloryb na plaży 
pod Unieściem
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Wtorkowa sesja skupiła 
się przede wszystkim na 
podatkach. Prezydent 
zaproponował podwyż-
kę, którą wcześniej już 
zaproponował radnym. 
Opozycja jednak zwarła 
szyki i od samego po-
czątku próbowała dopro-
wadzić do pozostawienia 
podatków na dotychcza-
sowym poziomie. Radni 
opozycyjni mówili, że 
Kołobrzeg staje się co-
raz droższym miastem, 
w którym życie kosztuje 
bardzo dużo. Zwracano 
na ostanie podwyżki, w 
tym wody i ścieków, bile-
tów komunikacji miejskiej, 
śmieci, itd. Teraz wzrosną 
podatki od nieruchomości. 
Dorota Oyedemi i Andrzej 
Mielnik, a także Krystyna 
Strzyżewska, stanęli w 
obronie przedsiębiorców, 
wskazują, że prowadze-
nie działalności w Koło-
brzegu jest coraz bardziej 
kosztowne, a tym samym 
nieopłacalne. Prezydent 
jednak ze skarbnikiem 
odpierali te zarzuty. Pod-
noszono, że nie jest winą 
miasta, że ludzie wynaj-
mują sklep y i po kilku 
miesiącach je zamykają, 

bo dzierżawy są kosmicz-
ne, co czyni działalności 
nieopłacalną, a jednocze-
śnie stanowi dużą barierę 
w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej w 
Kołobrzegu. Ostatecznie, 
głosami radnych PO pod-
wyżki przegłosowano.

Następna batalia roze-
grała się przy projekcie 
uchwały podwyżki opłaty 
uzdrowiskowej. Tu pre-
zydenta zaatakował były 
prezydent - Henryk Bień-
kowski. W ogóle opozycja 
podnosiła, że podwyżka 
działa negatywnie dla 
kołobrzeżan, bo powo-
duje wzrost kosztów 
utrzymania turysty, który 
bezpośrednio taką opłatę 
musi uiścić. Jednocześnie 
uderza to w branże tury-
styczną, która nie tylko 
ma ceny skalkulowane na 
przyszły rok przy niższych 
stawkach opłaty uzdrowi-
skowej, to w ogóle pod-
nosi koszty działalności. 
Zarzucano prezydentowi, 
że jednorazowo podnosi 
opłatę uzdrowiskową o 
niecałe 20 procent - z 3 
na 3,5 zł. Ale radni PO 
przypomnieli, że za cza-

sów Bieńkowskiego wy-
sokość opłaty w ciągu 4 
lat wzrosła o 60 procent. 
Przypomniano, że te pie-
niądze są przeznaczane 
na inwestycje, które w 
Kołobrzegu są wykony-
wane, a Ministerstwo 
Zdrowia przekazuje nam 
taką samą kwotę, jaką 
uzbieramy. Za podwyżką 
głosował nawet radny 
Andrzej Mielnik. Ale za-
nim do tego doszło, głos 
zabrał Ryszard Woźniak, 
prezes Regionalnego Sto-
warzyszenia Turystyczno-
Uzdrowiskowego. Skryty-
kował on miasto za próbę 
wprowadzenia podwyżek, 
motywując to interesami 
branży. Jednocześnie 
zagroził, że w przypadku 
podjęcia uchwały, zaskar-
ży ją do wojewody. Radni 
uchwałę o podwyżce jed-
nak podjęli.

Radni zajęli się również 
sprawozdaniem z kontro-
li Komisji Rewizyjnej w 
sprawie scalenia działek 
i inwestycji przy ulicy 
Jasnej. Wnioski zostały 
przyjęte, a sprawa trafi 
do inspekcji budowlanej i 
geodety wojewódzkiego.

W sobotę obradowali politycy Platformy 
Obywatelskiej. Podczas konwencji poznali-
śmy nowych ministrów. Wybrano również 
skład Rady Krajowej. Z automatu wchodzą 
do niej m.in. parlamentarzyści tej partii, a 
120 osób z całej Polski podlega wyborowi 
podczas konwencji. Tak więc do rady trafił 
poseł Marek Hok, a delegaci wybrali z koło-
brzeskiej Platformy Tomasza Tamborskie-
go, który dostał 765 głosów.

Rada Krajowa, to obok zarządu, jeden z 
głównych organów partii. - Kiedyś było to 
ponad 200 osób, teraz 120, które wybrano w 
sobotę - informuje szef powiatowych struk-
tur PO, poseł Marek Hok. Jeśli idzie o kan-

dydaturę Tomasza Tamborskiego, członka 
zarządu powiatowego PO: - To była decyzja 
struktur regionalnych PO - mówi poseł. 
Jednocześnie zaprzecza, aby wywołało to 
zaskoczenie w strukturach kołobrzeskich 
partii. Z naszych informacji wynika, że jed-
nak wiele osób nie wiedziało, że Tamborski 
awansował tak wysoko.

- Jest to dla mnie duże wyróżnienie i bardzo 
dziękuje za ten wybór i zaufanie, jakim mnie 
obdarzono. Dołożę wszelkich starań, aby 
wykonywać swoją pracę, kierując się dobrem 
rozwoju powiatu i struktur powiatowych 
Platformy Obywatelskiej - komentuje sobot-
ni wybór Tomasz Tamborski.

Ogromna jednostka wcho-
dziła do portu tuż po godzi-
nie dziewiątej. Towarzyszył 
jej pilot, ale jak udało nam 
się nieoficjalnie ustalić, 
prawdopodobnie nie zro-
zumiał komendy lub ją zi-
gnorował, w konsekwencji 
czego rozpędzony uderzył 
w „Monikę III”, wgniatając 
ją w nabrzeże pasażerskie, 
a potem wpychając na inną 

stojącą jednostkę. Kapitan 
„Andrei” nie uszkodził swo-
jego statku - ma niewielkie 
zarysowania na kadłubie. 
Gorzej jest z „Moniką”. 

Statek ma wgniecenia w 
kadłubie po obu stronach. 
Uszkodzony jest dach a 
także wnętrze jednostki. 

Monika III na długie mie-
siące została wycofana 
z rejsów jako statek wy-
cieczkowy. Zresztą, nie 
może pływać, gdyż doku-
menty jednostki zostały za-
trzymane. Teraz czeka ją 
kilkumiesięczny remont... 
Czekamy na ustalenia 
komisji, która bada tę po-
ranną kolizję.

Podczas Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej dwóch członków 
kołobrzeskiej PO weszło do Rady Krajowej tej partii. Niektórzy się 
zdziwili...

Hok i Tamborski 
w Radzie Krajowej PO

Radni wsparli Gromka 
przy podatkach

Podwyżki - tak jednym słowem opozycja mówi o wtorkowej sesji. 
Hotelarze czują się oszukani, a radni PO mówią o działaniu na 
rzecz mieszkańców.

Na to pytanie odpowie specjalna komisja, zajmująca się tego rodzaju 
wypadkami, jak poranne uderzenie 80-metrowego statku „Andrea” w 
„Monikę III”.

Jak doszło 
do staranowania Moniki?
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W Kołobrzegu zrealizo-
wano dwa standar-

dy: pracy socjalne j z osobą 
pozostającą bez pracy i Klu-
bu Integracji Społecznej ze 
szczególnym uwzględnie-
niem treningu pracy. Miej-
ski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kołobrzegu jako 
jedyny w województwie 
zachodniopomorskim re-
alizował aż dwa standardy. 
Jak mówili podczas spo-
tkania pracownicy MOPS, 
na początku, gdy rozpo-
czynali pisanie projektu, 
wydawało im się, że nic z 
tego nie wyjdzie, że to nie 
może się udać. Tymczasem 
projekt nie tylko się udał, 
ale również pozwolił pra-
cownikom zdobyć nowe 
doświadczenia.

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecz-

nej zainicjowało projekt 
„Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy 
i integracji społecznej”. Za 
cel postawiono sobie pod-
niesienie jakości usług w 
ośrodkach obsługujących 
klientów korzystających 
z pomocy społecznej, ale 
także zwiększenie skutecz-
ności w działaniu na rzecz 
klientów i z klientami w 
rozwiązywaniu problemu 
wykluczenia społecznego. 
W tym celu wypraco-
wywane są standardy w 
trzech głównych obsza-
rach: usług i modeli insty-
tucji, środowiskowej pracy 
socjalnej, pracy z osobami 
bezdomnymi.

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 

Kołobrzegu przygotował i 
realizuje projekt pt. „Wdra-
żanie modelu realizacji 
usług o określonym stan-
dardzie w Gminie Miasto 
Kołobrzeg w latach 2012 i 
2013 na bazie standardów: 

pracy socjalnej z osobą po-
zostającą bez pracy i Klubu 
Integracji Społecznej, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem treningu pracy”, 
który obejmuje wdrożenie 
i testowanie w zakresie 
standardu usługi: 

- standardu pracy socjalnej 
z osobą pozostającą bez 
pracy, a także 
- standardu Klubu Inte-
gracji Społecznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
treningu pracy, 
natomiast w zakresie mo-
deli instytucji: modelu re-
alizacji usług o określonym 
standardzie w gminie.

W ramach dofinan-
sowania, MOPS 

otrzymał 891 tys. zł dofi-

nansowania. Stworzony 
zespół projektowy zaanga-
żował do pracy 25 osób, to 
jest 25% stanu kadrowego 
jednostki. Szerzej o zało-
żeniach poszczególnych 
standardów pisaliśmy już 
na portalu i w gazecie Mia-
stokolobrzeg.pl.

Po kilkunastu miesią-
cach pracy, pracownicy 

MOPS mają swoje własne 
wnioski i oceny na temat 
realizowanych standar-
dów. Seminarium w tym 
temacie zorganizowano 
w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej. Pozytywnie 
oceniono oddzielenie po-
stępowania administracyj-
nego w sprawach z zakresu 
pomocy społecznej od po-
stepowania metodycznego 
z zakresu pracy socjalnej. 
Z aprobatą spotkało się 
ograniczenie liczby śro-
dowisk z jednorodnej 
grupy odbiorców objętych 
usługami pracownika so-
cjalnego ds. świadczeń i 
pracownika socjalnego. O 
ile pozytywnie oceniono 
wskazany w modelu spo-
sób realizacji usług o okre-
ślonym standardzie, to ne-
gatywnej oceny doczekało 
się zalecenie tworzenia 
wskazanej liczby i okre-
ślonych z nazwy stanowisk 
ds. realizacji usług oraz 
obowiązek comiesięcznych 
sprawozdań z monitoringu 
wykonywania usług i re-
komendowanie ewaluacji 
przeprowadzonej przez 
podmiot zewnętrzny 
– MOPS uważa, że takie 
sprawozdania mogą być 
tworzone raz na kwartał. 
Również pozytywnie oce-
niono organizację dosko-
nalenia zawodowego pra-
cowników socjalnych we 
wskazanych formach, ale 
skrytykowano fakt, że do-
skonaleniem zawodowym 
objęto wyłącznie pracow-
ników socjalnych, z czego 
wykluczono pracowników 
socjalnych ds. świadczeń.

Pracownicy MOPS po-
chwalili się również 

swoimi osiągnięciami w 
ramach realizowanych 
standardów. I tak, w przy-
padku realizacji standardu 
pracy z osobami pozosta-
jącymi bez pracy:

-  2 osoby zawarły umo-
wę o pracę na czas nie-
określony,

-  9 osób zawarło umowę 
na czas określony,

-  5 osób zawarło umowę 
na czas próbny,

-  3 osoby zawarły umowę 
o dzieło,

-  18 osób zawarło umo-
wę zlecenie.

Oznacza to, że w róż-
nych formach zatrud-

nienie podjęło 29 osób, a 
więc 35,8% osób objętych 
pracą socjalną. Do końca 
października pracę konty-
nuowało 12 osób. Dodat-
kowo, część osób wykony-
wało pracę nieformalną, 
z pominięciem umów lub 
wykonywało prace spo-
łecznie użyteczne. Część 
osób biorących udział w 
projekcie podniosła swoje 
wykształcenie. Wstępna 
analiza wykazała, że 60% 
osób pozostających bez 
pracy, które podjęły za-
trudnienie, zostało do tego 
zmotywowanych w związ-
ku z prowadzoną pracą 
socjalną. 

W ramach Klubu In-
tegracji Społecznej 

i standaryzowania usługi 
treningu i oceny rezultatów, 
przeprowadzono 6 szkoleń 
zawodowych, której ukoń-
czyło 12 osób. Zrealizowa-
no 225 godzin doradztwa 
indywidualnego, zawarto 
i zrealizowano 11 poro-
zumień o wolontariacie. 6 
osób podjęło zatrudnienie 
w tym 2 uzyskały umowę 
o pracę na czas określony 
powyżej roku. 

Realizowany projekt, 
jak podkreślali pra-

cownicy MOPS, jest dla 
nich ciekawym doświad-
czeniem, w którym mogli 
sprawdzić w praktyce 
nowe standardy, ich wady 
i zalety, ich spełnienie w 
rzeczywistości. Ich wpro-
wadzenie, na pewno uła-
twi, wręcz diametralnie 
zmieni podejście klientów 
do pomocy społecznej, 
którzy obecnie traktują ją 
często jak typowy banko-
mat. Nad zmianami w sys-
temie pomocy społecznej 
już pracuje rząd.

Zakończyło się seminarium podsumowujące projekt dotyczący wdrażania modelu realizacji usług 
o określonym standardzie w Kołobrzegu w latach 2012-2013.

MOPS zakończył 
kolejny projekt unijny
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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

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii

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

Sprawa znana jest już chyba 
wszystkim. Miasto musi od-
dać ok. 2,7 mln zł w związ-
ku z nieprawidłowościami 
przy przetargu na budowę 
obwodnicy. Tak skonstru-
owane zdanie, powtarzane 
przez radnych opozycji od 
dnia sesji powoduje, że za-
stanawiamy się, czy to już 
niekompetencja, czy jeszcze 
niechlujstwo urzędników. 
Najłatwiej jest obrzucić ko-
goś błotem, bo w polityce 
liczy się kto pierwszy ten 
lepszy. Rzadko kto potem 
dochodzi, o co tak naprawdę 
chodzi. My sprawdziliśmy. 
Kilka dni temu poprosiliśmy 
rzecznika prezydenta o do-
kumentację sprawy. Jak się 
okazuje - nie zrobiła tego 
żadna inna redakcja. Sprawą 
zajmie się na dniach Komisja 
Rewizyjna. 

Emocje wywołuje decyzja 
nr 6/2013 organu Skarbu 
Państwa, jakim jest Cen-
trum Unijnych Projektów 
Transportowych. To tam 
dostaje się pieniądze na 
ważne i kosztowne inwesty-
cje drogowe. CUPT ustalił, 
że miasto ma oddać cał-
kowitą kwotę 2.275.494,50 
PLN, wraz z odsetkami od 
poszczególnych kwot cząst-
kowych liczonych od dnia: 
21.12.2011, 18.05.2012, 
25.09.2012, 19.12.2012, 
28.12.2012. Jest to zwrot 
dofinansowania i odsetek od 
pomocy publicznej. Kwotę 
należy zapłacić 14 dni od 
doręczenia decyzji. Kwota 
została już zwrócona.

Za co trzeba oddać aż tyle 
pieniędzy? Urząd Miasta 
został skontrolowany w 
zakresie budowy drugiego 
etapu obwodnicy. I okazało 
się, że:
-  w ogłoszeniu o zamówie-

niu nie wskazał terminu 
wykonania zamówienia,

-  nie wymienił jednego z 
wymaganych przez siebie 
warunków dotyczących 
sytuacji ekonomicznej i 
finansowej wykonawcy,

-  nie wskazał kursu PLN, 
według którego były prze-
liczane kwoty wyrażane w 
innych walutach,

-  nie wskazał sposobu oce-
ny spełnienia warunków 

przez wykonawców wystę-
pujących wspólnie,

-  nie zamieścił zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu,

-  nie opracowano odrębnych 
procedur regulujących 
kwestię przechowywania 
dokumentów projektu.

Urząd Miasta odrzucił zarzu-
ty CUPT jako bezpodstawne. 
Wskazał, że poszczególne 
parametry, które nie znalazły 
się w ogłoszeniu, znajdowały 
się w SIWZ i na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta, 
a także na tablicy ogłoszeń 
magistratu. Każdy kto chciał, 
mógł się z nimi zapoznać. 
Odrzucono zarzut dotyczą-
cy przeliczenia kwot z PLN 
(dwóch niezależnych prawni-
ków wskazało nam, że CUPT 
wziął ten zarzut z kosmosu). 
Urząd Miasta podniósł w 
swoich wyjaśnieniach inną 
natomiast kwestię, że przed 
wszczęciem postępowania 
CUPT dokonał kontroli SIWZ 
ex-ante i wówczas nie zwró-
cono uwagi na braki, które 
wytknięto już po zakończe-
niu inwestycji - kilkanaście 
miesięcy później! CUPT na 
koniec postępowania zaska-
kuje takim oto stwierdzeniem 
- ostatnia strona decyzji: 
„Żadna z kontroli prowa-
dzonych przez jakiekolwiek 
instytucje, w których nie 
dochodzi do negatywnych 
ustaleń, nie daje absolutne-
go zapewnienia o braku wy-
stąpienia nieprawidłowości 
w ramach danego kontraktu 
czy projektu. Możliwa jest 
zatem sytuacja, kiedy różne 
zespoły kontrolujące podej-
mą inne ustalenia”. Oznacza 
to tyle, że CUPT może w tej 
samej sprawie i w tym sa-

mym stanie faktycznym do-
konać dwóch różnych ocen. 
I dokonał. Z tym jednak 
Urząd Miasta się nie zgo-
dził. Urzędnicy wskazali, że 
ich działanie nie wyrządziło 
żadnej szkody, a to oznacza, 
że zwrot dofinansowania jest 
bezzasadny.

Urzędnikom z Kołobrzegu 
tylko się wydawało, że nie 
wyrządzili żadnej szkody, 
bo dopiero urzędnicy z War-
szawy wyjaśnili im... jaką 
potencjalną szkodę wyrzą-
dzić mogli, na przykład nie 
wpisując terminu wykonania 
zamówienia. Najpierw, po-
między urzędami dochodzi 
do wymiany korespondencji 
- Kołobrzeg odrzuca zarzuty, 
a CUPT odrzuca te odrzu-
cenia. Sprawa trafiła do 
Instytucji Pośredniczącej - 
Departamentu Funduszy UE 
Ministerstwa Transportu. Mi-
nisterstwo stanęło po swojej 
stronie, to znaczy po stronie 
Skarbu Państwa - jego zda-
niem urzędnicy z Kołobrzegu 
naruszyli prawo. Mało tego. 
Za powyższe uchybienia, 
według Instytucji Pośredni-
czącej Kołobrzeg powinien 
oddać aż 25% kontraktu, czy 
ok. 10 mln zł! Według mini-
sterstwa, po wielu uporczy-
wych odrzuceniach zarzutów 
CUPT przez kołobrzeskich 
urzędników, na poczet zała-
godzenia sprawy należy za-
liczyć fakt, że „Zamawiający 
zmodyfikował treść SIWZ na 
wczesnym etapie postępo-
wania i zamieścił informację 
o tej zmianie na stronie 
internetowej urzędu, umoż-
liwiając swobodny dostęp 
wszystkim potencjalnym 
wykonawcom”. To bardzo 

ciekawe stwierdzenie, bo w 
pozostałych przypadkach 
Urząd Miasta też umieszczał 
stosowne informacje w ten 
sposób, ale to już CUPT oce-
nił negatywnie. Nie mniej jed-
nak, Kołobrzegowi obniżono 
kwotę zwrotu do... 5 procent, 
czyli słynnych 2,2 mln zł + 
odsetki od dnia wykazu do 
dnia zapłaty.

Pomimo wysyłania kore-
spondencji do Urzędu Mia-
sta, ten nadal konsekwent-
nie stał na stanowisku, że 
zwrot dofinansowania wraz 
z odsetkami jest niemożliwy, 
a jego żądanie bezpod-
stawne. W związku z tym, 
wobec magistratu wszczęto 
postępowanie administra-
cyjne. Sprawa jest jasna: 
środki, które pochodzą z UE, 
przeznaczone na inwestycje 
przy naruszeniu procedur, 
podlegają zwrotowi wraz z 
odsetkami liczonymi jak dla 

zaległości podatkowych; po 
upływie terminu na wyraże-
nie zgody na pomniejsze-
nie płatności, wydaje się 
decyzję określającą kwotę i 
odsetki. Kołobrzeg miał do 
oddania nawet 10 mln zł. 
Oddał 2,2 mln zł powiększo-
ne o odsetki. A teraz finalny 
zarzut wobec Kołobrzegu: 
„Zdaniem Organu, takie na-
ruszenie ustawy przez bene-
ficjenta mogło doprowadzić 
do abstrakcyjnego ograni-
czenia wykonawstwa, tym 
samym może prowadzić do 
naruszenia zasady uczciwej 
konkurencji i równego trak-
towania wykonawców (...). 
Organ stwierdza, że takie 
abstrakcyjne ograniczenie 
wykonawców mogło spo-
wodować sytuację, w której 
nie została złożona oferta 
korzystniejsza cenowo od 
oferty, która została uznana 
w niniejszym postępowaniu 
jako najkorzystniejsza”. Po 
raz kolejny warto zwrócić 
uwagę na konstrukcję tych 
zarzutów: „mogło dopro-
wadzić”, „abstrakcyjnego”, 
„może prowadzić”, „mogło 
spowodować”. Organ po-
wołuje się tu jednocześnie 
na art. 98 ust. 2 Rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1083/
2006: „„nieprawidłowość”: 
jakiekolwiek naruszenie 
przepisu prawa wspólnoto-
wego wynikające z działania 
lub zaniechania podmiotu 
gospodarczego, które po-
woduje lub mogłoby spowo-
dować szkodę w budżecie 

ogólnym Unii Europejskiej 
w drodze finansowania nie-
uzasadnionego wydatku z 
budżetu ogólnego”. Według 
Organu, szkoda wystąpiła i 
jest nią „zachwianie równo-
wagi konkurencyjnej”. 

Według naszych prawników, 
obrona tej tezy w polskim 
sądzie wiązałaby się z kom-
promitacją instytucji, jaką 
jest CUPT. Nasza kancelaria 
prawna po analizie doku-
mentów napisała nam taki 
oto komentarz: „Twierdze-
nie, że doszło do zachwiania 
równowagi konkurencyjnej 
w zakresie przywoływanych 
przepisów ma się tak do rze-
czywistości, jak twierdzenie, 
że gdyby wszyscy kołobrze-
żanie weszli do morza, jego 
poziom w Szwecji uległby 
zwiększeniu, potencjalnie 
zagrażając tsunami”. 

Sprawę będzie teraz badała 
Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta. Nie ulega wątpliwo-
ści, że prezydent powinien 
odwołać się od negatywnej 
dla miasta decyzji do sądu. 
Janusz Gromek chce jed-
nak dalej zdobywać środki 
unijne, które obiecano mu 
w Warszawie. Jak mówi, że 
można jednej ręki wyciągać 
po pieniądze, a drugiej do 
bicia. Ciekawe jednak co bę-
dzie, jeśli faktycznie sprawą 
zajmie się rzecznik dyscy-
pliny finansów publicznych. 
Być może dowiemy się tego 
już wkrótce.

Henryk Bieńkowski zastanawia się, czy prezydent naruszył ustawę o finansach publicznych, bo miasto musi zapłacić odsetki. Ale dokumentów nie czytał.

O jeden most za daleko, tylko w którą stronę?
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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

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” zaprasza na zakupy 
do sieci swoich sklepów na terenie całego miasta:

 GAMA – tradycyjnie dobry wybór, przy ul. Źrodlanej 7A,  
 Jedności Narodowej 65, Koszalińskiej 24 i Łopuskiego 2-4;

 GAMA: mięso, wędliny – przy ul. Łopuskiego 2-4, Łopuskiego 34 
 i Wylotowej 87;

 Sklepy spożywcze: przy ul. Chopina 3, Walki Młodych 36A, 
 Mariackiej 16A;

 Sklepy branżowe: 
 papierniczy: Walki Młodych 36A, Mariacka 16A,
 odzieżowy: Łopuskiego 2-4 oraz 27/9,
 tekstylny: Walki Młodych 32 oraz Łopuskiego 34,
 kosmetyczny: Walki Młodych 34A,
 AGD: Grochowska 2, Dworcowa 1B, Łopuskiego 34, 
 Walki Młodych 34B,
 kwiaciarnia: Walki Młodych 36B

 Zakład piekarsko-ciastkarski przy ul. Okopowej: produkcja me-
todami tradycyjnymi, szeroki asortyment wyrobów piekarskich i 
ciastkarskich.

 Tel. 797-596-797, 797-596-452, fax 94-72-13-071
 e-mail: zpc@kolobrzeg.spolem.pl

 Przyjmujemy zamówienia indywidualne, dostarczamy codziennie 
pieczywo i ciasta do sklepów, hoteli, pensjonatów, na bankiety, 
konferencje, spotkania biznesowe, uroczystości rodzinne itp.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
Ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94-352-40-41
Fax 94-352-33-52
e-mail: pss_kolobrzeg@poczta.onet.pl
dział handlowo-produkcyjny: spolem_kolobrzeg@op.pl
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Tym razem polują tak zwani dewizowcy, 
czyli myśliwi z Danii, którzy nie mając w 
swoim kraju tylu dzików przyjeżdżają do 
Polski i za niemałe sumy korzystają z go-
ściny naszych kół myśliwskich. Jest to sy-
tuacja korzystna dla obu stron. Duńczycy 
mogą ustrzelić w Polsce grubego zwierza 
niedostępnego na ich terenach, a polskie 
koła mają środki na spłatę szkód jakie 
poczyniła zwierzyna na polach rolników. 
A nie są to małe sumy. W tym roku w kole 
„Ryś” szkody jakie poczyniła zwierzyna 
zostały oszacowane na koło 130 tysięcy 
złotych. Gdyby nie możliwość zarobkowa-
nia na „dewizowcach”, część kół po prostu 
by padła z powodu zadłużenia.

W polowaniu brało udział 16 myśliwych, 
którzy w okolicach Pustar strzelili 8 dzi-
ków. Największy odyniec był szacowany 
na około 105 kilogramów. Nam udało się 
zrobić zdjęcie szczęśliwego Duńczyka nad 
jego 80-kilogramowym trofeum, za które 
zapłaci około 500 euro.

Gdy głosowano uchwałę 
regulującą kołobrzeski 
system śmieciowy, radni 
Platformy byli głusi na ar-
gumenty opozycji i miesz-
kańców, bo według nich to, 
co wymyślili urzędnicy, było 
może nie genialne, ale co 
najmniej innowacyjne. Na 
naszym portalu regularnie 
pokazujemy absurdy tego 
systemu i tylko brakuje 
nam na tabliczkach na 
śmietnikach informacji: 
„Segregację śmieci POle-
cają radni PO”. 

Opracowany harmono-
gram śmieci jest komplet-
nie oderwany od rzeczy-
wistości. Aby oszczędzić 
na niemal codziennym 
wywożeniu odpadów, a 
poszczególnych osiedlach 
postawiono po kilkanaście 
pojemników. W niektórych 
wspólnotach nie mieszczą 
się one w istniejących 
śmietnikach i stoją na ze-
wnątrz. W imię segregacji 
śmieci, osiedla zamieniają 
się w małe wysypiska. Co 
więcej, stosy śmieci rosną 
z dnia na dzień, bo Zieleń 

Miejska pojawia się w przy-
padku niektórych rodzajów 
śmieci nie w miarę potrzeb, 
ale na przykład raz w tygo-
dniu. Gdyby to było lato, 
fetor w uzdrowisku byłby 
ogromny. Ale jest jesień i 
na razie tylko widać syf w 
śmietnikach i wysypujące 
się odpadki. Nie jest to 
widok odosobniony.

Rodzi się pytanie, która 
spółdzielnia lub wspólnota 

jako pierwsza wezwie pry-
watną firmę do posprząta-
nia tego, z czym nie daje 
sobie rady miasto i jego 
wybrany w przetargu ope-
rator. Urzędnicy mówią, 
żebyśmy dali sobie czasu 
na nauczenie się nowego 
systemu, ale chyba ktoś z 
Ratuszowej 13 powinien 
wybrać się na korepetycje 
tam, gdzie system działa, 
bo to raczej nie u nas...

W lasach pod Kołobrzegiem już od kilku dni słychać strzały, szczekanie psów i głos 
rogu obwieszczającego koniec i początek „naganki” na dziki. Trwa polowanie...

Koło „Ryś” poluje z Duńczykami
Pamiętacie, jak urzędnicy i radni PO zapierali się, 
jaki porządek będzie w Kołobrzegu po wprowadzeniu 
nowego systemu wywozu śmieci? To patrzcie...

Utoniemy 
w śmieciach?



  10  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   11    listopad 2013   www.miastokolobrzeg.pl 

PASOWANIE 
NA UCZNIA 

Wóz został zbudowany 
na podwoziu ciężarówki 
MAN. Silnik ma moc 
290 koni mechanicznych 
i napęd na cztery koła. 
To pierwszy z dwóch 
pojazdów, jakie otrzy-
mają strażacy ochotnicy 
z Gościna. Nowoczesny 
wóz i wyposażenie - do 
Gościna trafiła również 
torba medyczna i sprzęt 
hydrauliczny, jest nie-
zbędna do utrzymania 
bezpieczeństwa w Go-
ścinie i okolicy, zwłasz-

cza przy drodze krajowej 
nr 6. Ostatnio pisaliśmy 
o akcji ratowniczej przy 
rozbitym BMW. Tam jako 
pierwsi zawsze są stra-
żacy z Gościna. 

Pieniądze na zakup 
pochodziły od wielu 
instytucji: Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, Zarząd 
Głównego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Komendy 
Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej, miasta 
i gminy Gościno oraz 
Nadleśnictwa Gościno. 
Teraz strażacy czekają 
na drugi, taki sam wóz 
ratowniczo-gaśniczy. Ma 
dotrzeć do Gościna do 
końca roku.

28 października w Szkole 
Podstawowej  w Robuniu 
odbyło się pasowanie na 
ucznia. Pierwszoklasiści 
przygotowywali się do tej 
uroczystości od początku 
roku szkolnego, ucząc się 
dzielnie wierszy i piosenek. 
Akademia odbyła się na sali 
gimnastycznej w obecności 
rodziców pierwszaków, dy-
rektora szkoły, nauczycieli 
oraz uczniów klasy 0, II i 
III. Oczywiście najważniejsi 
byli mali bohaterowie dnia 
i ich wychowawca. Uro-
czystość rozpoczęła się od 
powitania zebranych gości 
przez przewodniczącą Sa-
morządu Uczniowskiego 
oraz dyrektora szkoły, pana 
Pawła Pawlaka. Następnie 
uczniowie kl. I przedstawili 
część artystyczną, podczas 
której recytowali wiersze 

i śpiewali piosenki. Wzięli 
również udział w konkursie 
przygotowanym specjalnie 
dla nich na tę okazję i bar-
dzo sprawnie odpowiadali 
na wszystkie pytania. 

Po zakończeniu części arty-
stycznej dzieci złożyły uro-
czyste przyrzeczenie i zostały 
pasowane przez pana dyrek-
tora na uczniów. Otrzymały 
również pamiątkowe dyplo-
my i tarcze. Po pasowaniu 
wszyscy uczniowie odcisnęli 
na akcie ślubowania swoje 
kciuki, po czym nastąpiło 
symboliczne „przewiązanie 
do szkoły”. Oprócz dzieci, 
tego dnia swoje zobowiąza-
nie złożyli również rodzice. 
Na zakończenie uroczystości 
dzieciom zostały wręczone 
drobne upominki i zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia.

VIII Turniej Recytatorski 
Twórczości Religijnej na 
szczeblu szkolnym (w 
Szkole Podstawowej w 
Gościnie)  został przepro-
wadzony 9 października 
2013 roku.  Przed komisją 
konkursową  w składzie: 
Renata Maksymiuk, Zofia 
Perlińska, Małgorzata 
Frankowska wystąpiło 28 
recytatorów z klas I – VI. 
Do kolejnego etapu zakwa-
lifikowali się  następujący 
uczniowie: Maksymilian 
Kołodziejski, Maria i Antoni-
na Cyrklewicz, Alicja Wach, 
Julia Wilk, Aleksandra 
Piasecka, Agnieszka Wojt-
ków, Justyna Szymborska, 
Dominika Plata, Dominika 
Kostecka.

Rejonowy etap konkursu 
odbył się 19-20 paździer-
nika 2013r. w Koszalinie. 
Został otwarty bardzo 

uroczyście przez pana Wła-
dysława Dąbrowskiego, go-
spodarza imprezy. W gru-
pie młodszej wzięło udział 
47 recytatorów, w grupie 
starszej 27.  Repertuar był 
bardzo bogaty, różnorodny 
i ciekawy. Tradycyjnie już 
uczniowie naszej szkoły 
zajęli czołowe miejsca. 
W grupie dzieci młodszych: 
I miejsce – Julia Wilk 
II miejsce – Maksymilian 
Kołodziejski
III miejsce – Jagoda Bieńko                 
W grupie starszej:
I miejsce – Aleksandra 
Piasecka 
III miejsce – Dominika 
Kostecka, Justyna Szym-
borska

Turniej zakończył się kon-
certem laureatów. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali 
wartościowe książki oraz 
dyplomy. 

Tylko 1,5 minuty brakło do awansu 
do półfinałów Mistrzostw Polski  ju-
niorkom starszym   Olimpu Gościno.  
Piłkarki z  Gościna, na boiskach Pia-
sta Karnin,  zmierzyły się  w pierw-
szej kolejności z gospodarzami tur-
nieju TKKF Stilonem Gorzów Wlkp. 

W początkowej fazie meczu dwie do-
godne sytuacje do zdobycia bramki 
miały zawodniczki Olimpu. Z biegiem 
czasu zarysowała się znaczna przewa-
ga bardziej doświadczonych i lepiej 
dysponowanych zawodniczek Stilonu. 
Już do przerwy miejscowe prowadziły 
4-0, by zakończyć zmagania wygraną 
5-0.
TKKF Stilon Gorzów - Olimp Gości-
no 5-0 

W drugim spotkaniu Olimp walczył  
z juniorkami II ligowych Błękitnych 
ze Stargardu Szczecińskiego. W tym 
meczu gościnianki pokazały pazur i 
sensacyjnie pokonały grające o klasę 
wyżej zawodniczki ze Stargardu Szcze-
cińskiego. W zamieszaniu podbramko-
wym niekonwencjonalnym podaniem 
popisała się Iga Chmielewska, a bram-
kę zdobyła Katarzyna Adamska.
Olimp Gościno - MKS Olimpia 
Szczecin 1 : 0 (bramkę zdobyła Kata-
rzyna Adamska)

Jeśli wynik z Błękitnymi był sensacyj-
ny to mecz z Olimpią Szczecin oraz 
wynik do 59 min był mega sensacją. 
W drużynie Olimpii grają dziewczyny 

z pierwszej ligi oraz te z reprezenta-
cyjnym doświadczeniem Kornelia 
Okoniewska, Patrycja Falborska 
(wcześniej trenowała w Olimpie Go-
ścino) oraz Mistrzyni Europy U-17 
Katarzyna Michalska. Zawodniczki 
Z Olimpu nie przestraszyły się uty-
tułowanych przeciwniczek i rozegrały 
doskonały mecz. Swoją dobrą grę 
udokumentowały strzeleniem bramki. 
Przy stanie 1-0  bramkarka  Olimpii 
źle wprowadziła piłkę do gry i Kata-
rzyna Adamska znalazła się w sytuacji 
jeden na jeden. Kasi brakło zimnej 
krwi i nie wykorzystała możliwości 
zdobycia drugiej prawdopodobnie 
zwycięskiej bramki tym bardziej, że 

wspomniana akcja miała miejsce w 
końcówce drugiej części spotkania. 
Stare powiedzenie, niewykorzystane 
okazje się mszczą, sprawdziło się 1,5 
minuty przed zakończeniem regula-
minowego czasu. Grającym w okrojo-
nym składzie zawodniczkom z Gości-
na zabrakło sił, a w dodatku grającej 
na prawej obronie Paulinie Adamskiej 
udzielano pomocy medycznej i w tym 
momencie gościnianki nie ustrzegły 
się jedynego błędu i po strzale Kata-
rzyny Michalskiej straciły bramkę i 
awans do półfinałów Mistrzostw Pol-
ski juniorek starszych U-19. Szkoda 
bo sensacja wisiała w powietrzu. W 
opinii wszystkich trenerów najlepszą 
zawodniczką turnieju wybrano Kata-
rzynę Adamską.

MKS Olimpia Szczecin : Olimp Go-
ścino 1:1(bramkę zdobyła Katarzyna 
Adamska)

Skład Olimpu: Oktawia Siudowska, 
Paulina Adamska, Klaudia Kołodziej-
czyk, Daria Rutkowska, Iga Chmie-
lewska, Małgorzata Butryn, Andżelika 
Dondaj, Katarzyna Adamska, Agniesz-
ka Fecycz, Kornelia Wiśniewska, 
Wiktoria Paprocka, Agata Szymańska, 
Klaudia Skoczylas.

Klasyfikacja końcowa: 
1.TKKFStilon Gorzów Wlkp.  - 9 pkt.
2. MKS Olimpia Szczecin  - 4 pkt.
3. Olimp Gościno - 4 pkt.
4. Błękitni Stargard - 0 pkt.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnie otrzymała nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy. 
Koszt zakupu pojazdu to niemal 750 tysięcy złotych.

Strażacy mają nowy wóz

Zabrakło 1,5 minuty

KONKURS POEZJI 
RELIGIJNEJ
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Katarzyna Adamska - w opinii wszystkich 
trenerów najlepsza zawodniczka turnieju.
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8 listopada w sali wiejskiej 
w Rymaniu odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości 
pod hasłem „Polska dro-
ga do wolności”. Była to 
wspaniała lekcja historii i 
patriotyzmu, a sala wypeł-

niona była do ostatniego 
miejsca. Zasiedli w niej 
głównie uczniowie Zespo-
łu Szkół Publicznych, ale 
także mieszkańcy Gminy 
Rymań. W pierwszej czę-
ści wystąpił z koncertem 
chór „Kombatant”. Jest to 

już  kolejny występ tego 
chóru w Rymaniu. Dodaj-
my, że chór „Kombatant” to 
najstarszy z kołobrzeskich 
chórów. Został założony 
w 1978 r. Specjalizuje się 
w piosence żołnierskiej, a 
jego członkowie to sybira-
cy, kombatanci,  wdowy po 
kombatantach, ich potom-
kowie oraz byli żołnierze 
zawodowi  i pracownicy 
wojska. Chór działa pod 
egidą Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. Dyrygentem 
od niedawna jest, pełna 
werwy i energii, p. Jolanta 
Wójcik, akompaniatorem 
Krzysztof Subocz. Wy-

stęp chóru spotkał się 
z ogromnym aplauzem 
zgromadzonej publicz-
ności. W drugiej części 
wystąpiła młodzież z Ze-
społu Szkół Publicznych, 
która w swoim programie 
pokazała historię Polski w 
sposób bardzo obrazowy, 
od upadku państwa w 
końcu XVIII wieku, aż do 
odzyskania niepodległości 
w 1918 roku. Występująca 
młodzież również otrzyma-
ła  gromkie brawa, a chyba 
największe, śpiewająca 
kilka utworów, najmłodsza 
z występujących, Małgosia 
Kaczmarczyk. Całość była 
wspaniale przygotowana 
przez p. Małgorzatę Haw-

rylak. Na zakończenie 
uroczystości, Wójt Gmi-
ny Rymań podziękował 
wszystkim  biorącym 
w niej udział, a wystę-
pujący i organizatorzy 
otrzymali kwiaty. Już po 
uroczystości, zaproszeni 

goście, zostali poczęsto-
wani ciastem i kawą. W 
rozmowach podkreślano 
jak ważną sprawą, szcze-
gólnie dla młodzieży, jest 
organizowanie tego typu 
uroczystości. 

www.gorawino.net

Klub Seniora „Pod Anioła-
mi”  działający przy GOPS 
w Rymaniu uroczyście 
obchodził swoje 5-lecie. 
Podsumowanie jego dzia-
łalności, od chwili powsta-
nia w 2008 roku, odbyło 
się podczas dorocznego 
Balu Seniora. Na bal za-
proszono współpracujące 
Kluby z sąsiednich gmin: 
z Siemyśla przyjechała - 
„Złota Jesień”, z Gościna 
– „Złoty Wiek” i ze Sławo-
borza - Stowarzyszenie 
Emerytów – „Optymiści”. 
Wśród gości zaproszo-
nych, na balu byli obecni: 
poseł Marek Hok, Wice-
marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego  
– Anna Mieczkowska, 
Starosta Kołobrzeski To-
masz Tamborski, wójtowie 
z gmin sąsiednich  Marek 
Dołkowski (Siemyśl) i Mar-
cin Książek (Sławoborze). 
Gminę Rymań reprezento-
wał Przewodniczący Rady  
Mirosław Ekiert oraz Wójt 
Gminy Mirosław Terlecki, 
a także obecni byli radni 
Rady Gminy, sołtysi i pra-
cownicy Urzędu Gminy. 

Najpierw Kierownik GOPS 
w Rymaniu, p. Aldona 
Więcek, przedstawiła 
działalność Klubu od 
chwili jego powstania. 
Przekażmy tylko niektóre 
z zaprezentowanych infor-
macji. Obecnie Klub liczy 
65 czynnych członków i 
ciągle się powiększa.  W 
minionym okresie bardzo 
aktywnie uczestniczyli oni 
w licznie organizowanych 
zajęciach i imprezach. 
Należy zaznaczyć, że 
Klub wiele imprez orga-
nizuje dla całej Gminy 
Rymań. Seniorzy poko-
chali podróże. Odwiedzili 
już większość zakątków 
naszego kraju zwiedzając 
zabytki, muzea w tym rów-

nież kościoły  i sanktuaria. 
Od kilku już lat wycieczki 
odbywają się także poza 
granice Polski, a Seniorzy 
odwiedzili już Litwę (Wil-
no), Ukrainę (Lwów), Cze-
chy (Morawy i Pragę), Au-
strię (Wiedeń), Chorwację 
(Trogir, Split, Dubrownik) 
oraz Bośnię i Hercegowi-
nę  (Mostar, Miedjugorie). 
Obecnie planują wyjazd 
do Włoch.

Najpierw Kierownik GOPS 
w Rymaniu, p. Aldona 
Więcek, przedstawiła 
działalność Klubu od 
chwili jego powstania. 
Przekażmy tylko niektóre 
z zaprezentowanych infor-
macji. Obecnie Klub liczy 
65 czynnych członków i 
ciągle się powiększa.  W 
minionym okresie bardzo 
aktywnie uczestniczyli oni 
w licznie organizowanych 
zajęciach i imprezach. 
Należy zaznaczyć, że 
Klub wiele imprez orga-
nizuje dla całej Gminy 
Rymań. Seniorzy poko-
chali podróże. Odwiedzili 
już większość zakątków 
naszego kraju zwiedzając 
zabytki, muzea w tym rów-
nież kościoły  i sanktuaria. 
Od kilku już lat wycieczki 
odbywają się także poza 
granice Polski, a Seniorzy 
odwiedzili już Litwę (Wil-
no), Ukrainę (Lwów), Cze-
chy (Morawy i Pragę), Au-

strię (Wiedeń), Chorwację 
(Trogir, Split, Dubrownik) 
oraz Bośnię i Hercegowi-
nę  (Mostar, Miedjugorie). 
Obecnie planują wyjazd 
do Włoch.

Członkowie Klubu Seniora 
„Pod Aniołami”, zapre-
zentowali kilka scenek ze 
swojej działalności. Były 
występy kabaretowe, po-
kaz zdjęć z działalności 
w minionych pięciu latach, 
wystąpiła grupa taneczna 
czyrliderek z pomponami 
oraz grupa tańcząca tań-
ce towarzyskie. Chyba 
jednak serca uczestników 
balu zostały podbite naj-
bardziej przez chóralny 
śpiew wszystkich naszych 
Seniorów. Zaśpiewano 
hymn seniorów, piosenkę 
o Rymaniu oraz żartobli-
wą przyśpiewkę „selero, 
poro”. Wszystkie występy 
Seniorów otrzymały grom-
kie brawa, a Wójt Gminy 
Mirosław Terlecki w swoim 
podziękowaniu stwierdził, 

że Seniorzy są najbardziej 
aktywną i widoczną gru-
pą społeczną w Gminie. 
Dziękował Kierowniczce 
i pracownikom GOPSu 
oraz wszystkim Seniorom 
za działalność na rzecz 
Gminy, przekazując duży 
zestaw tortów i kwiaty. 
Podziękowań i upomin-
ków było  znacznie więcej 
m.in. od zaproszonych 
gości.
Następnie bawiono się do 
późnych godzin nocnych. 
Na specjalny występ przy-
jechał, z zaprzyjaźnionej 
gminy Dobra k/ Nowogar-
du, zespól ludowy „Dober-
skie Chłopaki”, który zdo-
był serca bawiących się 
Seniorów.  Zaznaczmy, że 
muzycznie, wspaniale bal 
przygotował i prowadził 
członek Klubu Seniora, 
Kazimierz Ruciński.

Nie obyło się bez wyboru 
Króla i Królowej Balu. Tym 
razem Królową Balu zo-
stała p. Janina Poleszak z 
Siemyśla, a Królem  prze-
wodniczący Klubu Senio-
ra ”Pod Aniołami” Leszek 
Siamburski z Rymania.
Wszyscy bawili się świet-
nie.  Stoły uginały się od 
przysmaków, które przy-
gotowali sami Seniorzy 
pod kierownictwem p. 
Ewy Wiaderek, której rów-
nież należą się ogromne 
podziękowania.

Jolanta i Tadeusz Dach
www.gorawino.net

8 listopada uczniowie klasy pierwszej Społecznej Szkoły 
Podstawowej  w Gorawinie zostali oficjalnie przyjęci do 
grona społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasiści za-
prezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, 
odpowiadali na pytania starszych kolegów i tym samym 
udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślu-
bowania. Pasowanie na ucznia „ magicznym ołówkiem 
‘’ to tylko tego potwierdzenie. Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów,  
a życzenia i prezenty od kolegów i zaproszonych gości, 
dopełniły radość dzieci. 

Wraz z pierwszoklasistami do grona społeczności szkol-
nej weszli również ich rodzice. Złożyli oni deklarację, 
że są rodzicami na medal. Następnie przystąpili do ślu-
bowania przyrzekając między innymi pomoc dziecku, 
opiekę i akceptację.
Na zakończenie wszyscy przybyli goście oraz główni 
bohaterowie uroczystości, spędzili czas przy słodkim 
poczęstunku przygotowanym przez rodziców klasy I.

Czesława Józefowicz

Bal 2013 w Klubie Seniora „Pod Aniołami”

Święto Niepodległości w Rymaniu

Pasowanie 
w Szkole Społecznej
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Od września 2013 r. 

 bilety całodniowe 
  w cenie:

W ostatnim czasie powsta-
ło wiele nowych inwesty-
cji, które ułatwiają życie 
mieszkańcom i podnoszą 
atrakcyjność naszej gminy, 
a wszystko to za sprawą 
skutecznego zarządzania 
gminą.

- Pomimo stale rosnących 
kosztów związanych z zada-
niami gminy, podatki pozosta-
ną na tym samym poziomie 
– mówi wójt Jerzy Kołakow-
ski. - Wciąż toczą się trudne, 
zaległe sprawy, które mimo 
wszystko są sukcesywnie 
rozwiązywane z korzyścią dla 
gminy. Po 6 latach zakończo-
na została sprawa z odszko-
dowaniem od firmy MITEX 
obecnie Eiffage. Trwają roz-
mowy z Baltic Center Polska, 
które mogą doprowadzić do 
zawarcia ostatecznego poro-
zumienia zarówno w sprawie 
nadpłaconych w latach 2007-
2011 podatków jak i w kwestii 
wieczystej dzierżawy terenów 
lotniska  z jak największym 
pożytkiem dla gminy Ustronie 
Morskie – dodaje wójt.

Władze gminy Ustronie Mor-
skie realnie planują inwesty-
cje uwzględniając potrzeby 
wszystkich środowisk–go-
spodarczych i społecznych. 
Wiele zaplanowanych na 
ten rok inwestycji udało się 
doprowadzić do realizacji. 
Długą listę takich zrealizowa-
nych planów otwierają zejścia 
na plażę. Powstało ich łącz-
nie sześć – po trzy w Ustroniu 
Morskim i Sianożętach. Inwe-

stycja dofinansowana została 
z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007 - 2013” w wysokości 
871,5 tys. zł.

Zadowolone mogą być także 
dzieci z terenu gminy. To dla 
nich powstały place zabaw. 
Dwa w Ustroniu Morskim 
(obok hotelu „Lambert” i 
Ośrodka Zdrowia) objęte zo-
stały Lokalną Strategią Roz-
woju Obszarów Rybackich 
i uzyskały dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007 - 2013” (w wysokości 
prawie 153,5 tys. zł). Kolej-
ne dwa cieszą maluchy z 
Kukinii i Rusowa. W Kukinii 
wykonano plac zabaw dla 
dzieci małych (1-4 lat) i dla 
dzieci starszych (5-12 lat) o 
nawierzchni piaskowej oraz 
boisko wielofunkcyjne do gry 
w koszykówkę i siatkówkę. 
W Rusowie powstał plac 
rekreacyjny oraz plac zabaw 
dla dzieci. 

Inwestycja dofinansowana 
z Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007 - 2013” w kwocie ponad 
315 tys. zł. W Gwiździe wy-
konano podjazd do świetlicy, 
mini plac zabaw oraz wiatę 
przystankową. Obecnie trwa-
ją prace nad wykonaniem 

przyłączy kanalizacji sanitar-
nej do nieruchomości położo-
nych w Kukince i Gwiździe. 
Rozmach zakończonych in-
westycji wróży, także bogate 
plany remontowe na najbliż-
sze miesiące. Świadczy o tym 
również lista wykonanych lub 
opracowywanych dokumen-
tacji projektowych. Znalazły 
się na niej: dwa zjazdy tech-
niczne w Ustroniu Morskim i 
Sianożętach, budowy zejść 
na plaże przy ul. Granicznej 
i Spokojnej w Ustroniu Mor-
skim (taras widokowy, oświe-
tlenie, ławki, jedno z zejść 
wyposażone dodatkowo w 
pochylnię dla osób niepełno-
sprawnych oraz zadaszenie), 
place zabaw w Ustroniu 
Morskim przy ul. Górnej i Sia-
nożętach, remont świetlicy 
wiejskiej w Kukinii. Planuje 
się opracować dokumentację 
projektową na wybudowanie 
zejścia na plażę przy ul. 
Plażowej w Sianożętach. 
Gmina rozpocznie budowę 
farmy fotowoltaicznej (jako 
jedna z niektórych w Polsce) 
w Kukince na terenie byłego 
wysypiska śmieci z dofinan-
sowaniem na ok. 2,7 mln 
złotych. Wytworzona z farmy 
energia elektryczna będzie 
zasilać obiekty gminne. Tym 
samym wydatki gminy za 
prąd spadną o ok. 80-90%.  
Plan budżetu na 2014 rok 
obejmuje również instalację 
nowych lamp w gminie aby 
żyło się bezpieczniej (w la-
tach 2011 – 2013 powstało 
186 nowych lamp).  

W fazie projektowej jest 
boisko sportowe pełnowy-
miarowe wraz z przebudową 
ul. Okrzei i parkingami. Jeśli 
tylko pozyskane zostanie 
dofinansowanie, budowa 
rozpocznie się w 2014r. 

Na przyszły rok planowane są 
inwestycje Urzędu Morskiego 
m.in. budowa dwóch zjaz-
dów technicznych na plażę, 
refulacja części plaży, wbicie 
ostatnich trzech ostróg oraz 
remont dalby na przystani 
rybackiej. Ponadto, w ramach 
współpracy Zachodniopo-
morski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych planuje 
budowę dwóch przepompow-
ni odprowadzających wody 
opadowe z terenu gminy 
Ustronie Morskie na kwotę 
ok. 2 mln zł. Należy nadmie-
nić, że w tym roku Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 
o.o. w Kołobrzegu zmoderni-
zowały przepompownię ście-
ków P1 w Ustroniu Morskim.

W planach gminy mieszczą 
się, takie zadania jak ko-
nieczność kompleksowego 
remontu Ośrodka Zdrowia, 
Przedszkola z placem zabaw, 
remonty wewnątrz budynków 
socjalnych i komunalnych. 
Oczywiście nie wszystko 
można zrealizować ponie-
waż budżet gminy ma swoje 
ograniczenia, tym samym 
tego typu inwestycje należy 
planować i realizować stop-
niowo i przy udziale środków 
zewnętrznych. 

Cała uroczystość poprze-
dzona była mszą świętą. 
O godzinie 18:00 Jubilaci 
rozpoczęli koncert, pod-
czas którego kierownik 
orkiestry – Jan Sokolnicki 
wspominał początki i 
przybliżył historie istnie-
nia Orkiestry. MORKA już 
od 10 lat swoimi wystę-
pami wzbogaca program 
imprez gminnych, uświet-
nia uroczystości kościel-
ne i państwowe, odnosi 
sukcesy na przeglądach i 
konkursach.

Kierownik orkiestry za 
wieloletnią pracę instruk-
torską na rzecz Orkiestry 
złożył podziękowania dla 
Katarzyny Klukowskiej, 
Piotra Góralskiego, Ro-
mana Bednarskiego, Ka-
zimierza Kordasa, Marka 
Wojciechowskiego.

Uroczystość odbyła się w 
przeddzień najważniej-
szego polskiego święta 
narodowego, Narodowego 
Święta Niepodległości.  
Z tej okazji wójt gminy 
- Jerzy Kołakowski wrę-
czył  drobne upominki 
ustrońskim kombatantom 
– Kazimierzowi Rybce, 
Ireneuszowi Wróblewskie-

mu. Pamiętano również o 
Pani Jadwidze Kułeczko, 
która nie mogła przybyć 
na uroczystość.

Jubileusz Orkiestry 
był również okazją do 
wręczenia najwyższych 
odznaczeń gminnych, 
nadawanych przez wójta 
gminy Ustronie Morskie. 
Honorowy Pierścień Her-
bowy Gminy Ustronie 
Morskie za wieloletnią, 
aktywną pracę na rzecz 
działalności Strażackiej 
Orkiestry Dętej MORKA 
został przyznany Piotrowi 
Góralskiemu oraz Janowi 
Sokolnickiemu. Dekoracji 
wręczenia prestiżowych 
wyróżnień dokonał wójt 
– Jerzy Kołakowski oraz 
Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopo-
morskiego – Anna Miecz-
kowska.

Symbolicznymi buławami 
zostały uhonorowane oso-
by, które przyczyniły się do 
istnienia i funkcjonowania 
Orkiestry  –  Beata Miecz-
kowska, Krzysztof Sokol-
nicki, Stanisław Zieliński, 
Jerzy Kołakowski oraz 
nieobecny na uroczystości 
Krzysztof Głowacki.

 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do 
udziału w zebraniach wiejskich w poszczególnych 
sołectwach:

02.12.2013r. (poniedziałek) godz. 17:00 KUKINKA 
 – świetlica wiejska w Kukince
04.12.2013r. (środa) godz. 17:00 GWIZD 
 – świetlica wiejska w Gwiździe
11.12.2013r. (środa) godz. 17:00 RUSOWO 
 – sala „Melmak” w Rusowie
12.12.2013r. (czwartek) godz. 17:00 USTRONIE 
 MORSKIE – sala kinowa GOK-u 
 ul. Nadbrzeżna 20 w Ustroniu Morskim

Ustronie Morskie 
- gmina jeszcze piękniejsza

10 listopada br. swój Jubileusz 10–lecia ob-
chodziła Strażacka Orkiestra Dęta MORKA. 
Koncert odbył się w kościele parafialnym w 
Ustroniu Morskim.

To już 10 lat

Zebrania wiejskie 
w gminie Ustronie Morskie
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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

Kierowca pędził od stro-
ny Szczecina. Niedale-
ko skrzyżowania dróg 
Gościno-Sławoborze, 
stracił panowanie nad 
samochodem, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, 
którym tylko zrządzeniem 
losu nie poruszał się ża-
den inny pojazd, obrócił 
się o 150 stopni i uderzył 
w drzewo. Uderzenie było 
tak silne, że z bagażnika 
samochodu niemal nic się 
zostało. Klapę wyrzuciło 
do rowu, a koło zapaso-
we wyleciało kilkadziesiąt 
metrów dalej do rowu. 

Pogotowie wezwali 
świadkowe wypadku. Na 
miejscu pojawili się ratow-
nicy pogotowia oraz stra-
żacy z Gościna. Po kilku 
chwilach dojechali także 
strażacy z Kołobrzegu. 
Kierowca przeżył, trafił do 
Szpitala Regionalnego w 
Kołobrzegu.

Chodzi o wypadek, do 
jakiego doszło podczas 
spływu kajakowego po 
rzece, w wyniku którego 
zginęła 17-letnia dziew-
czyna. „Z przeprowadzo-
nych w tej sprawie dowo-
dów wynika, iż organizator 
ten nie dopełnił ciążącego 
na nim obowiązku opieki i 
nadzoru nad uczestnikami 
spływu, nie kierował prze-
biegiem tego spływu i pozo-
stawił jego uczestników bez 
nadzoru oraz możliwości 
udzielenia pomocy podczas 
pokonywania niebezpiecz-
nego miejsca, tj. progu wod-
nego w rejonie miejscowości 
Pyszka. W trakcie pokony-
wania tego odcinka rzeki 

doszło do przewrócenia 
dwóch kajaków, w których 
płynęły cztery osoby. Jedna 
z tych osób w wieku 17 
lat utonęła. Na podstawie 
tych ustaleń organizato-
rowi spływu zarzucono 
nieumyślne spowodowanie 
śmierci tej osoby i nara-
żenie trzech pozostałych 
na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu” - czytamy w 
stanowisku Prokuratury 
Okręgowej w Koszalinie. 
Z informacji wynika, że 
ksiądz przyznał się do 
winy, jednak odmówił 
na tym etapie wyjaśnień. 
Sprawa jest w toku.

Ksiądz usłyszał 
zarzuty

Chodzi o śmierć 17-latki w wyniku wypadku na stopniu 
wodnym na Parsęcie. Prokuratura postawiła zarzuty 
księdzu Piotrowi Ś. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Na drodze krajowej nr 
6 niedaleko Ramlewa 
młody kierowca rozbił 
o drzewo BMW. Auto 
zostało niemal ścięte. 
Chłopak przeżył.

To kiedyś było BMW
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W tym roku, to ważne dla Polaków święto, 
miało charakter wojewódzki. Rozpoczęło 
się od mszy w bazylice, a skończyło wspól-
nym śpiewaniem pieśni.

Z bazyliki, pochód przemaszerował pod po-
mnik marszałka Piłsudskiego. Bryczką zmie-
rzał tam również sam Józef Piłsudski. Wojsko 
na ulicy Armii Krajowej pokazało swój sprzęt, 

a na skwerze przygotował dla wszystkich 
grochówkę. Po części uroczystej, odbyło się 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 
Warto tu przypomnieć słowa z homilii bi-
skupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda 
Dajczaka, który w bazylice, patrząc na tłumy, 
zauważył: „Jak dobrze być razem”. Tak było 
również pod pomnikiem marszałka: spokoj-
nie, patriotycznie i niepodległościowo.

Bezpośrednia przy-
czyna pożaru nie 
jest znana. Wszyst-

ko wskazuje na to, że 
ogień wybuchł w kuchni, 
prawdopodobnie w wy-
niku zwarcia zapaliła się 
lodówka. Płonąca izolacja 
lodówki spowodowała 
wzrost temperatury w po-
mieszczeniu. Zaczęły pło-
nąć inne przedmioty. 

Na miejsce strażacy przy-
byli bardzo szybko. Do 
dyspozycji mieli dwa wozy 
gaśnicze i podnośnik. 

Ugasili kuchnię i oddymili 
pozostałe pomieszczenia. 
Toksyczny czarny dym wy-
pełnił cały budynek. Nada-
je się on do remontu. Trwa 

wyjaśnianie przyczyn po-
żaru. Pewne jest, że dzięki 
wczesnemu zauważeniu 
pożaru, udało się ograni-
czyć straty materialne.

Akt erekcyjny pod 
budowę Pomnika Za-

ślubin podpisał 17 marca 
1973 roku I sekretarza KP 
PZPR Jan Barczyk. Zna-
lazł się on w fundamencie 
pomnika. We fragmencie 
aktu czytamy: „Niechże 
wszem, i przyjaciołom 
i wrogom, po wieczne 
czasy ten pomnik będzie 
przypomnieniem, że 
pamiętamy hekatombę 
cierpień i trudu i ocean 
przelanej krwi przez wo-
jów piastowskich i boha-
terów Ludowego Wojska 
Polskiego dla tej ziemi 
i morza, że na zawsze 
stanąwszy na niej w owe 
spowite łuną i dymem 
dni marcowe tysięcz-
nego dziewięćsetnego 
czterdziestego piątego 
roku oddalibyśmy i pot i 
krew, do ostatniej kropli, 
dla jej rozkwitu i szczę-
ścia. Pomorski okręg 
Wojskowy dumny jest z 
powierzonego mu przez 
Ojczyznę zaszczytnego 
obowiązku strzeżenia 
tych ziem i zapewnia, 
że stale będzie podnosił 
stan swojej gotowości bo-
jowej, by każde dziecko 
tej ziemi mogło zawsze 

mieć uśmiech beztro-
ski, aby polski robotnik 
i chłop mogli dźwigać 
dobrobyt Polski Ludowej, 
aby inteligent pracujący, 
naukowiec i artysta mogli 
rozwijać socjalistyczną 
kulturę, aby polski Koło-
brzeg, który krwią i ruina-
mi przypieczętował swą 
przynależność do naszej 
Ludowej Ojczyzny, na za-
wsze zapomniał o grozie 
wojny”. 

Jak pisze Jerzy Patan 
w swojej książce „Moje 

lata sześćdziesiąte”, 
w 1963 roku, budowa 
Pomnika Zaślubin była 
największą tego rodzaju 
inwestycją artystyczną w 
Polsce. Monument zapro-
jektował Wiktor Tołkin, a 
wykonali go: PP „Pracow-
nie Sztuk Plastycznych” w 
Koszalinie, Kołobrzeskie 
Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Montażowe, „Hydro-
budowa” z Poznania, a 
także żołnierze z Pomor-
skiego Okręgu Wojsko-
wego, pracownicy Zieleni 
Miejskiej i mieszkańcy. 
Mozaikę zaprojektował i 
wykonał Władysław Jac-
kiewicz z Gdańska. Prace 

były niezwykle ciężkie. 
Trzeba było wykarczować 
część Parku Nadmorskie-
go. Zmieniono przebieg 
ulicy Obrońców Wester-
platte. Do tego uporząd-
kowano kilka hektarów 
parku i alejek - w dużej 
części w ramach czynów 
społecznych. 

W podziemiach po-
mnika, w wybranym 

pomieszczeniu, umiesz-
czono specjalną skrzynię. 
Są w niej dokumenty z 
czasów PRL, dotyczące 
życia codziennego w 
Kołobrzegu i w Polsce, 
a także związane z bu-
dową pomnika. Do tego 
pomieszczenia mają 
prowadzić dwa specjal-
nie oznakowanie wejścia 
- tak pisze Jerzy Patan, 
przy czym dokładnie nikt 
nie wie, gdzie to jest. 

3 listopada 1963 roku 
odbyła się uroczy-

stość odsłonięcia po-
mnika. Uczestniczyło w 
nim 30 tysięcy osób. Do 
Kołobrzegu przybył m.in. 
przewodniczący Rady 
Państwa Aleksander Za-
wadzki, minister obrony 
narodowej Marszałek 
Polski Marian Spychalski, 

I sekretarz KW PZPR w 
Koszalinie Antoni Kuliński, 
I sekretarz KP PZPR w 
Kołobrzegu, Jan Barczyk. 
Był również Franciszek 
Niewidziajło, który w 1945 
roku wrzucił pierścień 
zaślubinowy do Bałtyku. 
Podczas odsłonięcia 
oddano salwę z baterii 
stojącej na plaży, a także 
z okrętów na morzu.

Przemówienie wygłosił 
Aleksander Zawadzki: 

„Polska Ludowa prowadzi 
politykę przenikniętą do 
głębi duchem pokoju i 
przyjaźni między naroda-
mi. Naród nasz pragnie 
żyć w zgodzie również 
z narodem niemieckim. 
Najlepszym tego dowo-
dem są przyjacielskie 
stosunki, jakie łączą nas 
z Niemiecką Republiką 
Demokratyczną. (...) Ale 
nie całe Niemcy kroczą tą 
drogą. W drugim państwie 
niemieckim, Niemieckiej 
Republice Federalnej - 
wzięli udział militaryście, 
rewizjoniści i odwetowcy, 
których polityka godzi w 
każdą próbę i każdy prze-
jaw odprężenia w sytuacji 
międzynarodowej, zagra-
ża pokojowi w Europie i w 
świecie (...). Naród nasz 

ma pełną świadomość 
faktu, iż czasy naszego 
osamotnienia i naszej 
bezsiły skończył się wraz 
z Polską kapitalistyczno-
obszarniczą. Na straży lą-
dowych i morskich granic 
Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, na straży pol-
skiego nieba stoi dziś no-
wocześnie uzbrojone Woj-
sko Polskie, związane z 
nierozerwalnym sojuszem 
z najpotężniejszą armią 
świata - armią Związku 
Radzieckiego oraz siłami 
zbrojnymi bratnich krajów 
socjalistycznych Układu 
Warszawskiego (...). W 
imieniu kierownictwa Pol-
skiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, w imieniu 
Rady Państwa i rządu 
oddaje ten pomnik pod 

Waszą opiekę, mieszkań-
cy Kołobrzegu i Ziemi Ko-
szalińskiej - mieszkańcy 
miast i wsi, dorośli i mło-
dzieży, Wam pracownicy 
morza, Wam weterani 
walk z hitleryzmem! Pod 
Waszą troskliwą opiekę - 
godną sprawy, którą upa-
miętnia i symbolizuje”. 

Obecnie, miasto Ko-
łobrzeg prowadzi re-

mont Pomnika Zaślubin. 
Po 50 latach wymaga 
on konserwacji. Szkoda, 
że nie padło hasło, aby 
w 50 rocznicę wydobyć 
tajemniczą skrzynię z do-
kumentami...

Cytaty pochodzą z książki 
Jerzego Patana: „Moje 

lata sześćdziesiąte”.

3 listopada 1963 roku odsłonięto Pomnik Zaślubin. 
Dziś możemy zadać sobie pytanie: co stało się ze skrzynią umieszczoną w specjalnej wnęce?

Święto Niepodległości

Wybuchł pożar w domku jednorodzinnym przy ul. Rzemieślniczej. Poważnie zniszczona 
jest kuchnia, a dom nadaje się do remontu.

Lodówka przyczyną pożaru domu

Fo
t. 

Je
rz

y 
P
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an

Co kryje ta skrzynia?
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Historia Żydów Kołobrze-
gu ma bogatą historię. 
Niestety, koniec tej historii 
jest tragiczny i rozegrał 
się w czasach III Rzeszy. 
Gdy dla kołobrzeskich 
Żydów otworzyły się w 
1812 roku bramy twierdzy, 
zagospodarowanie się w 
zniszczonym po oblęże-
niu mieście było bardzo 
trudne. Kilkanaście rodzin 
starało się również zadbać 
o życie religijne. Udało 
im się kupić działkę a w 
latach 40-tych XIX wieku 
zbudować synagogę, znaną 
w historiografii jako starą.

Wraz z likwidacją twier-
dzy i rozwojem uzdrowi-
ska, do Kołobrzegu zaczęły 
przybywać znane postaci 
wyznania mojżeszowego, 
które znacząco zasłużyły 
się dla rozwoju lecznictwa 
uzdrowiskowego, jak Her-
mann i Magnus Hirsch-
feld. Powstawały kolejne 
inwestycje, w tym nowa 
synagoga czy sanatorium 
żydowskie. Liczba Żydów 
mieszkających w Koło-
brzegu rosła do początku 
XX wieku. Następnie 
widoczny jest spadek z 336 

Żydów w 1905 roku do 
132 w 1938 roku. Odsetek 
ludności żydowskiej w Ko-
łobrzegu w 1938 roku na 
tle ogólnej liczby miesz-
kańców wynosił mniej niż 
0,5 procenta. Powodem 
spadku ludności żydow-
skiej była migracja do 
Berlina i innych większych 
niż Kołobrzeg ośrodków 
miejskich, ale także ich 
asymilacja kulturowa i 
społeczna, a w czasach 
III Rzeczy emigracja z 
przyczyn prześladowań 
politycznych i religijnych.

Od 1933 roku, w Koło-
brzegu podobnie jak w 
całej III Rzeszy, podsycano 
nienawiść do Żydów i 
atakowano ich. „Kolberger 
Beobachter” wydrukował 
listę sklepów żydowskich, 
w których „prawdziwy 
Niemiec” nie robi zaku-
pów. Rok później, Żydzi 
zaczęli wyprzedawać swój 
majątek i emigrować. 

Kulminacją akcji wymie-
rzonych w społeczność 
żydowską były wydarzenia 
z nocy z 9 na 10 listopa-
da 1938 roku, które do 

historii przeszły jako Noc 
Kryształowa. Pretekstem 
do ataku na Żydów było 
zabójstwo, jakiego dokonał 
7 listopada 1938 roku w 
ambasadzie niemieckiej 
w Paryżu młody Żyd 
Herszel Grynszpan. Ofiarą 
Grynszapana był sekretarz 
ambasady. Młody chłopak 
zrobił to w zemście na to, 
jak jego rodzinę potrak-
towano w Rzeszy. Naziści 
wykorzystali to propagan-
dowo i określili jako „atak 
międzynarodowego żydo-
stwa na Rzeszę Niemiecką”. 
Noc kryształowa miała 
charakter spontaniczny 
ludności niemieckiej, ale 
była zainicjowana przez 
funkcjonariusz partyjnych. 

Brali w niej udział człon-
kowie SA i SS, a policja nie 
reagowała.

W Kołobrzegu w nocy z 9 
na 10 listopada 1938 roku 
zdemolowano 27 sklepów 
żydowskich. Przy ulicy 
Budowlanej 26 znajdowa-
ła się synagoga (obecnie 
wieżowiec przy ul. Bu-
dowlanej). Próbowano ją 
podpalić, ale sprzeciwił się 
temu młynarz Hans Wolf. 
Nie tyle zależało mu na 
synagodze, ale wskazał, że 
pożar może przenieść się 
na drewniane domy w tej 
części miasta i skończy się 
to wielką pożogą. Ten apel 
odniósł skutek, a bojówki 
przystąpiły do dewasto-

wania synagogi. Przy ul. 
Budowlanej znajdował się 
stos cegieł. Chuligani rzu-
cali nimi w bożnicę, nisz-
cząc elewację i wybijając 
szyby. Siekierami i topor-
kami niszczono dachówki 
na dachu. Na zewnątrz 
wyrzucono pocięte fotele 
skórzane. Świadkowie tych 
zdarzeń pamiętają, że jeden 
z nazistowskich bojowni-
ków zwisał z tympanonu i 
walił toporem w znajdują-
cą się tam gwiazdę Dawida 
- bezskutecznie. Plac na 
ulicy Budowlanej szybko 
zapełnił się wyposażeniem 
synagogi i potłuczonym 
szkłem. Obiekt zamknięto i 
przekształcono w maga-
zyn.

Zdewastowano i zamknię-
to stary i nowy cmentarz 
żydowski. Dom pogrzebo-
wy zamieniono na stajnię. 
Więcej szczęścia miał 
Żydowski Szpital Uzdro-
wiskowy, który zamknięto 
i przekształcono na maga-
zyn, a następnie na zapa-
sowy lazaret wojskowy. 

Te wydarzenia wielu 
rodzinom żydowskim dały 
do myślenia. Część z nich 
wyjechała z Rzeszy, pozo-
stawiając swój majątek, ale 
część pozostała. Czołowi 
kołobrzescy Żydzi nie 
wybrali jednak drogi 
uwolnienia się spod nazi-
stowskich represji, które 
traktowali jako przejścio-
we. Jak pisze Hieronim 
Kroczyński: „wierzyli, że 
Niemcy są narodem kultu-
ralnym i przy ich wysokiej 
pozycji społecznej nic 
tragicznego nie może im 
się stać”. Ci, którzy nie wy-
jechali, zostali aresztowani 
i rozlokowani w obozach 
zagłady, gdzie zginęli.

 Fot. Verlag Peter Jancke 
 „Der Kolberger Kirchen”

Noc kryształowa w Kolbergu
W nocy z 9/10 listopada 1938 roku zdemolowano synagogę. Wybito szyby, 
a przez okno wyleciała ozdobna tora. Toporem walono w gwiazdę Dawida.
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY
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Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 5 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


