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Plaża
dla każdego

Kołobrzeg, to unika-
towy i nowoczesny 

kurort, słynący ze swej 

gościnności w Polsce 
i poza jej granicami. 
Plaża, morze, słońce, 

a do tego moc atrakcji 
i rozrywki, zarówno tej 
kulturalnej jak i popu-

larnej. Kołobrzeg to 
zdrowie, odpoczynek, 
ale także dobra zabawa 

dla każdego. Sprawdź, 
co znajdziesz dla siebie 
w polskiej stolicy SPA.

Polska 
stolica 

zaprasza

SPA
W Kołobrzegu 

każdy znajdzie 

coś dla siebieW Kołobrzegu 

każdy znajdzie 

coś dla siebie
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 KOŁOBRZEG ul.Jasna 25a

Wielka wyprzedaż 
mebli 
ogrodowychWielka wyprzedaż 
mebli 
ogrodowych

Ławka ogrodowa
Afrodyta z surowej sosny
- wym. 114x40x77cm

99,-szt.

79,-szt.
Ambasador zestaw mebli
z drewna eukaliptusowego
- stół rozkładany, wym. 150/200x90x74 cm
- 4 krzesła składane, wym. 49x60x94 cm
- 2 fotele składane, wym. 55,5x60x94 cm
- 6 poduszek, gr. 1,9 cm

Meble plastikowe
- stół, wym. 137x85x72 cm
- 4 fotele, wym. 56x54x80 cm
- kolor: zielony

199,-PLN

149,-PLN

DALIA - zestaw mebli
z naturalnego rattanu
- stolik ze szklanym blatem, 
  śr. 66 cm, wys. 66 cm
- 4 fotele, wym. 58x69x89 cm

1512,29-PLN

899,99
PLN

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00, NIEDZIELA 9.00-18.00

Zapraszamy!
1699,-PLN

989,-PLN

Tanie rozwiązania       do ogrodu i mieszkania

URZĘDY POCZTOWE STACJE PALIW WAŻNE TELEFONY

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna ul. Żurawia 12 B tel. 943551444

997 Policja  ul. Kilińskiego 20 tel. 943533511

986 Straż Miejska ul. Ratuszowa 12 tel. 943551620

981 Pomoc Drogowa

112 Telefon alarmowy

Straż Graniczna ul. Sikorskiego 7 tel. 943580219

Bosmanat portu Morska 8 tel. 943522799

Urząd Miasta Ratuszowa 13  
tel. 943551500, fax  943523769

Informacja kolejowa i autobusowa
PKP 19 757

PKS 0 300 300 990 lub *720 83 42

BLISKA Trzebiatowska 58 tel. 94 353 00 15

BP VI Dywizji Piechoty 2 tel. 94 352 87 89 

KM Solna 2 tel. 94 351 75 48 

ORLEN Koszalińska tel. 24 256 10 22 

PEK Toruńska 7 tel. 94 351 10 19 

PKS Bogusława X 2 tel.94 352 34 91  

ROB- IN Jedności Narodowej 22 tel. 94 351 88 67 

RUBONAFT Wylotowa 78 tel. 94 351 62 96 

SHELL Koszalińska 36 tel. 94 353 00 82 

STATOIL Szczecińska 95 tel. 94 351 97 52 

STW Obozowa 5 tel. 94 351 60 15 

STYGA Dywizji Piechoty 62 tel. 94 354 76 22

Urząd Pocztowy 1, Armii Krajowej 1 tel.94 354 76 02 
Urząd Pocztowy 3, Arciszewskiego 4 tel.94 351 69 20 

Urząd Pocztowy 4, Urocza 3 tel. 94 354 70 05 
Urząd Pocztowy 5, Ściegiennego 4 tel.94 354 42 12

Urząd Pocztowy 6, Cicha 6B tel. 94 352 80 08
Urząd Pocztowy 7, Bema 5 lok.3 tel. 94 354 58 84 

Urząd Pocztowy 8, Tarnopolska 1 tel. 94 354 34 13
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Z ogromną radością witam Państwa 
w Kołobrzegu - miejscu należą-

cym do najbardziej znanych i najpręż-
niej rozwijających się kurortów na 
polskim wybrzeżu.

Kołobrzeg ma wszystkie warunki 
do tego, by spędzony tu urlop 

był ze wszech miar udany. Urzeka 
położeniem, czystym powietrzem i 
wspaniałym mikroklimatem, niosąc 
odprężenie i poczucie wolności. 

Miasto od ponad 200 
lat cieszy się renomą 

kurortu. Dbające o zdrowie 
i urodę bogactwa naturalne 
Kołobrzegu to unikalne źródła 
solankowe oraz obfite złoża 
borowiny. Jako największe cen-
trum SPA i wellness, Kołobrzeg 
jest pełen turystów przez cały 
rok. W niezliczonych hotelach 
i ośrodkach wypoczynkowych 

może przebywać jednocześnie blisko 
40 tysięcy gości, a dzięki dogodnym 
połączeniom drogowym, kolejowym 
i morskim, kurort jest łatwo dostępny 
dla gości polskich i zagranicznych.

Zachęcam Państwa, by czas w Ko-
łobrzegu spędzić korzystając tak-

że z licznych spotkań z kulturą. Miasto 
oferuje bogaty repertuar koncertów, 
wernisaży, spektakli czy spotkań z 
poetami, które mogą stanowić do-
pełnienie udanego urlopu. Wakacyj-
ne festiwale cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem to Pro Jazz Festi-
wal, Międzynarodowe Spotkania z 
Folklorem Interfolk czy Kołobrzeski 
Festiwal Filmów Sensacyjnych. W tym 
roku odbędzie się już po raz dziesiąty 
Sunrise Festiwal, impreza dla fanów 
muzyki klubowej. 

Naturalne walory Kołobrzegu jak i 
infrastruktura sportowa w posta-

ci nowo wybudowanego Stadionu im. 
Sebastiana Karpiniuka, zostały również 
docenione przez duńską reprezentację 
piłki nożnej. Wybrali oni nasze miasto 
na centrum pobytowe podczas Mi-
strzostw Europy EURO 2012.

Kołobrzeg to miejsce szczególne, 
pełne uroku i zieleni. Piękna i 

niezwykle urozmaicona linia brzego-
wa zachęca do spacerów i wycieczek 
rowerowych. To wszystko tworzy 
wspaniały klimat miasta, który w po-
łączeniu z gościnnością mieszkańców, 
hotelarzy i restauratorów pozostaje 
na długo we wspomnieniach gości. 
Cieszę się, że wybraliście Państwo 
Kołobrzeg, bo warto tu być by poczuć 
wyjątkowość tego miejsca.   

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Największą inwestycją, 
która została oddana do 
użytku w tym roku, to drugi 
etap miejskiej obwodnicy, 
w ramach którego powsta-
ło niemal 6 kilometrów 
dróg. Obecnie, trwają 
przygotowania do rozpo-
częcia pierwszego etapu 
tej niezwykle ważnej dla 
miasta inwestycji. Trwa 
rewitalizacja strefy uzdro-
wiskowej. W jej ramach, 
udało się odnowić ul. 
Rodziewiczów, która obok 
Bulwaru Szymańskiego 
stała się sztandarowym 
deptakiem w strefie uzdro-
wiskowej. Powstają nowe 
alejki dla spacerowiczów. 
Budujemy nowe ścieżki 
rowerowe. Dobiega końca 
ogromny projekt polegają-
cy na odbudowie brzegów 
morskich. Dzięki niemu, 
Kołobrzeg będzie miał sze-
rokie, piaszczyste i przede 

wszystkim bezpieczne pla-
że. W tym roku, dwa koło-
brzeskie kąpieliska zostały 
wyróżnione Błękitną Flagą, 
co potwierdza, że są one 
przyjazne dla turystów.

Dobiega końca remont 
najważniejszego zabytku, 
jakim jest Bazylika Ma-
riacka. Trwające już 2 lata 
prace pozwalają odsłonić 
piękno tego gotyckiego za-
bytku, który jest wizytówką 
naszego miasta.

W ramach szerokiego 
frontu inwestycji, czasami 
mogą pojawiać się trud-
ności komunikacyjne lub 
logistyczne. W Kołobrze-
gu, nikt tego specjalnie nie 
robi. Trwa sezon, ale mia-
sto naturalnie się rozwija: 
dla Was, żeby już niedługo 
nad Parsętą było jeszcze 
bardziej komfortowo. 

Charakterystycznym punktem kołobrze-
skiej plaży jest molo, o konstrukcji żelbe-

towej wybudowane w 1971 roku, długości 220 
metrów, czynne codziennie, wstęp płatny w go-
dzinach 9.00-22.00, przerwa 14.45-15.00. Ceny: 
bilet normalny-2.50 zł, bilet ulgowy - 1.00zł Ceny 
obowiązują w okresie od 1 maja do 30 września.
Bilet ulgowy przysługuje: 

 mieszkańcom Kołobrzegu
 dzieciom powyżej 4 lat i młodzieży szkolnej
 studentom do 26 roku życia
 emerytom i rencistom

Bezpłatne wejście:  dzieci do lat 4
 kombatanci
 osoby niepełnosprawne + grupa inwalidzka

Kołobrzeg – dobry wybór
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Od wakacji do wakacji, w naszym kurorcie za-
chodzi wiele zmian. Kołobrzeg regularnie się 
rozwija: powstają nowe inwestycje, jak drogi 
czy chodniki, ale także modernizujemy obiek-
ty, czy restaurujemy zabytki.

Miasto zmienia się 
na lepsze

BINDAŻ, LATARNIA MORSKA, MOLO
Bindaż im.  prof. Ryszarda Siweckiego, 
jeden z wielu kołobrzeskich pomników 
przyrody, znajduje się przy ul. Towaro-
wej. Czym jest bindaż? To aleja sklepio-
na przez układ gałęzi drzew, w przypadku 
kołobrzeskim  to aleja grabów o długości 
130 metrów, założona w drugiej połowie 
XIX wieku. Często nazywana jest także 
„alejką miłości” . Ciekawym miejscem jest 
także skwer przy którym zlokalizowany 
jest bindaż. Otóż przed wojną nazwany 
był Placem Koncertów Porannych. Przez 
okres sezonu letniego mieszkańców jak 
i kuracjuszy budziły o godz.8.00 rytmy 
marszowe wygrywane przez orkiestrę 54 
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. 

Latarnia Morska wybudowana w 1945 
roku na Forcie Ujście (z lat 1770-1774), 
ma wysokość 26 metrów i zasięg 16 mil 
morskich. Czynna w sezonie codziennie 
od 10.00 do zachodu słońca. Warto po-
konać 109 stopni i znaleźć się na tarasie 
widokowym. Jeszcze w 2010 roku latar-
nia obsługiwana była przez latarnika. W 
podziemiach latarni funkcjonuje Klub 
Muzyczny i muzeum minerałów. Wcze-
śniej podziemia pełniły funkcję magazy-
nów broni, żywności oraz kryły studnię z 
wodą pitną dla załogi fortu w przypadku 
oblężenia miasta. 
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Warto dodać iż pierwsze molo wybudowane zostało w 1881 roku i miało konstrukcję drewnianą. W 2012 roku internauci 
portalu Onet.pl przyznali kołobrzeskiemu molo tytuł najbardziej romantycznego miejsca w zachodniopomorskim.

BINDAŻ

LATARNIA MORSKA

MOLO
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Początki uzdrowiska sięgają 
niespokojnych czasów wojen, 

kiedy Kołobrzeg był jeszcze twier-
dzą. Pierwszym kołobrzeskim 
„kuracjuszem” był Jan von Held, 
radca celny z Poznania, który 
odbywał tu karę twierdzy. W 1804 
roku ukazała się jego publikacja, 
pt.: „O kąpieli morskiej w Koło-
brzegu oraz najlepszym i najtań-
szym sposobie stosowania tejże”. W 
pracy von Helda czytamy: „Tutaj 
kąpałem się ze trzysta razy w mo-
rzu. Nabrałem znów chęci do życia 
i chodzenia po świecie. Jestem prze-
konany, że zdrowie zawdzięczam 
falom Morza Bałtyckiego”. Pierw-
sze miejsca do kąpieli, osobne dla 
kobiet i mężczyzn, wyznaczono 
dopiero w 1825 roku.

Ważnym czynnikiem rozwo-
jowym kołobrzeskiego ku-

rortu była kolej, która dotarła nad 
Parsętę w 1859 roku. Ale jeszcze 
ważniejsza była likwidacja twier-
dzy w 1872 roku. Tereny forteczne 
wykupiło miasto. Rozpoczął się 
proces niwelacji fortyfikacji, ro-
wów i zapór. W mieście zaczęto 
sadzić zieleń. Kołobrzeg nabierał 
kształtów prawdziwego kurortu. 
Powstawały kolejne inwestycje: 
molo, kąpieliska: damskie, męskie, 

a później także rodzinne. Inwe-
stowano w tereny zielone: parki, 
skwery i aleje.

Uzdrowiskowy charakter Ko-
łobrzegu zakłóciła I wojna 

światowa. Działania militarne 
spowodowały spadek liczby ku-
racjuszy. Prawie 30 pensjonatów 
zostało zamienionych w lazarety. 
Dwudziestolecie międzywojenne 
to okres przemian. Nowe obyczaje 
i nowa moda zmieniły dotychcza-
sową panoramę plaży. Zmienił się 
także krajobraz samego miasta. 
Zostały rozbudowane przed-
mieścia, zwiększyła się liczba 
mieszkańców, ale także kuracju-
szy, którzy licznie przybywali do 
kurortu pierwszej kategorii. Wy-
buch II wojny światowej wpłynął 
na stagnację w uzdrowisku. Na 
początku lat 40-tych zaczęła spa-
dać liczba kuracjuszy. Wreszcie, 
miasto ogłoszono twierdzą. W 
wyniku walk w marcu 1945 roku 
kurort został poważnie zniszczo-

ny. Odbudowa uzdrowiska zakła-
dała nie tylko rekonstrukcję bazy 
materialnej, ale także dostosowa-
nie funkcji kurortu do nowych 
wymogów lecznictwa. Pierwszy 
sezon wypoczynkowy rozpoczął 
się dopiero w 1948 roku.

Walory uzdrowiskowe Ko-
łobrzegu wyznaczają wa-

runki naturalne: morze, klimat, 
nasłonecznienie, solanki i złoża 
borowiny. Dzięki temu, kurort łą-
czy leczenie środkami mineralny-
mi z leczniczymi właściwościami 
morza i klimatu. W miesiącach 
letnich można korzystać z ką-
pieli morskich i słonecznych. W 
innych porach roku wykorzystuje 
się właściwości klimatu. Wiatry 
nadmorskie tworzą areosol, wy-

korzystywany w leczeniu scho-
rzeń dróg oddechowych. Nie-
wątpliwym walorem uzdrowiska 
są solanki oraz borowina, które 
również wykorzystuje się w bazie 
zabiegowej.

W Kołobrzegu regularnie 
inwestuje się w bazę 

zabiegową, w powstawanie no-
wych miejsc sanatoryjnych i 
sanatoryjno-wypoczynkowych, 
ale także powstają nowe przed-
sięwzięcia uatrakcyjniające pobyt 
w nadbałtyckiej Perle Bałtyku. 
Uzdrowisko, to nie tylko odnowa 
biologiczna i rekreacja. To także 
kultura na wysokim poziomie i 
rozrywka. To właśnie te aspekty 
sprawiają, że Kołobrzeg stał się 
polską stolicą SPA. 

Kołobrzeskie
uzdrowisko ma 210 lat

Jej budowę rozpoczęto pod koniec 
XIII wieku i kontynuowano przez 

dwa stulecia. Tak powstała jedyna 
pięcionawowa gotycka kolegiata, z 
monumentalnym blokiem wieżo-
wym i 22-metrowym prezbiterium. 
Przed wojną był to jeden z najcen-
niejszych zabytków na Pomorzu Za-

chodnim. Choć nie unikał zniszczeń 
w wyniku oblężeń twierdzy, to był 
zawsze odbudowywany. Najwięk-
szych zniszczeń świątynia doznała 
w marcu 1945 roku. Na szczęście 
w latach 50-tych kościół uniknął 
rozbiórki, a w okresie późniejszym, 
ogromnym wysiłkiem społeczności 

miasta i turystów, udało się go pod-
nieść ze zniszczeń wojennych.

We wnętrzu można zobaczyć 
wspaniałe dzieła sztuki po-

morskiej. Wchodząc do świątyni, kie-
rując się w prawo, zobaczymy m.in. 
Obraz „Rycerz na cmentarzu” z 1492 
r., Pietę z ok. 1470 r., Obraz „Uzdro-
wienie Naamana” z 1701 r., Obraz 
„Pokłon Trzech Króli” z ok. 1500 r., 
wspaniały świecznik siedmioramien-
ny z 1327 r., Obraz „Chrystus przed 
Piłatem” z 1640 r., Obraz „Cnotliwa 
Niewiasta” z 1494 r., w nawie głównej 
fragmenty polichromii sprzed 1400 
r., a także dwa żyrandole: drewnia-
ną „Koronę Schlieffenów” z 1523 r. i 
mosiężną „Koronę Holków” z 1420 r., 
a w prezbiterium najstarsze w Polsce 
stalle kapituły z 1340 roku oraz trzy 
tryptyki: „św. Anny Samotrzeciej 
oraz św. Mikołaja z Bari”, „Pokłon 
Trzech Króli” i „Ostatnią Wieczerzę” 
z ok. 1500 r. W nawie północnej 
znajduje się brązowa chrzcielnica z 
1355 roku. 

Bazylika Mariacka 
– zwiedzanie obowiązkowe

ODDZIAŁ HISTORII MIASTA 
ul. Armii Krajowej 13 w Kołobrzegu

tel. +48 94 352-52-53  
godziny otwarcia:

01.05. - 31.08.  od wtorku – do niedzieli 10:00 - 18:00    
czwartek- wstęp bezpłatny na wystawy stałe 

ODDZIAŁ DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO 
ul. Emilii Gierczak 5 w Kołobrzegu

tel. +48 94 352-12-88
godziny otwarcia wystaw:

01.05. - 31.08.  codziennie  10:00 - 18:00  
czwartek - wstęp bezpłatny na wystawy stałe 
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Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu 

www.muzeum.kolobrzeg.pl

Widok z mola na Pałac Nadbrzeżny przed 1939 r.

Widok z Pałacu Nadbrzeżnego na muszle koncertową i plażę.

Kąpielisko Rodzinne, okres międzywojenny.
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Jesteśmy 
do usług!

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w 
Kołobrzegu jest jednostką miejską. 

W mieście funkcjonują trzy całoroczne 
Punkty informacji Turystycznej. Uloko-

wane one są w bardzo korzystnych dla tury-
sty miejscach: centrum miasta, między dwor-
cem PKP I PKS oraz w porcie pasażerskim. 
Głównym celem pracowników punktów jest 
przekazywanie rzetelnej informacji o mieście 
i regionie. Udzielane są informacje na temat 
atrakcji turystycznych (zarówno w mieście jak 
i okolicy), bazy noclegowej, imprez kulturalno-
sportowych, koncertów, komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej. Wszystkie punkty dysponują 
darmowymi materiałami promocyjnymi w 
postaci planów miasta, ulotkami związanymi 
z bazą noclegową oraz atrakcjami turystycz-
nymi. Jeśli ktoś chce poszerzyć wiedzę na 
temat miasta i jego okolic może zakupić także 
przewodniki, książki, mapy turystyczne, wido-
kówki oraz pamiątki. Dodatkowo Punkt przy 
ul. Dworcowej 1 posiada stanowisko do ko-
rzystania z internetu, natomiast od czerwca 
we wszystkich punktach działa wypożyczalnia 
kijków nordic walking. Podczas gdy punkty są 
zamknięte ważną rolę pełnią infokioski, które 
znajdują się bezpośrednio przy punktach.

Polska Organizacja Turystyczna nadała 
Centrum Promocji i Informacji Tury-

stycznej w Kołobrzegu certyfikat jakości. Już 
od kwietnia możemy pochwalić się dwoma 
gwiazdkami a co za tym idzie wszyscy tury-
ści odwiedzający Kołobrzeg obsługiwani są w 

licencjonowanych i profesjonalnych 
punktach informacji tury-
stycznej. Wręczenie certy-
fikatów potwierdzających 
kategorię odbyło się we 
wtorek, 19 czerwca w 
czasie Walnego Zebra-
nia Członków Zachod-
niopomorskiej Orga-
nizacji Turystycznej. 
Celem certyfikacji 
jest zapewnienie 
odpowiedniej jako-
ści obsługi turystów 
oraz stworzenie 
sieci standaryzowanych 
jednostek Informacji Tu-
rystycznej współpracujących 
na poziomie lokalnym, regional-
nym i krajowym.

Zapraszamy Państwa do skorzystania 
z naszej pomocy a także zapraszamy na stronę: 

www.klimatycznykolobrzeg.pl. 
W okresie lipca i sierpnia jesteśmy do Państwa dyspozycji 

w poniższych godzinach:
ul. Morska 1, tel.  94 352 08 55, 

poniedziałek- sobota 8.00-18.00, niedziela 10.00-18.00
ul. Dworcowa 1, tel. 94 352 79 39, 

poniedziałek- sobota 8.00 - 18.00, niedziela 8.00-16.00
Plac Ratuszowy 2/1 , tel. 94 354 72 20, 

poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00, sobota 10.00-18.00

Pobyt nad Morzem Bałtyckim 
nierozerwalnie wiąże się z plażą, 
a długość kołobrzeskich plaż to 
niemal 12 km. Aby zapewnić bez-
pieczeństwo przebywającym nad 
wodą tworzy się kąpieliska strze-
żone. Kąpielisko strzeżone stanowi 
3 oddzielne i oznakowane akweny 
(baseny) przy plaży centralnej, 4 
oznakowane akweny (baseny) przy 
plaży zachodniej oraz jeden ozna-
kowany akwen (basen) przy plaży 
w Podczelu. W sezonie letnim w 
Kołobrzegu łącznie jest ich 8, a bez-
pieczeństwa strzeże 49 ratowników 
WOPR wyposażonych w nowocze-
sny sprzęt ratowniczy, w tym łodzie 
motorowe.

Poszczególne baseny strzeżone 
oznakowane są bojami:
-strefy dla osób umiejących pływać 
w kolorze żółtym o głębokości wody 
do 4 metrów
- strefy dla osób nie umiejących pły-
wać w kolorze czerwonym o głębo-
kości wody nie większej niż 1,2m.
Na wprost każdego oznakowanego 
basenu, w odległości ok. 10 m od 
linii brzegowej na plaży usytuowana 
jest obserwacyjna wieża ratownicza. 
Informacje o dyżurze ratowników 
na kąpielisku przekazuje się poprzez 
wywieszenie flag. 

Oznakowanie kolorów flag:
a) flaga biała- kąpiel dozwolona
b) flaga czerwona- zakaz kąpieli

c) brak flagi- kąpielisko niestrzeżo-
ne przez ratowników.

Flagę czerwoną wywiesza się na 
kąpielisku strzeżonym przez ra-
towników gdy:
a) temperatura wody wynosi poni-
żej 14°C
b) widoczność jest ograniczona do 
50 metrów
c) szybkość wiatru przekracza 5 
stopni w skali Beauforta
d) występuje fala powyżej 0,7metra 
z pojawiającymi pienistymi białymi 
grzywami

e) występuje zanieczyszczenie wody 
na terenie kąpieliska
f) prąd wody przekracza 1m/sek
g) inne sytuacje niebezpieczne sta-
nowiące zagrożenie dla kąpiących 
się (burza, meduzy, zakwity, sinice 
itp.)

Pamiętajmy, aby zaczynać kąpiel od 
lekkiego schłodzenia wodą ciała, 
a potem stopniowo zanurzać się, 
zwłaszcza po długim plażowaniu. 
W przeciwnym razie można doznać 
przykurczu uda, łydki czy też szoku 
termicznego. Nie należy kąpać się 

bezpośrednio po posiłku, a przede 
wszystkim po spożyciu alkoholu. 
Telefon alarmowy WOPR to 601 
100 100 – jeśli widzimy kogoś w 
niebezpieczeństwie nie zawahajmy 
się go użyć. 

Obecnie traw odbudowa i rozbu-
dowa umocnień brzegu morskiego 
w Kołobrzegu. Jest to projekt, który 
ma na celu zwiększenie długości 
linii brzegowej i jej przywrócenie 
do właściwego stanu. Realizacja 
projektu stanowi też istotne ogni-
wo w zapewnieniu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego i prze-
ciwerozyjnego. Dzięki podjętym 
działaniom ochroną zostaną objęte 
obiekty sanatoryjne, noclegowe czy 
mieszkaniowe, położone na obsza-
rach zagrożonym podtopieniem lub 
zalaniem. Zakres rzeczowy prac w 
ramach zadania obejmuje wykona-
nie progu podwodnego w odległości 
około 100-120 m od linii brzegowej, 
wykonanie systemu ostróg brzego-
wych oraz utworzenie sztucznego 
zasilenia brzegu morskiego pia-
skiem. Inwestycja prowadzona jest 
przez Urząd Morski w Słupsku.

Pomarańczowe, ale często 
także żółte grudki, można 
znaleźć na… kołobrzeskiej 
plaży. To bursztyn, czyli 
kopalna żywica drzew igla-
stych rosnących ok. 40 mi-
lionów lat temu. Bywa też 
mlecznobiały, czerwonawy 
czy brunatny, jest bardziej 
lub mniej przezroczysty. 
W niektórych grudkach 
pojawiają się inkluzje, w 
postaci fragmentów fauny 
lub flory sprzed milionów 
lat zatopionych w jantarze. 

Warto po sztormie letnim 
przejść się brzegiem mo-
rza, być może uda się zna-
leźć to bałtyckie złoto. Na 
plaży, swojego szczęścia 
szukają nie tylko turyści i 
spacerowicze, ale także 
zawodowcy. Ich podsta-
wowym sprzętem jest 
specjalny wodoodporny 
kombinezon i czerpak. O 
ile turyści szukają jantaru 
przy brzegu, oni wchodzą 
do wody i poszukują bryłek 
na dnie. 

Znalazłam go na plaży…

Kołobrzeska plaża



  6  | www.miastokolobrzeg.pl   lipiec - sierpień 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   7    lipiec - sierpień 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

- Czuliśmy się jak w domu 
- to słowa Mortena Olse-
na, trenera reprezentacji 
Danii. Przez kilkanaście 
dni Kołobrzeg był bardziej 
europejski niż kiedykol-
wiek dotąd. Kilkudziesięciu 
duńskich dziennikarzy rela-

cjonowało pobyt Wikingów 
w Kołobrzegu. Starania 
władz miasta o centrum 
pobytowe wywołało fale 
dyskusji: czy warto, czy jest 
to potrzebne. Działania in-
westycyjne w zakresie po-
prawy dostępności komuni-

kacyjnej, budowa Stadionu 
Miejskiego im. Sebastiana 
Karpiniuka oraz współpra-
ca z branżą turystyczną, 
przyniosła efekt. Duńska 
reprezentacja, pomimo iż 
rozgrywała mecze na Ukra-
inie, wybrała Kołobrzeg i 

Marine Hotel***** na swoją 
bazę pobytową. Zorgani-
zowane trzy otwarte dla 
publiczności treningi przy-
ciągnęły fanów piłki nożnej. 
Pomimo to, że Duńczykom 
nie udało się wyjść z grupy, 
to ich gra przysporzyła im 

zwolenników. Szczególnie 
pierwszy wygrany mecz 
dał wszystkim nadzieję, iż 
ćwierćfinał jest blisko. Ko-
łobrzeżanie równie gorąco 
kibicowali Duńczykom jak 
i Polakom. W końcu dzieli 
nas tylko Bałtyk, a łączą 

barwy narodowe. Włodarze 
Miast Gospodarzy EURO 
2012 podkreślają, że zain-
westowane w EURO 2012 
środki przyniosą efekt pro-
mocyjny w ciągu kilkunastu 
lat. Jaki będzie efekt dla 
Kołobrzegu? Czas pokaże. 

Kołobrzeg centrum pobytowym 
duńskiej reprezentacji w piłce nożnej
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78-100 Kołobrzeg, 
ul. Jedności Narodowej 30

tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54

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

Zapraszamy codziennie
w godzinach 8-19
niedziela 9-16

ŻULICKI Centrum Ogrodnicze / Gartenzentrum
inż. Jerzy Żulicki
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KULTURA
01-31.07 - Wystawa „Czesław Miłosz”, Bi-

blioteka Miejska, wypożyczal-
nia beletrystyki, ul. Brzozowa 
9a, wstęp wolny

02-27.07, godz. 12.00 - Wakacyjne spo-
tkania z książką: „Nieziemskie 
wakacje”, , Biblioteka Dziecię-
ca i Młodzieżowa, ul. Brzozo-
wa 9a, wstęp wolny

03.07, godz. 19.00 - Koncert Kołobrzeskiej 
Orkiestry Zdrojowej, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

04.07, godz. 19.00 - Wernisaż „Mundur 
w filmie” - prezentacja mun-
durów i rekwizytów, Muzeum 
Oręża Polskiego, ul. E. Gier-
czak, wstęp wolny

04.07, godz. 17.00 - Program estradowy: 
Teatralny Elementarz „Iwona 
Biedrona Show”, scena plene-
rowa RCK, wstęp wolny

05.07, godz. 20.30 - XII Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Kate-
drze”, Bazylika Mniejsza, im-
preza biletowana

05-07.07, godz. 20.00 - Spektakl muzyczny 
„Miasteczko cud”, scena ple-
nerowa RCK, wstęp wolny

08.07, godz. 20.00- Największe przeboje 
z operetek i musicali Teatru 
Wielkiego w Łodzi, scena ple-
nerowa RCK, wstęp wolny

10.07, godz. 19.00 - Koncert Kołobrzeskiej 
Orkiestry Zdrojowej, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

11.07, godz. 17.00 - Spektakl dla dzieci: 
Teatralny Elementarz „Księż-
niczka na ziarnku grochu”, 
scena plenerowa RCK, wstęp 
wolny

12.07, godz. 20.30 - XII Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Kate-
drze”, Bazylika Mniejsza, im-
preza biletowana

13.07, godz. 20.00- Festiwal „Między sło-
wami” Mini Kabareton Kabaret 
Dworski i Ścibor&Szpak, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

14.07, godz. 20.00- Festiwal „Między sło-
wami” Mini Kabareton Dwa-
dzieścia najśmieszniejszych 
piosenek na świecie, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

16.07, godz. 19.00  - Koncert Kołobrzeskiej 
Orkiestry Zdrojowej, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

17-29.07, godz. 19.00  - VIII Europejskie 
Warsztaty Muzyczne i Letnie 
Warsztaty Orkiestrowe, sala 
widowiskowa i scena plenero-
wa RCK, wstęp wolny

18.07, godz. 17.00- Spektakl dla dzieci: 
Teatralny Elementarz „Kot 
w butach”, scena plenerowa 
RCK, wstęp wolny

19.07, godz. 20.30 - XII Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Kate-
drze”, Bazylika Mniejsza, im-
preza biletowana

20.07, godz. 17.00 - Koncert Chóru Hutnik 
z Trzyńca, scena plenerowa 
RCK, wstęp wolny

23-25.07, godz. 17.00 - Sunrise Fashion 
Festival, koncerty oraz pokazy 
mody, RCK

26.07, godz. 20.30 - XII Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Kate-
drze”, Bazylika Mniejsza, im-
preza biletowana

27-28.07, godz. 17.00 - Festiwal „Nadzieja” 
im. Jacka Kaczmarskiego, 
hala Łuczniczka, MOSiR, 
wstęp wolny

30.07.-24.08, godz. 12.00 - Zajęcia dla 
dzieci „Bezpieczne wakacje”, 
Biblioteka Dziecięca i Mło-
dzieżowa, ul. Brzozowa 9a, 
wstęp wolny

31.07, godz. 19.00 - Koncert Kołobrzeskiej 
Orkiestry Zdrojowej, scena 
plenerowa RCK, wstęp wolny

SPORT
30.06-02.07 - Turniej Dziecięcy Polskiego 

Związku Tenisowego, MW, 
Młodzicy singiel i debel chłop-
cy i dziewczęta do lat 14, korty 
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

03.07, 05.07, 10.07, 12.07, godz. 11.00 - 
Impreza sportowo-rekreacyjna 
na plaży dla dzieci i młodzieży, 
plaża centralna

03.07, 06.07, 10.07, 12.07, godz. 12.00- 
Turniej plażowej piłki siatko-
wej, plaża centralna

06-08.07 - Tenisowy Turniej Amatorski 

Tenis Polski Otwarte Mistrzo-
stwa Kołobrzegu, R2, singiel 
męski Open, +35, +50, singiel 
damski Open, korty tenisowe, 
ul. Sikorskiego 1

07.07, 13.07, godz. 16.00 - Turniej trójek 
koszykarskich, boisko polbru-
kowe za Halą Milenium

14.07, godz. 12.00- Zawody w strzelaniu 
z karabinu pneumatycznego, 
strzelnica MOSiR, wstęp 4zł

15.07 - Tenisowy Turniej Amatorski Tenis 
Polski „Retro” (z drewnianymi 
rakietami i w dawnych stylo-
wych strojach), korty teniso-
we, ul. Sikorskiego 1

17.07, 19.07, 24.07, 26.07, 31.07, - godz. 
11.00 Impreza sportowo-re-
kreacyjna na plaży dla dzieci i 
młodzieży, plaża centralna

17.07, 19.07, 24.07, 26.07, 31.07, godz. 
12.00- Turniej plażowej piłki 
siatkowej, plaża centralna

18-19.07 - Tenisowy Turniej dziecięcy 
amatorski, do lat 10, 12, 14, 
16, korty tenisowe, ul. Sikor-
skiego 1

20.07, 27.07, godz. 16.00 - Turniej trójek 
koszykarskich, , boisko po-
lbrukowe za Halą Milenium

21.07, godz. 13.00 - Ogólnopolski Turniej 
Squasha Pajamad Budzisto-
wo, Centrum Sportu Pajamad 
Squash i Fitness, ul. Bukowa 
1, Budszistowo/Kołobrzeg, 
udział 70zł

21-22.07 - Tenisowy Turniej Amatorski 
Tenis Polski, R3, debel Open, 
+45, mikst Open, korty teniso-
we, ul. Sikorskiego 1

27-28.07 - Tenisowy Turniej Miast Koło-
brzeg - Zielona Góra, amator-
ski, singiel męski i debel, korty 
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

IMPREZY
08.07 - Koncert zespołu „Czerwone Gitary”, 

Amfiteatr, ul. Fredry 1, impre-
za biletowana

08-13.07, godz. 17.00 - Warsztaty ta-
neczne „Zatańcz z Iwoną 
Pavlović”,  plac przy latarni 
morskiej, wstęp wolny

13.07 - Koncert Maryli Rodowicz, Amfiteatr, 
ul. Fredry 1, impreza bileto-
wana

14.07, godz. 12.00  - Piknik rodzinny „Z 
rybą na ty”, port jachtowy, 
wstęp wolny

14.07, - Kabaret Ani Mru Mru, Amfiteatr, ul. 
Fredry 1, impreza biletowana

20.07, godz. 16.00 -19.00 - Mecz charyta-
tywny: Dziennikarze – Polity-
cy- Sportowcy, stadion miejski 
im. Sebastiana Karpiniuka, ul. 
Śliwińskiego 10, 

20.07, godz. 21.00 - Sunrise Festival: 
ESKA Music Awards, Amfite-
atr, ul. Fredry 1

21.07 - Sunrise Festival: Impreza klubowa: 
Paul Van Dyk, Ferry Corsten, 
Westbam i inni, Miasteczko 
Festiwalowe,  Amfiteatr, ul. 
Fredry 1, impreza biletowana

22.07, godz. 8.00- Sunrise Festival: After-
party, plaża centralna

23-25.07 godz. 17.00 -20.00 - Sunrise Fa-
shion Festival, koncerty oraz 
pokazy mody, RCK

26.07 - Sunrise Festival: Koncert gwiazd lat 
90 „Disco Fever - Marek Sie-
rocki przedstawia”: Savage, 
Ryan Paris i Sabrina, koncert 
w Miasteczku Festiwalowym, 
impreza biletowana

27.07 - Sunrise Festival: Impreza klubowa: 
Dash Berlin, Sander Van Do-
orn, Chuckie, Gareth Emery i 
inni - Miasteczko Festiwalo-
we, impreza biletowana

28.07 - Sunrise Festival: Impreza klubowa: 
David Guetta, Armin Van Bu-
uren, Fedde Le Grand i inni 
- Miasteczko Festiwalowe, 
impreza biletowana

31.07-05.08, godz. 17.00 - Warsztaty 
taneczne „Zatańcz z Iwoną 
Pavlović”, plac przy latarni 
morskiej, wstęp wolny

31.07, godz. 15.00- I Kołobrzeski Dzień 
Rodzinny „Uśmiech Dziecka”,  
Amfiteatr, ul. Fredry 1, impre-
za biletowana

Kalendarz Imprez
LIPIEC 2012
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KULTURA
30.07.-24.08 - Zajęcia dla 
dzieci „Bezpieczne waka-
cje”, Biblioteka Dziecięca i 
Młodzieżowa, ul. Brzozowa 
9a, wstęp wolny

02.08, godz. 20.30 - XII 
Międzynarodowy Festiwal 
„Muzyka w Katedrze”, 
Bazylika Mniejsza, impreza 
biletowana

09-12.08, godz. 20.00 
-I Kołobrzeski Festiwal 
Filmów Sensacyjnych 
„Sensacyjne Lato Filmów”, 
scena plenerowa RCK oraz 
kino letnie na plaży, wstęp 
wolny

09.08, godz. 20.30- XII 
Międzynarodowy Festiwal 
„Muzyka w Katedrze”, 
Bazylika Mniejsza, impreza 
biletowana

11.08, godz. 21.00- Sen-
sacyjne Lato Filmów, plaża 
przy Sanatorium Uzdro-
wiskowym „Bałtyk”, wstęp 
wolny

14-18.08 -XXI Międzynaro-
dowe Spotkania z Folklo-
rem „Interfolk”, RCK, wstęp 
wolny

16.08,23.08, 30.08, godz. 
20.30 -XII Międzynarodowy 
Festiwal „Muzyka w Kate-
drze”, Bazylika Mniejsza, 
impreza biletowana

SPORT
02.08, 07.08, 09.08, 14.08, 
godz.11.00 -Impreza 
sportowo-rekreacyjna na 
plaży dla dzieci i młodzieży, 
plaża centralna

02.08, 07.08, 09.08, 14.08, 
godz. 12.00- Turniej plażo-
wej piłki siatkowej, plaża 
centralna

03.08, 10.08, godz. 16.00 
Turniej trójek koszykar-
skich, boisko polbrukowe 
za Halą Milenium

04-05.08 - Turniej Amator-
ski Tenis Polski, R3, singiel 
męski Open, +35, +50, 
singiel damski Open, korty 
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

10-12.08, godz. 16.00 VII 
Kołobrzeski Maraton Ro-
werowy, opłata startowa

10-11.08 - Tenisowy Turniej 
Amatorski Tenis Polski noc-
ny, R4, debel Open, +45, 
mikst Open, korty teniso-
we, ul. Sikorskiego 1

11.08, godz. 12.00-Zawody 
w strzelaniu z karabinu 
pneumatycznego, strzelni-
ca MOSiR, wstęp 4zł

15.08 - Tenis: Rozpoczęcie 
Jesiennej Edycji Ligi Ko-
łobrzeskiej, singiel męski i 
damski, debel, mikst, korty 
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

16.08, 21.08, 23.08, 28.08, 
30.08, godz. 11.00- Impre-
za sportowo-rekreacyjna 
na plaży dla dzieci i mło-
dzieży, plaża centralna

16.08, 21.08, 23.08, 28.08, 
30.08, godz. 12.00 -Turniej 
plażowej piłki siatkowej, 
plaża centralna

17.08, 24.08, 31.08, godz. 
16.00 - Turniej trójek ko-
szykarskich, boisko polbru-
kowe za Halą Milenium

18.08, godz. 13.00 - Ogól-
nopolski Turniej Squasha 
Pajamad Budzistowo, Cen-
trum Sportu Pajamad Squ-
ash i Fitness, ul. Bukowa 
1, Budzistowo/Kołobrzeg, 
udział 70zł

18-19.08 - Turniej Amator-
ski Tenis Polski, R4, singiel 
męski Open, +35, +50, de-
bel męski Open, +45, korty 
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

24-26.08 - Tenisowy Turniej 
Policyjny, charytatywny, 
amatorski, singiel, debel, 
mikst, korty tenisowe, ul. 
Sikorskiego 1

28-29.08 - Tenisowy Turniej 
dziecięcy, amatorski, do lat 
10, 12, 14, 16, korty teniso-
we, ul. Sikorskiego 1

IMPREZY
31.07-05.08, godz. 17.00 
- Warsztaty taneczne 

„Zatańcz z Iwoną Pavlović”, 
plac przy latarni morskiej, 
wstęp wolny

03-05.08, godz. 16.00 III 
Festiwal RCK Pro Jazz, 
scena plenerowa RCK

04.08 - III Kołobrzeska Noc 
Kabaretowa - występy 5 
kabaretów, Amfiteatr, ul. 
Fredry 1, impreza bileto-
wana

09.08 - Wakacyjna zabawa 
z Radio Szczecin „Złote 
Piaski”, plaża centralna 
przy molo

09.08 - Koncert zespołu 
„Wilki”, Amfiteatr, ul. Fredry 
1, impreza biletowana

10.08 - Kabaret „Pod Wyrwi-
groszem”, Amfiteatr, ul. Fre-
dry 1, impreza biletowana

11.08 - Piknik rodzinny z 
redakcją „Faktu”, wstęp 
wolny

11.08 - Koncert Macieja 
Maleńczuka, Amfiteatr, ul. 

Fredry 1, impreza bileto-
wana

11.08, godz. 18.00 -VIII 
Spotkanie Integracyjno-Tu-
rystyczne Pojazdów Zabyt-
kowych „A może morze”, 
plac przy latarni morskiej, 
wstęp wolny

12.08, godz. 09.30-VIII 
Spotkanie Integracyjno-
Turystyczne Pojazdów 
Zabytkowych „A może 
morze”, Plac 18 Marca, 
wstęp wolny

14-16.08, godz. 17.30, 
Orientalny happening „Fe-
stiwal Indii” plaża central-
na, wstęp wolny

15.08, godz.12.00 Festyn 
Morsów „Zimna woda zdro-
wia doda” - gry, konkursy, 
zabawy, plaża centralna 
przymolo, wstęp wolny

18.08 - Kabaret Paranie-
normalni, Amfiteatr, ul. Fre-
dry 1, impreza biletowana
25.08 - II RoCK Festiwal, 
RCK, ul. Solna 1

SIERPIEŃ 2012

Zapraszamy
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Stachursky, koncert 11.07. 2012r. godz.19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Festiwal Indii, 10-12.07. 2012r. Największy orientalny 
happening odbywający się każdego lata nad Bałtykiem. Z 
pomocą wolontariuszy i artystów z wielu krajów, już od kilku-
nastu lat tworzy bogatą oraz kolorową prezentacje różnych 
aspektów kultury starożytnych Indii. Wiele godzin programu 
scenicznego, przeróżne prezentacje w namiotach okalają-
cych scenę oraz współtworzona przez publiczność atmos-
fera, to często najlepsze wspomnienie z wakacji. Każdego 
roku podczas Festiwalu goszczą  wielcy artyści oraz warci 
poznania pasjonaci.
Organizator: www.vivakultura.pl
Miejsce: Parking przy Ośrodku Zdrowia, ul. Osiedlowa

Kabaret Ani Mru – Mru, 14.07.2012r. godz. 19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Maraton wędkarski „Ustrońska Plaża”, 14–15.06. 2012r.
Maraton morski dla miłośników wędkowania. 
Organizator: UG Ustronie Morskie, GOSIR Ustronie Mor-
skie, Koło P.Z.W nr 78 Ustronie Morskie, K.W.S „Salmo” 
Kołobrzeg
Miejsce: Ujście rzeczki Czerwonej w Ustroniu Morskim

Nadmorski Zjazd Kibiców Lecha, 14-15.07. 2012r.
Organizator: NKS ASTRA Ustronie Morskie
Patronat: Wójt Gminy Ustronie Morskie
Miejsce: Płyta główna stadionu sportowego przy 
ul. Woj. Polskiego w Ustroniu Morskim

Festiwal rękodzieła „ARTE MARE”, 16–20.07. 2012r. 
Impreza promująca rękodzieło artystyczne, z koncertami i 
stoiskami promocyjnymi.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim ul. 
Nadbrzeżna 20

Kabaret Wyrwigrosz, 19.07.2012r. godz. 19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Występ chóru „WILENKA”  z Wilna, 20.07.2012r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu  Morskim, 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Miejsce: Sala kinowa GOK ul. Nadbrzeżna 20

Kabaret Skeczów Męczących, 23.07.2012r. godz. 19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Letni Festiwal Literatury, 03-05.08 2012r. 
Impreza promująca czytelnictwo składająca się ze spotkań 
z reporterami, biografami, podróżnikami i fotografikami. W 
programie także: wystawa fotograficzna, pokaz filmów i 
małe targi książki.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, 
partner: Instytut Reportażu
Miejsce: GOK, ul. Nadbrzeżna 20, molo spacerowe

Kabaret Paranienormalni, 04.08.2012r. godz. 19.00, 
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Piknik rodzinny w Sianożętach, 07.08.2012r.
Organizator: Sołectwo Sianożęty
Miejsce: Plac w Sianożętach
Kabaret Wyrwigrosz, 09.08.2012 r. godz. 19.00 
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Zlot starych i zabytkowych samochodów 
w Ustroniu Morskim, 11.08.2012r.
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryza-
cji z Kołobrzegu, Urząd Gminy Ustronie Morskie, tel. 094 
35 14 189
Miejsce: Parking przed Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 
HELIOS ul. Polna 3

„Święto Chleba” w Skansenie Chleba 
w Ustroniu Morskim, 15.08.2012r. 
Impreza rodzinna w Skansenie Chleba. Odwiedzający 
skansen będą mogli zapoznać się ze sposobem wypieku 
pieczywa, uczestniczyć w procesie jego produkcji, otrzymy-
wać informacje na temat rolnictwa ekologicznego, poznać 
historię piekarnictwa. Atrakcją będzie również degustacja 
własnoręcznie wypieczonego chleba z różnymi dodatkami 
(smalec, masło, ogórki, ziarno, produkty z grilla). 
Organizator: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BRAVO” 
Ustronie Morskie, tel. 609 71 40 26
Miejsce: Skansen Chleba, ul. Kołobrzeska 9 w Ustroniu 
Morskim

Kabaret Skeczów Męczących, 15.08.2012r. godz. 19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Wernisaż wystawy fotografii Piotra Krahla 
„Toscana. Siena palona”, 16.08. 2012r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
Miejsce: GOK (ul. Nadbrzeżna 20), molo spacerowe

Kabaret Paranienormalni, 18.08.2012r. godz. 19.00
Organizator: Spółka Cywilna „Amfiteatr”  tel. 94 35 45 287
Miejsce: Amfiteatr w parku nadmorskim, impreza biletowana

Rajd rowerowo-pieszy szlakiem najstarszych dębów 
w Polsce, 19.08.2012r. 
Cyklicznie organizowana impreza plenerowa z wycieczką 
do najstarszego dębu w Polsce - „Bolesława” liczącego 800 
lat, odbywająca się na terenie gminy Ustronie Morskie.
Organizator: Urząd Gminy  Ustronie Morskie
Miejsce: Las Kołobrzeski

Powiatowe Święto Plonów, 16.09.2012r.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, 
sołectwa gminne, Urząd Gminy Ustronie Morskie
Miejsce: Stadion sportowy w Ustroniu Morskim 

Więcej informacji na www.ustronie-morskie.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprez

Codziennie w godzinach: 9.00 – 22.00 
Centrum Sportowo Rekreacyjne „HELIOS” 
przy ul. Polnej 3 zaprasza na:

   krytą pływalnię z atrakcjami wodnymi,
   kąpielisko otwarte,
   kręgle,
   korty tenisowe,
   siłownię,
   plac zabaw dla dzieci.

Rezerwacje: tel. 94 35 15 095

www.ustronie-morskie.pl

ZapraszaZaprasza

USTRONIE MORSKIE ZAPRASZA  USTRONIE MORSKIE ZAPRASZA  USTRONIE MORSKIE ZAPRASZA  USTRONIE MORSKIE ZAPRASZA
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PŁATNE PARKOWANIE

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
«ŚRÓDMIEŚCIE» «PORT» «Kompleks MILENIUM»

Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze w jednej ze 
stref może być wykorzystany w ramach okresu ważności określone-
go na bilecie w strefie ŚRÓDMIEŚCIE i PORT. Bilet zakupiony przy 
Kompleksie Milenium może być wykorzystany tylko w tej strefie.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:
 od poniedziałku do soboty w okresie od VI do VIII 

 - w godz. 9:00 - 20:00 
 pon. -sob. w okresie od IX do V - w godz. 9:00 - 18:00 

 W niedziele i święta parkowanie bezpłatne. 

CENNIK OPŁAT: Bilety parkingowe:
 za pierwsze pół godziny - 1,00 zł 
 za pierwszą godzinę - 2,00 zł 
 za dwie godziny - 4,20 zł 
 za trzy godziny - 6,60 zł 
 każda następna godzina - 2,00 zł 

Abonamenty:
 miesięczny - 200,00 zł 
 2 tygodniowy - 100,00 zł 
 miesięczny mieszkańca - 60,00 zł (nie obowiązuje VI-VIII) 
 9 miesięczny mieszkańca - 450,00 zł (nie obowiązuje VI-VIII) 
 12 miesięczny typu N - 20,00 zł (dla osoby niepełnosprawnej - ON) 
 12 miesięczny typu N+ - 20,00 zł (dla opiekunów prawnych - ON) 

Opłaty dodatkowe:
 za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 50,00 zł 
 za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia na-

stępującego po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 25,00 zł 

PARKING PŁATNY
«PORT HANDLOWY» «PORT JACHTOWY»

Bilet parkingowy zakupiony w parkometrze na terenie parkingu 
może być wykorzystany w ramach okresu ważności określonego na 
bilecie wyłącznie na parkingu PORT HANDLOWY.

CZAS OBOWIĄZYWANIA OPŁAT:
 od poniedziałku do niedzieli - w godz. 8:00 - 22:00 

CENNIK OPŁAT: Bilety parkingowe:
 opłata minimalna (pół godziny) - 1,50 zł 
 za pierwszą godzinę - 3,00 zł 
 każda następna godzina - 3,00 zł 

Abonamenty:
 miesięczny - 200,00 zł  
 miesięczny - 50,00 zł  dla firm, które mają podpisane umowy cy-

wilno-prawne z Zarządem Portu Morskiego (minimum na okres 
jednego roku) 

Opłaty dodatkowe:
 za nieuiszczenie opłaty za parkowanie - 60,00 zł 
 za nieuiszczenie opłaty za parkowanie (płatna do końca dnia na-

stępującego po dniu, w którym wystawiono wezwanie) - 30,00 zł 

 Konto dla wpłat: PEKAO SA nr 05 1240 6554 1111 0000 4967 
3881
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  największa sieć sklepów w Kołobrzegu,
  codziennie świeże produkty,
 świeże pieczywo wypiekane według tradycyjnej 
receptury we własnej piekarni,

Tradycyjnie dobry wybór

Zakład Piekarsko-Ciastkarski, 
ul. Okopowa 7, tel. 797 596 462, 
797 596 452, fax 94 721 30 71

www.spolem.kolobrzeg.pl

Znajdziesz nas w swojej okolicy

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg

Kupuj, zbieraj punkty 
i wymieniaj na bony towarowe

 sklepy branży spożywczej, m.in.:
     sklep nr 1 „Gama” - ul. Źródlana 7A, tel. 797 596 478
     sklep  nr 5 „Gama” - ul. Jedności Narodowej 65, tel 797 596 447
     sklep nr 17 „Mini Gama.Mięso.Wędliny” - ul. Łopuskiego 2-4, tel. 797 596 436
     sklep nr 18 „Gama - Ekspresowe zakupy” - ul. Łopuskiego 2-4, tel. 797 596 451
     sklep nr 21 „Gama” - ul. Koszalińska 25/I , tel 797 596 443
     sklep nr 6 - ul. Chopina 3, tel. 797 596 465
     sklep nr 10  - ul Walki Młodych 35 A, tel. 797 596 456
     sklep nr 14  - ul. Wylotowa 12 A, tel. 797 596 450

 sklepy branży przemysłowej - przy ul. Łopuskiego, Walki Młodych i Źródlanej

Bazylika Mariacka
Niedziele: 7, 8.30, 10 (sum-
ma), 11.30, 13, 17, 19, lipiec-
sierpień 16 i 20. Dni powsze-
dnie: 7, 8, 17, 19.

Parafia Rzymsko - Katolicka 
p.w. św. Marcina 
ul. Portowa, Niedziela: 7.30, 9, 
10.30, 12, 17, lipiec-sierpień 
19. Dni powszednie: 19.

Parafia Rzymsko - Katolicka 
p.w. św. Wojciecha 
ul. Św. Wojciecha, Niedziela: 
7.30, 9 (kaplica w Zielenie-
wie), 10, 11.30, 13, 18. Dni 
powszednie: 19.

Parafia Rzymsko - Katolicka 
Świętego Krzyża 
ul. Jedności Narodowej, Nie-
dziele: 7, 8.30, 10, 11.30, 13, 
14, 19, 20.30, Dni powsze-
dnie: 7, 12, 19

Parafia Wojskowa p.w. św. 
Macieja Apostoła 
ul. Św. Macieja, Niedziele: 9, 
10.30, Dni powszednie: 18

Parafia Rzymsko - Katolicka 
pw. Miłosierdzia Bożego 
ul. Mieszka I, Niedziele: 8.30, 
10, 11.30, 18, Dni powszednie:
18

Kościół Św. Michała Archa-
nioła 
Podczele ul. Ostrobramska, 
Niedziele: 8, 9.30, 11, 18, 
20.00,  Dni powszednie:19.00, 

Kaplica p.w. Aniołów 
Stróżów ul. Kasprowicza 7, Nie-
dziele: 8.30, 11, Dni powsze-
dnie: 16.00, lipiec-sierpień 
20.00

Kościół Rzymsko - Katolicki 
pw. Niepokalanego poczęcia 
NMP 
ul. Katedralna, Niedziele:8, 
10.30, 12, Dni powszednie: 
9 (poniedziałek i środa) 18 
(pozostałe dni) 

Kościół Greckokatolicki pw. 
Opieki Matki Bożej 
ul. Szpitalna, Niedziele: 9.30, 
Dni powszednie: 18.00 (ponie-
działek, środa, piątek), 8.00 
(pozostałe dni)

Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego 
ul. Bociania, nabożeństwa w 
soboty godz. 10

Kościół Chrystusowy 
ul. Jedności Narodowej, 
Nabożeństwa w niedziele: 10, 
czwartek: 18

Kościół Zielonoświątkowy 
„Droga Życia” 
ul. Kujawska, Nabożeństwa w 
niedziele: godz. 11

Wakacyjny rozkład 
nabożeństw Apteki i pomoc medyczna

APTEKI
Aptecom - Starynowska 36 tel. 94 351 87 04 
Centrum - Okopowa 10A/1 tel. 94 353 10 11 
Centrum Zdrowia - Narutowicza 13 tel. 94 354 82 30 
Dbam o zdrowie - Dworcowa 1tel. 94 354 63 08
Dbam o zdrowie - Łopuskiego 31 tel. 94 352 20 74
Dbam o zdrowie plus - Wschodnia 3 tel. 94 352 98 96 
Komandorska - Mariacka 14 tel. 94 352 71 34 
Magnum I - Rodziewiczówny 12A tel. 94 353 10 78 
Mediq - Koszalińska 36 tel. 94 352 01 52 
Na Dubois - Dubois 29 tel. 94 352 02 09 
Na Kamiennej - Kamienna 4 tel. 94 351 12 00 
Na Lubelskiej - Unii Lubelskiej 31 b/III tel. 94 353 00 90 
Na Młyńskiej - Młyńska 12 tel. 94 352 23 70 
Na Ogrodach - Żółkiewskiego 5D tel. 94 354 78 50 
Na Słowińców - Słowińców 8/1 tel. 94 352 78 66 
Na Zdrowie - Młyńska 9 tel. 94 354 75 40
Pod Eskulapem - Zwycięzców 1 tel. 94 352 21 66
Pod Lwem - Orłowskiego 48 tel. 94 732 30 47 
Pod Różą Wiatrów - Korzeniowskiego 2 tel. 94 352 74 33 
Pomorska - Waryńskiego 5 tel. 94 354 06 06 
Przy Helsińskiej - Helsińska 2A/IV tel. 94 713 60 06 
Ratuszowa - Plac Ratuszowy 5a/2 tel. 94 352 65 21 
Rodzinna - Kupiecka 3c tel. 94 352 02 69 
Staromiejska - Ratuszowa 3 tel. 94 352 02 42 
Zachodnia - Wylotowa 12a tel. 94 351 70 74 

OPIEKA MEDYCZNA
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni 
powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 
18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA POZA MIEJSCEM ZA-
MIESZKANIA
Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, 
w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki 
zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogor-
szenia stanu zdrowia.

LEKARZE RODZINNI
ul. Jedności Narodowej 86/88, tel. 94 357 24 55
ul. Kolejowa 1, tel. 94 352 78 79
ul. Kupiecka 5b, tel.94 352 16 21
ul. Łopuskiego 31, tel. 94 354 22 40
ul. Łopuskiego 38, tel. 508 366 968
ul. Tarnopolska 1c/d, tel. 94 354 34 34
ul. Unii Lubelskiej 31C, tel. 94 353 00 18
ul. Waryńskiego 8, tel. 94 354 70 88
ul. Wschodnia 3, tel. 94 352 94 45
ul. Wschodnia 3, tel. 94 354 22 23
ul. Zapleczna 9a/13, tel. 94 354 21 52

Nocna i świąteczna opieka zabezpieczana jest przez Re-
gionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, tel. 94 
353 03 56 (od  godz.18.00)
poniedziałek - piątek 18.00-8.00, sobota - niedziela 8.00-
24.00 i 24.00 - 8.00
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AQUAPARK MILENIUM 
Kołobrzeg (MOSiR)  ul. Łopuskiego 

38, tel. 94 355 14 00, ulgowy 9zł/h, 
normalny 13zł/h, grupowy ulgowy 
8zł/h, grupowy normalny 10zł/h,  
dzieci 4-7 lat  6zł/h, emeryci i ren-
ciści 9zł, osoby niepełnosprawne 
1zł/h,  opiekun 6,50 zł/h, rodzin-
ny (2+1) 26zł/h, karnet ulgowy 
10h – 80zł, karnet normalny 10h 
– 110zł, godz. 6.30-22.00, 6.30 
– 8.00 – pakiet poranny 5zł/h

BASEN MORSKA ODYSEJA  
ul. Rodziewiczówny 1, 94 355 34 13, 

ulgowy 10 zł/h, normalny 15 zł/h, 
grupowy ulgowy 8zł/h, grupowy 
normalny 10 zł/h, rodzinny 42zł/h, 
godz. 7.00 – 22.00

HOTEL ***** AQUARIUS SPA 
ul Kasprowicza 24, tel. 94 353 65 00, 

od 3-12lat– 20 zł/70min, powyżej 
12 lat – 25zł/70min, dzieci do 3 lat 
– gratis,  rodzinny (2+1) – 129zł 
(dni powszednie), 169zł (week-
end),  kolejne dziecko + 25zł(po-
niżej 12 lat) / 50zł (powyżej 12lat), 
godz. 7.00-22.00

HOTEL***** MARINE 
ul. Sułkowskiego 9, tel. 94 353 46 40, 

bilety 40 zł basen i kompleks saun 
czas nieograniczony , godz. 8.00-
13.00, 15.00-21.00 w sezonie 8-21 

HOTEL**** BALTIC PLAZA
ul. Plażowa 1, tel. 94 713 56 00, bilet 

jednorazowy normalny – 20zł, 
ulgowy 15zł (dzieci i studenci), 
godz. 9.00 – 21.00

HOTEL****DIVA  SPA 
ul. Kościuszki 16, tel. 94 353 60 00, 

30zł/2h, do 13 lat – 20zł/2h, do 
5 lat – gratis, karnet 10h – 150zł, 
godz. 7.00-22.00

HOTEL**** LEDA SPA 
ul. Kasprowicza 23, tel. 94 351 39 

00, 25zł/2h, do 6 lat – 12,50zł/2h, 
godz. 9.00-21.00

HOTEL****SAND SPA
ul. Zdrojowa 3/9 tel. 94 353 41 00, 

pn-pt 20zł/os jednorazowo, do 4 
lat – gratis, od 4-12 lat – 10zł/os 
jednorazowo,  weekend – 40zł/os 
jednorazowo, dzieci 20 zł/os godz. 
8.00-22.00, 

HOTEL*** PRO – VITA 
ul. Kościuszki 17, tel. 94 355 40 00, 

20/os jednorazowo, dzieci do 4 
lat – gratis, od 4-12 lat – 15zł/os 
jednorazowo, rodzinny (2+2os.) 
55zł, godz. pon 11.00-19.00 oraz 
20.00 -22.00, wt,czw i pt 11.00-
22.00 i 19.00-22.00, śr 11.00-
19.00 i 20.00-22.00, sob i ndz 
7.00-22.00

PENSJONAT** GÓRNIK
ul. Kościuszki 3, tel. 94 354 00 78, 

dzieci do 14 lat – 5zł/45 min, po-
wyżej 14 lat – 8zł/45 min, godz. 
8.00-13.00 i 14.00-20.00

DORIS SPA Ośrodek 
Wypoczynkowy 
ul. Kasprowicza 22, tel. 94 352 33 72, 

basen solankowy: do 4 lat gratis, 
od 4-12 lat 12zł/os jednorazowo, 
powyżej 12 lat 20zł/os jednorazo-
wo, kompleks saun: sucha cedro-
wa, sucha sosnowa oraz parowa, 
godz. 8.00 – 11.00, 16.00 – 21.00

HOLTUR Ośrodek Rehabilitacyjno 
– Wczasowy                
ul. Koszalińska 70-72, tel. 94 354 31 

16, ulgowy 5zł/h, normalny 6zł/h, 
wynajem całego basenu 250zł/h., 
godz. 10.00-18.00

IKAR PLAZA Centrum Zdrowia 
i Wypoczynku 
ul. Wschodnia 35, tel. 94 713 60 22, 

do 12 lat – 7,50zł/h, powyżej 15 lat 
– 15zł/h, basen + sauna – 35zł/1,5 
h, karnet 12h – 320zł, godz. 11.00-
12.00 i 14.00-22.00, weekend 
10.00-22.00

IKAR Centrum Zdrowia 
i Wypoczynku 
ul. Rodziewiczówny 24, tel. 94 352 40 

91, godz. 10.00-13.00 – 15zł/h, 
godz. 14.00-19.00 – 15zł/h, week-
end 15.00-19.00 

LECH Sanatorium Uzdrowiskowe 
ul. Korzeniowskiego 1, tel. 94 352 52 

91, ulgowy 7zł/45min, normalny 
9zł/45min, dzieci do lat 3 – gratis, 
karnet 10h – 60zł, godz. 14.00-
21.00

MAGNOLIA SPA Ośrodek 
Rehabilitacyjno- Rekreacyjny  
ul. Bałtycka 39, tel. 94 351 70 46, 10zł/h, 

godz. 16.00-21.00

MSWiA Sanatorium Uzdrowiskowe
ul. Portowa 22, tel. 94 354 46 20, ba-

sen solankowy: ulgowy do 14 lat 
– 7zł/45min, powyżej 14 lat – 12zł/
45min, godz. 17.00 do 20.00

NIWA Centrum Rehabilitacji 
Rolników  
ul. Norwida 3, tel. 94 355 20 00, ulgo-

wy 8zł/h, normalny 10zł/h, godz. 
16.00-21.00, ndz 12.00-20.00.

POSEJDON Ośrodek Sanatoryjno-
Wypoczynkowy
ul. Spacerowa 38, tel. 94 352 24 36, 

10zł/h, karnet na 7 dni – 50zł, 
godz. 16.00 – 20.00

SAN Sanatorium Uzdrowiskowe  
ul. Kasprowicza 17, tel. 94 352 64 41, 

basen solankowy: 10zł/45 min, 
godz. pn-pt 17.00-21.00, sob i 
ndz.14.00-21.00

VERANO Centrum Zdrowia 
i Relaksu   
ul. Sikorskiego 8, tel. 94 355 30 00, 

basen solankowy: do 12lat – 8zł/
40 min, od 12lat – 10zł/40 min,   
karnet ulgowy (5 wejść) – 30zł,  
karnet normalny (5 wejść) – 40zł,  
pon- sob 15.00 – 19.00. 

Zakład Przyrodoleczniczy nr 1 
ul. Rafińskiego 3, tel. 94 354 88 50, 

basen solankowy: do 15 lat - 6 
zł/ 30min, powyżej 15 lat – 10zł/
30min, godz. 7.10-20.10

Zakład Przyrodoleczniczy nr 2 
ul. Rodziewiczówny 13, tel. 94 354 88 

50, basen solankowy: do 15 lat - 6 
zł/ 30min, powyżej 15 lat – 10zł/
30min, godz. 7.10-20.10

Dane z dnia 13.06.2012 r.

BASENY
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Wakacyjna 
obniżka cen

m2 już od 3900,96 zł 
brutto

mieszkania 
gotowe do odbioru

Statek odpływa z 
ul. Morskiej 1 (koło 
latarni morskiej).

Armator zastrzega 
sobie możliwość 
zmian rozkładu 
rejsów, cennika i 
odwołania rejsów z 
przyczyn podanych 
w regulaminie prze-
wozów zagranicz-
nych „KŻP” Sp. z o.o.
W przypadku rejsów 
czarterowych moż-
liwe jest stosowanie 
innego rozkładu 
godzinowego.

Integralną częścią 
umowy o świadcze-
nie usług przewozo-
wych jest regulamin 
przewozów zagra-
nicznych „KŻP” Sp. 
z o.o.

Pasażerowie powin-
ni zgłosić się do em-
barkacji nie później 
niż jedną godzinę 
przed odejściem 
statku. 
Przez cały dzień do-
stępne są rejsy przy-
brzeżne. Wypływając 
z portu przez kilka-
dziesiąt minut,  w 
spokoju i wyciszeniu 
można obserwować 
brzeg morski czy 
panoramę miasta. 
Klimatyczne  rejsy o 
zachodzie słońca na 
zawsze pozostają w 
pamięci.
Rejsy w sezonie 
codziennie od 10.00 
do zachodu słońca, 
rejs 30 minutowy, 
bilet normalny 25zł, 
ulgowy 20zł, grupa 
15zł.

Parsęta nazywaną 
jest Królową Rzek, jej 
długość to 154 km. 
Jest naturalnym śro-
dowiskiem życia ryb 
łososiowatych. Wraz 
z dopływami tworzy 
doskonałe warunki 
dla łososia do odbycia 
tarła. Aby móc łowić w 
Parsęcie należy uiścić 
składkę okresową na 
ochronę i zagospoda-
rowanie wód okręgu 
koszalińskiego. 
Opłata dla niezrze-
szonych wynosi za:
1 dzień 52zł
2 dni (kolejne) 72zł
3 dni (kolejne) 90zł
7 dni (kolejne) 120zł
14 dni(kolejne) 200zł.

Składka okresowa 
okręgowa dla człon-
ków PZW
1 dzień 30zł
2 dni (kolejne) 45zł
3 dni (kolejne) 60zł
7 dni (kolejne) 70zł
14 dni (kolejne) 100zł
za 1 miesiąc (30 dni) 
150zł
Wymienione opłaty 
należy dokonać na 
konto Okręg PZW 
w Koszalinie na 
rachunek Bank PKO 
S.A 76 1240 3653 
1111 0000 4188 3325. 
Druki można otrzymać 
w sklepach wędkar-
skich, a opłatę uiścić 
na poczcie lub banku. 
Ważne aby wpisać 

datę połowu. W przy-
padku jej braku liczy 
się termin wpłaty. 

Miłośnicy wędkarstwa 
morskiego winny udać 
się do Inspektoratu 
Rybołówstwa Morskie-
go, który znajduje się 
przy ul. Węgorzowej 
6c, tel. 943517885. 
Tam uzyskają „spor-
towe zezwolenie 
połowowe”.

Wymagane doku-
menty:
1.Wniosek o wydanie 
zezwolenia połowo-
wego.
2. Dokument stwier-
dzający tożsamość.

3. Opłata skarbowa: 
-na okres 1 miesiąca 
16zł; 
- na okres całego 
roku:
a) wydawane eme-
rytom, rencistom, 
młodzieży szkolnej do 
24 lat - 31 zł
b)osobom fizycznym i 
armatorom jednostek 
- 49 zł
- na czas zawodów 
sportowych - 15 zł
Wymienione opłaty 
należy wnosić na 
konto Urzędu Miej-
skiego w Słupsku na 
rachunek:
BRE BANK S.A 35 
1140 1153 0000 2175 
4200 1010

Rejsy na Bornholm
Zaledwie 100 km od Kołobrzeg leży malownicza 
duńska wyspa Nexo. Wystarczy dowód osobisty 
(w przypadku dziecka paszport) aby w kilka 
godzin znaleźć się na wyspie nazywanej Majorką 
Północy. Legenda głosi iż: „Po stworzeniu Skan-

dynawii Bogu zostały resztki tych wszystkich 
cudowności, które dał krajom Północy. Bóg te 
resztki zebrał i rzucił do Bałtyku- tak powstał 
Bornholm”. W lipcu i sierpniu armator Kołobrze-
ska Żegluga Pasażerska planuje rejsy codziennie:

DOROŚLI  195 PLN  140 PLN
DZIECI OD 4 DO 12 LAT 170 PLN  130 PLN
DZIECI PONIŻEJ 4 LAT bezpłatnie bezpł.
BILET RODZINNY DWOJE DOROSŁYCH 
+ DZIECIOD 4 DO 12 LAT (cena za osobę) 
  170 PLN  130 PLN
EMERYCI I RENCIŚCI 
(na podstawie legitymacji) 170 PLN  130 PLN
GRUPA MIN. 15 OSÓB 
(cena za osobę) 170 PLN  130 PLN
ROWER  40 PLN  20 PLN
MOTOROWER 120 PLN  60 PLN
MOTOR  170 PLN  150 PLN
PRZYCZEPKA DO ROWERU 40 PLN  20 PLN
*cena biletu w obie strony / powrotu tego samego dnia
ładunek za 1 kg 2 PLN
ładunek za 1 m3 100 PLN

Kołobrzeg 7.00 Nexo 11.30; 
Nexo 18.00 Kołobrzeg 22.30

KOŁOBRZEG-NEXO       w obie strony*       w jedną

Uwaga:
Opłata za ładunek nie dotyczy przewozu bagażu podróżnego.
W przypadku wyjazdu/powrotu innego dnia bilet należy liczyć 
dwa razy w jedną stronę.

Informacje ogólne

Dla wędkarzy
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Ośrodek Wypoczynkowy 
Gryf

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY-SANATORIUM 
UZDROWISKOWE GRYF 
mieści się w uzdrowiskowej części miasta, w odle-
głości 100 metrów od morza oraz niedaleko molo.

Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
Ośrodek Wypoczynkowy Gryf
ul. Waszyngtona 1
78 - 100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 354 98 00, 354 99 00,

DZIAŁ MARKETINGU
+48 94 354 7800 LUB +48 94 354 98 16
fax: +48 94 352 34 48
e-mail: gryf@gryf.info.pl

Apartamenty 
Olympic Park

Czarny Potok 14, 
Krynica Zdrój

ul. Wschodnia 18 a, b,
Kołobrzeg

Apartamenty 
w Krynicy Zdrój

www.gryf.info.pl o.griesa@gryf.info.pl tel: 663 359 064, k.konopka@gryf.info.pl tel: 535 690 800
w dni robocze od pn.-pt. od 8:00 - 16:00 tel: 94 35 49 816; tel: 94 35 47 800 gryf@gryf.info.pl
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