
miasto  kołobrzeg |   1    marzec 2013   www.miastokolobrzeg.pl Życzę Państwu ciepłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych radości, pomyślności oraz wielu serdecznych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie.

kołobrzeg
GAZETA

BEZPŁATNAmiasto Po raz kolej-
ny na kołobrzeskiej 

plaży odbyły się symbo-
liczne zaślubiny z Morzem. 

„Przyszliśmy do ciebie 
Morze po ciężkim, krwawym 
trudzie” – padły słowa pod 

Pomnikiem Zaślubin. 
Relacja na str. 14.

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

0,- zł79

GAZETA

BEZPŁATNA

Tomasz Tamborski
Starosta 
Kołobrzeski

Roman Ciarka
Przewodniczący 

Rady Powiatu

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” 

życzy

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Ryszard Szufel
Przewodniczący Rady Miasta

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie,

odpoczynku od codzienności,
optymizmu, energii i nadziei
Mieszkańcom Kołobrzegu 
i Powiatu Kołobrzeskiego

życzy

Poseł na Sejm RP 
Marek Hok

Bratek w 10-paku 
różne odmiany i kolory

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

Ziemia uniwersalna 
kwiatowa - 50l.

6,- zł99

9,- zł99

Thuja 
w odmianach
1. Thuja Brabant
2. Thuja Smaragd
3. Thuja odmiany kuliste
4. Thuja Danica

To już 
68 lat

Janusz Gromek 
z niejednej pie-

karni jadł chleb, 
a Andrzej Mielnik 

niejeden raz prosił, 
żeby go do szkoły 
nie wysyłać, bo on 
już swoje lekcje od-

robił. Co więc łączy 
nauczyciela i pieka-
rza? Obaj panowie 
mają szansę zostać 

prezydentem. Co 
ich dzieli? Prawie 
wszystko. Szcze-
góły na stronie 5.

17 marca, na plaży 
scenę zaślubin 

z Morzem sprzed 68 lat 
odegrały grupy 

rekonstrukcyjne.
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JAK 
NAUCZYCIEL 
Z PIEKARZEM
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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

Sąd przesłuchał bie-
głych, w tym część z nich 
za pomocą telemostu w 
Sądzie Okręgowym w 
Szczecinie. Zwrócili oni 
uwagę na osobowość 
Damiana R., jako nie 
do końca prawidłową, 
obracającą się wokół nar-
kotyków. Zaznaczyli oni 
jednak, że w momencie 
tragicznego zdarzenia, 
oskarżony musiał wie-
dzieć co się wokół niego 
dzieje, bowiem nie jest 
tak, jak twierdzi, że zda-
rzenie trwało 10 sekund, 
a było ono rozłożone w 
czasie, od wejścia na 
klatkę ofiar trwało to co 

najmniej kilka minut. A to 
oznacza, że zarówno w 
sporze z ofiarami, jak i w 
rozmowie z domownika-
mi, oskarżony miał czas 
na przemyślenie swoich 
działań, a więc był poczy-
talny i wiedział co robi. 
Znaleziono w jego oso-
bowości wiele elementów 
negatywnych, zwłaszcza 
agresję. Dlatego biegli 
wykluczyli działanie w 
afekcie, bo choć miało 
ono charakter nagły, to 
było przepełnione emo-
cjami, także strachem, 
ale miało charakter zło-
żony i każda czynność 
mogła być poddana 

kontroli przez oskarżo-
nego. Tej samokontroli 
zabrakło, a przynajmniej 
oskarżony zdaniem bie-
głych zaakceptował wy-
ciągnięcie noża, którym 
zadał śmiertelne rany. 

Obok biegłych, zeznawali 
również świadkowie tego 
zdarzenia: rodzina oraz 
jeden z kolegów Damia-
na R. Według świadka 
Pawła P. całe zdarzenie 
nie trwało 10 sekund, 
ale kilka minut. Zaczęło 
się od rozmowy, a potem 
przerodziło się w przepy-
chankę. Jak ustalili biegli, 
skończyło się to zada-

niem 11 ran jednej ofierze 
i dwóch kolejnych drugiej. 
Wszystkie przyczyniły 
się do śmierci dwóch 
młodych mężczyzn. Na 
korzyść oskarżonego 
zeznawała jego matka. 
To ona wezwała policję 
do mieszkania. Sędzia, 
podczas przesłuchania, 
nie szczędził kobiecie 
gorzkich słów, zwłasz-
cza jeśli idzie o fakt, że 
niespecjalnie zdawała 
sobie sprawę tego, co 

wokół jej syna się dzieje. 
W sądzie padło wiele 
informacji dotyczących 
narkotyków. Przy okazji, 
przewodniczący składu 
zelektryzował wszystkich 
oznajmiając, że kobieta 
po poinformowaniu dy-
żurnego o tym, co dzieję 
się w domu, nie wyłączyła 
telefonu i całe zdarzenie 
zostało zarejestrowane 
przez urządzenie w Ko-
mendzie Powiatowej Poli-
cji w Kołobrzegu. Kobieta 

nie była świadoma tego, 
że nie wyłączyła telefo-
nu. Obecnie, nagranie 
analizują biegli, próbując 
ustalić, co działo się w 
tym czasie w domu. Może 
to być koronny dowód w 
sprawie.

Kolejne posiedzenie 
sądu odbędzie się 27 
marca. Wobec oskarżo-
nego Damiana R. sąd 
przedłużył areszt do 
czerwca.

W Sądzie Okręgowym w Koszalinie trwa proces Damiana R. oskarżonego o podwójne zabójstwo. Sąd ma dowód w postaci nagrania z domu oskarżonego.

SĄD MA NAGRANIE Z PRZEBIEGU ZDARZENIA
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

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

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

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

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

spółka jawna

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

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

www.miastokolobrzeg.biz

Z okazji Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze 
życzenia dużo zdrowia, szczęścia, dobrego humoru,
a przy tym wszystkim bogatego stołu naszym 
Klientom, Pracownikom i Członkom Spółdzielni

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu  

Społem PSS „ Jedność” w Kołobrzegu zaprasza na świąteczne zakupy 
do sieci swoich sklepów 

Polecamy: 
 artykuły spożywcze, wyroby wędliniarskie i mięsne wyroby 
garmażeryjne - pieczone mięsa (np. schab, karkówka, boczek), 
drób, pieczywo i wyroby ciastkarskie, w tym tradycyjne ciasta 
produkowane w oparciu o domowe receptury: mazurki, babki, 
serniki itp. szeroką gamę wyrobów branży przemysłowej.
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Czy obserwujący me-
andry Rady Miasta 

i miejskiej polityki dzien-
nikarz znajdzie bardziej 
barwne postaci niż radny 
Andrzej Mielnik i prezy-
dent Janusz Gromek? 
No może jeszcze radny 
Adam Wieczorek, ale 
trudno dziś jeszcze okre-
ślić, czy to bardziej polityk 
czy przedstawiciel świata 
mediów. Zostają więc te 
dwie postaci. Piekarz i 
nauczyciel.

Oczywiście, zarówno 
pan Andrzej jak i 

pan Janusz mogliby się 
obrazić na pokazywanie 
palcem ich zawodów, ale 
przecież ten pierwszy 
nieraz uprawia dygresje 
w stylu, że zna się na 
pieczeniu pączków, a ten 
drugi, a jakże, niejeden 
raz przypominał, że ma 
świetny kontakt z ludźmi 
jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego, no i 
oczywiście były dyrektor 
szkoły.

Andrzej Mielnik był 
jednym z filarów wy-

granej Janusza Gromka 
w wyborach prezydenc-
kich w 2006 roku. To on 
krytykował przeciwników 
obecnego prezydenta, 
torpedując jednocześnie 
pomysły ówczesnego 
prezydenta Henryka 
Bieńkowskiego. Z listy PO 
Mielnik został radnym, a 
potem też wiceprzewod-
niczącym Rady Miasta. 

Na krótko. Po pewnym 
czasie atmosfera zaczęła 
się psuć, a radny piekarz 
mocno pospierał się ze 
swoim kolegą nauczycie-
lem. Po czasie, dzieliło ich 
niemal wszystko, choć są 
i tacy, którzy twierdzą, że 
to pozory. Przed ostatnimi 
wyborami Mielnik mocno 
Gromka krytykował. Z 
wzajemnością. Do Rady 
w wyborach w 2012 roku 
Mielnik dostał się z listy 
SLD, wyrywając mandat 
PO na Radzikowie, ale do 
klubu lewicy nie wstąpił. A 
jak będzie teraz?

Trudno przewidzieć, 
czy Andrzej 

Mielnik ma chęć 
zostać prezy-
dentem. Do tej 
pory jedynie w 
tym temacie 
przebąkiwał 
co nieco, 
ale tak 
n a p r a w -
dę żadna 
dek la rac ja 
nigdy nie pa-
dła. Zaplecze 
Mielnik już ma 
i to wcale nie 
w piekarni, 
a w Koło-
b rzesk im 
Stowarzy-
s z e n i u 
Kupców 
i Przed-
s i ę -
biorców, 
k t ó r e g o 
prezesem na 

nowo został wybrany i od 
razu spowodował, że z 
organizacją tą znowu za-
częto się liczyć. Z drugiej 
strony, nie wiadomo, czy 
w wyborach za rok wystar-
tuje sam Janusz Gromek. 
W kuluarach słychać, że 
jednak tak. Z drugiej stro-
ny mówi się, że wszyscy 
mają skontrować Platfor-
mę Obywatelską. Czy bę-
dzie tam jeszcze miejsce 
dla Janusza Gromka? A 
m o ż e 
J a -
nusz 
Gro-
mek 

może liczyć na poparcie 
opozycji, gdyby tylko spod 
kontroli swojej partii się 
wyzwolił? 

Życie polityczne pisało 
już różne scenariusze. 

Kto wie, jaki chleb wyjdzie 
tym razem z piekarni. 
Pewne jest jedno: na tę 
premierę wielu czeka z 
niecierpliwością. Wiado-
mo: apetyt rośnie w miarę 
jedzenia…

Zbyt dużo posiedzeń ko-
misji, spotkania, z których 
nic nie wynika, ani które 
niczemu nie służą, poza 
wyciąganiem pieniędzy z 
budżetu miasta. Piszemy 
o tym od dawna, ale radni 
niewiele sobie z tego robią. 
O wprowadzeniu ryczałtów 
mówiło się na początku 
kadencji i na tym poprze-
stano. A z oświadczeń ma-
jątkowych radnych wynika, 
że etat radnego to całkiem 
intratna posadka... przy-
najmniej dla niektórych.

Na spotkaniu z radnymi: 
Wiesławem Parusem, Jac-
kiem Kusiem i Marcinem 
Beńko z prezydentem Ja-
nuszem Gromkiem, padła 
propozycja, aby wprowa-
dzić ryczałty dla radnych. 
Jak mówi prezydent Janusz 
Gromek, ryczałty miałyby 
być tej samej wysokości co 
obecne diety - wzrost byłby 
dosłownie minimalny, gdyż 
ustalenie ich wysokości 
miałoby charakter procen-
towy do stanu obecnego. 
Radni są gotowi rozważyć 
pomysł prezydenta - miał-
by powstać projekt grupy 
radnych w tej kwestii. 
Ale nie wszyscy radni z 
nowego pomysłu są za-

dowoleni. Sceptyczny jest 
szef Klubu PO - Piotr Le-
wandowski, który uważa, 
że de facto nie przynosi 
to wielkich oszczędności, 
a takie pomysły powinny 
być omawiane na początku 
kadencji. Wtóruje mu szef 
Klubu SLD Jacek Woźniak, 
który twierdzi, że ryczałt 
w taki organie jak Rada 
Miasta po prostu się nie 
sprawdzi. - Tu jest mnóstwo 
spraw do omówienia, nie 
można się spotkać raz w 
miesiącu i odklepać projek-
ty uchwał na sesję. Byłem 
w Radzie Powiatu gdzie są 
takie rozwiązanie ale ich 
przeniesienie do Rady Mia-
sta nie jest dobrym pomy-
słem - komentuje Woźniak. 
Teraz sprawą mają zająć się 
sami radni.

Warto przypomnieć, że 
niedawno ryczałty wpro-
wadzili sobie radni Rady 
Gminy Kołobrzeg. Przy 
okazji podwyższyli sobie 
zarobki podstawowe o 
43%. W Radzie Miasta Ko-
łobrzeg zmian nie będzie. 
Za propozycję ryczałtu, 
koledzy klubowi z PO zmy-
li radnemu Wiesławowi 
Parusowi głowę. Raczej już 
nie będzie się wychylał.

Podniesienie i przełożenie na bok mostu na Kanale 
Drzewnym spowoduje, że dojazd pociągów na dwo-
rzec PKP nie będzie możliwy. Dlatego przez skrzyżo-
waniem torów z ulicą Bałtycką na wysokości Stadionu 
im. Sebastiana Karpiniuka powstał specjalny peron, 
z którego będą korzystać podróżni przyjeżdżający z i 
odjeżdżający do Szczecina. Prace remontowe obejmą 
neogotyckie ławy mostowe, które mają zostać przebu-
dowane, aby służyć kolejne 100 lat. Ruch w kierunku 
dworca kolejowego ma zostać wznowiony 26 czerwca.

Pomiędzy 
piekarzem, nauczycielem i dziennikarzem…

Powrócił temat zarobków radnych Rady Miasta. Prezydent 
chce uchwały o ryczałtach, popiera go SLD i niektórzy człon-
kowie Platformy. Ale nie wszyscy.

Ryczałtów
nie będzie

Linia kolejowa Kołobrzeg-Szczecin została otwarta 
w 1881 roku. W ubiegłym roku wyremontowano most 
kolejowy na Parsęcie, w tym roku czas na drugi most.

Będzie „dworzec” Kołobrzeg Stadion
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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.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

wesela | poprawiny | studniówki | balesylwestrowe  
imprezy firmowe | bankiety | urodziny | dyskoteki  

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Oferty promocyjne:

 PROMOCJA NA WESELA 

Ostatnie opady śniegu dały się kie-
rowcą we znaki. W niedzielę 10 

marca kobieta jechała do Kołobrzegu 
od strony Ustronia Morskiego. Na pe-
chowym zakręcie miała na liczniku ok. 
70 km/h. W pewnym momencie auto 
na numerach rejestracyjnych z Nowe-
go Tomyśla wpadło w poślizg. Kobieta 
próbowała zapanować nad pojazdem, ale 
jej się to nie udało. Zjechała do rowu ale tak 
pechowo, że samochód odbił się częścią pod-
wozia od ziemi i obrócił o 180 stopni. Kobieta po-
dróżowała razem z córką. Nikomu nic się nie stało.

Na początku marca be-
toniarka przejeżdżająca 
przez Ustronie Morskie 
zgubiła beton na asfalcie 
tuż za skrzyżowaniem z 
Sianożętami. Strażacy 
kierowali auta przez 
Ustronie.

Ciężarówka wyjechała z te-
renu jednej z firm i zaczęła 

gubić beton. Na miejsce 
zostali wezwani strażacy, 
którzy zajęli się upłynnia-
niem ruchu pojazdów, bo-
wiem zaczęły tworzyć się 
korki w obie strony. Beton 
z drogi usuwali pracownicy 
ustrońskiej firmy. Co cie-
kawe, 2 tygodnie później 
sytuacja się powtórzyła. 
Nic tylko pogratulować.

Prezentację przedstawił 
komendant powiatowy 
policji inspektor Waldemar 
Trzciński. W 2012 roku w 
naszym powiecie spadła 
liczba przestępstw do 2344, 
a wzrosła ich wykrywalność 
do niemal 75%. Odnotowa-
no 1521 przestępstw krymi-
nalnych, 114 przestępstw 
gospodarczych (wykrywal-
ność ponad 98%), 188 spraw 
związanych z posiadaniem 
o obrotem narkotykami 

(wykrywalność 98,6%). W 
związku z narkotykami, Ko-
łobrzeg zajmuje pierwsze 
miejsce w województwie, 
jeżeli idzie o zagrożenia. 

Odnotowano 193 kradzieże 
z włamaniem, 37 skradzio-
nych samochodów (tu jest 
lepiej niż w poprzednich 
latach - liczba kradzieży 
spada, ale wykrywalność to 
nieco ponad 10%), 6 bójek 
i pobić (wykrywalność po-

nad 90%), 106 nieletnich 
złamało prawo, odnotowa-
no 480 nietrzeźwych kie-
rujących, ponad 14 tysięcy 
wykroczeń drogowych, 98 
wypadków drogowych, z 
tego 7 było śmiertelnych 
(132 osoby odniosły rany) 
i 642 kolizje drogowe. 

Zarówno inspektor Trzciń-
ski jak i samorządowcy 
podkreślali dobrą pracę po-
licji i współpracę z policją. 

Tomasz Tamborski, starosta 
kołobrzeski przyznał, że 
w Kołobrzegu i gminach 
powiatu mieszkańcy czują 
się bezpiecznie i to jest naj-
większy sukces kołobrze-
skiej policji. Podkreślano 
także duży wkład w zmianę 
warunków lokalowych po-
licjantów ze strony Ustronia 
Morskiego, które przezna-
czyło na ten cel rekordową 
kwotę w 2012 roku ponad 
240 tysięcy złotych.

Komisja Rewizyjna prze-
prowadziła kontrolę w Aka-
demii Piłkarskiej, wobec in-
formacji o popełnianych w 
niej nieprawidłowościach. 
Jak wiadomo, w sprawie 
sytuacji w stowarzyszeniu 
interweniował już starosta 
oraz sąd, który jak okazało 
się na dzisiejszym posiedze-
niu komisji, uchylił uchwały 
władz akademii. W kontroli 
wziął udział Artur Dąbkow-
ski jako członek zespołu 
kontrolnego.

Jakie było zdziwienie rad-
nych gdy okazało się, że 
Artur Dąbkowski, który 
stowarzyszenie kontrolo-
wał, jest jego członkiem. 

Zarzut w tej sprawie Dąb-
kowskiemu postawił radny 
Dariusz Zawadzki. Zgodnie 
z prawem, Dąbkowski nie 
miał prawa kontrolować or-
ganizacji pozarządowej i ze 
sprawy powinien uprzednio 
się wyłączyć. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej 
komentował, że zamierzał 
się wyłączyć z głosowania i 
nie zamierzał uczestniczyć 
w procedowaniu tej sprawy. 
Ostatecznie, ze sprawy się 
wyłączył. Problem w tym, 
że kontrola jest nieważna 
i trzeba ją zacząć od nowa. 
W zespole kontrolnym 
znajduje się Marcin Beńko, 
Jacek Woźniak i Adam Wie-
czorek.

MIELI DUŻO 
SZCZĘŚCIA

Podczas rocznej odprawy w Komendzie Powiatowej Policji z udziałem nadinspektora Wojciecha Olbrysia, 
zaprezentowano rok 2012 w policyjnej statystyce.

Podczas posiedzenia komisji okazało się, że jej prze-
wodniczący Artur Dąbkowski, nie miał prawa wziąć 
udziału w kontroli, w której jednak uczestniczył...

Skandal na komisji

Betonowym orłom 
gratulujemy

Statystycznie 
jest bezpieczniej
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- To było spotkanie w 
większej grupie, bowiem 
uczestniczyli w nim nie 
tylko członkowie zarządu 
regionu, ale także przysłu-
chiwali się członkowie klubu 
radnych Sejmiku Zachod-
niopomorskiego. Dyskuto-
waliśmy przede wszystkim o 
nowej perspektywie unijnej 
na lata 2014-2020. To jest 
dyskusja otwierająca temat, 
na podstawie informacji, 
które obecnie posiadamy. 
Dyskutowaliśmy o akty-
wizacji obszarów gospo-
darczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów w 
Szczecinie, inwestycjach na 
drogach wojewódzkich, a 
także o sprawach wojewódz-
twa. Tych tematów było 
dużo, ale to te najważniejsze 
- skomentował na gorąco 
po posiedzeniu zarządu 
jego przewodniczący - Sta-
nisław Gawłowski. 

Lider zachodniopomor-
skiej PO ustosunkował 
się również do tematu 
związanego z wyborami 
w partii. Te odbędą się 
już za kilka miesięcy. - To 
była krótka informacja o 
kalendarzu wyborczym. 
Kadencja władz Platformy 
kończy się bodajże w maju 

przyszłego roku. W maju są 
też wybory do Parlamentu 
Europejskiego i żeby nie 

dublować tych dwóch wyda-
rzeń, powinniśmy zakończyć 
wybory w Platformie na trzy 
miesiące przed wyborami do 
Europarlamentu. To musi 
oznaczać, że wybory w ko-
łach powinniśmy zacząć w 
okolicy października. 

Zapytaliśmy Stanisława 
Gawłowskiego o sytuację 
w kołobrzeskiej Platformie 
i planach wyborczych z 
tym związanych. - Przed 
wyborami, rozpoczęła się w 
Kołobrzegu dyskusja zmie-
rzająca do ustalenia kto już 
na pewno będzie kandyda-
tem. Ja myślę sobie, że to nie 
jest jeszcze czas, ale też, że 
podgrzewanie tej atmosfery 
nie służy pracy ważnych 
osób w tym mieście. Dlatego 
w ubiegłym roku chciałem 
tę sprawę uspokoić. Myślę, 
że mi się to udało, choć różni 
doradcy i podszeptywacze 
trochę napięć spowodowali. 
O sytuację w Kołobrzegu 
jestem spokojny. Platforma 
będzie miała jednego kan-
dydata na prezydenta, Plat-
forma zagra jako drużyna, a 
to środowisko po raz kolejny 
udowodni, że jak nikt inny 
potrafi dbać o sprawy koło-
brzeskie - komentuje szef 
zachodniopomorskiej PO.

Radni najpierw zajęli się 
podwyżką cen wody i ście-
ków: 50 groszy od każdego 
metra sześciennego wody 
ze ściekiem. To głosowanie 
było formalnością, gdyż 
podwyżka weszłaby w ży-
cie niezależnie od uchwały 
radnych. Nie mnie jednak 
radni nad podwyżką dysku-
towali. Padały argumenty 
opozycji, że kołobrzeżanie 
zapłacą za to, żeby ceny 
na gminach spadły. Prezes 
MWiK Paweł Hryciów pró-
bował te argumenty osła-
bić, ale raczej nikogo nie 
przekonał. Najciekawsze 
było wystąpienie radnego 
niezależnego Andrzeja 
Mielnika, który przypo-
mniał swoim kolegom z 
PO i prezydentowi miasta, 
że gdy powstawał projekt 
Dorzecza Parsęty, przy-
rzekano mieszkańcom, że 
nikt nie pozwoli, aby nasi 
mieszkańcy dokładali się 
do wydumanych inwestycji 
na gminach. Jak powie-
dział w studio sesyjnym 
radny Jacek Kuś, za cenę 
politycznych profitów wój-
tów, Platforma sprzedała 
mieszkańcom Kołobrzegu 
podwyżkę cen wody, która 
tak naprawdę nie powinna 
przekraczać 5 groszy. Wy-
niosła 10 razy więcej. 

Najwięcej emocji wy-
wołały projekty uchwał 
śmieciowych. Opozycja 
przygotowała własny, który 
opierałby się na adresie. 
Platforma popierała projekt 
prezydenta, który popierał 
rozliczenie kosztów wywo-
zu śmieci od wody. Radni 
opozycyjni nie zostawili 
suchej nitki na pomysłach 
urzędników. Powoływano 
się na wiele argumentów: 
od finansowych (metoda 
opozycji była bardziej ko-
rzystna dla mieszkańców) 
po polityczne, bo opozycja 
swoje pomysły z miesz-
kańcami konsultowała, a 
urzędnicy tylko narzucili. 
Projektu miejskiego bronił 
zastępca prezydenta ds. 
gospodarczych Andrzej 
Olichwiruk wskazując na 
jego racjonalność i pro-
stotę: płaci za śmieci ten, 
kto naprawdę mieszka, a 
nie za to, że ma miesz-
kanie. Opozycja się z tym 
nie zgadzała i podnosiła 
kwestię, że w ten sposób, 
za śmieci nie zapłacą wła-
ściciele apartamentów, a 
przecież nawet jeśli 1 wła-
ściciel produkuje śmieci, 
to i tak trzeba je odebrać, 
a już samo to powoduje 
koszty. Ale według Oli-
chwiruka, płacić należy 

od wyrzuconych śmieci, 
a nie za gotowość do ich 
odbioru. Jeszcze wice-
przewodniczący Błaszczyk 
apelował, aby stanąć po 
stronie mieszkańców, a 
nie systemu. Nie ulegało 
bowiem wątpliwości, że 
system od wody był naj-
droższy z możliwych. W 
głosowaniu jednak projekt 
opozycji upadł, a PO więk-
szością głosów poparła 
projekt prezydent. 

Fakt faktem, Janusz Gro-
mek zadeklarował obniżkę 
cen, jeśli system w prak-
tyce okaże się tańszy. Na 
razie czekają nas podwyżki 
w wysokości nawet 75% za 
wywóz śmieci. Do tego 50 
groszy za metr sześcien-
ny wody ze ściekiem. To 
dużo. 

Oni głosowali za tym, aby 
płacić za śmieci od zuży-
cia wody: Danuta Adam-
ska-Czepczyńska, Marcin 
Beńko, Artur Dąbkowski, 
Urszula Dżega-Matusz-
czak, Marek Karpiniuk, 
Piotr Lewandowski, Artur 
Mikołajek, Wiesław Parus, 
Lech Pieczyński, Ryszard 
Szufel, Dariusz Zawadzki. 
Nie zapomnij im podzię-
kować.

Dzięki nim 
zapłacisz więcej

Podwyżki cen wody i około 75-prcentową podwyżkę wywozu śmieci - tak ustalili radni pod-
czas XXX sesji Rady Miasta. Za to, że „będzie nam się żyło lepiej”, zapłacimy sami i to dużo. 
Warto więc podziękować naszym radnym pieszczochom za ten numer, jaki nam wykręcili.

Gawłowski: 

BO 
MOŻNA 
PRZYŁOŻYĆ 
PLATFORMIE

W Kołobrzegu obradował zarząd wojewódzkiej PO. Jej przewodniczący 
- Stanisław Gawłowski, zaprzecza, aby rozmawiano o obsadzie funkcji dyrektora szpitala.
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Zapraszamy na wiosenny kiermasz ogrodniczy

ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki

ul. Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
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

poleca Centrum Ogrodnicze Żulicki

Bogaty wybór kwiatów do każdego ogrodu i domu 
oraz ozdób wielkanocnych

Ozdoby wielkanocne. Bratki, hiacynty. Największa oferta na wiosenne 
grillowanie.

 2,90 PLN!
Narcyz 
w doniczce

Naszym Klientom życzymy 
radosnych i rodzinnych Świąt 
Wielkiej Nocy.
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Kierowca skody nie tylko nie 
chciał się zatrzymać, ale tak-
że zderzył się z autem Stra-
ży Granicznej. Zarządzono 
blokadę drogi krajowej nr 
11 w Ustroniu Morskim. Na 
wysokości miejscowości Ba-
gicz kierujący Fabią wykonał 
manewr zmierzający do ze-
pchnięcia radiowozu z drogi 
w wyniku czego doszło do 
kolizji drogowej. Następnie 
kierujący i pasażer porzucili 
pojazd oddalając się pieszo 
w kierunku pobliskiego osie-
dla. Na miejsce zdarzenia 
skierowano patrole Policji 
celem zatrzymani sprawców. 

Podczas penetracji terenu 
i rejonu przyległego doko-
nano zatrzymania dwóch 
mężczyzn w wieku 27 i 36 
lat. W pojeździe podczas 
przeszukania ujawniono i 
zabezpieczono nielegalny 
tytoń o łącznej wadze 19 kg 
oraz pojemniki z zawartością 
oleju napędowego. W chwili 
obecnej zatrzymani przeby-
wają w policyjnym areszcie.
 
Prawdopodobnie zostaną 
przedstawione im zarzuty 
posiadania nielegalnego 
tytoniu. Ponadto kierowcy 
zostanie przedstawiony 

zarzut narażenia na niebez-
pieczeństwo utraty życia 
i zdrowia funkcjonariuszy 
oraz kierowania pojazdem 
pod wpływem alkoholu. Pod-
czas zatrzymania 27-latek 
miał 1 promil w wydychanym 
powietrzu.

Ktoś podpalił cenne przy-
rodniczo łąki należące do 
obszaru „Natura 2000”. 
Ogień został podłożony od 
strony ulicy Krzywoustego, 
ale silny wiatr przeniósł 
pożar w kierunku Parsęty i 
Parku Dąbrowskiego. Stra-
żacy gasili ogień na bagni-
stym i podmokłym terenem 
około godziny. Na miejsce 
przybył patrol policji, ale 
wiadomo: nikt niczego nie 
widział...

Jako pierwsi 27 lutego 
na portalu Miastoko-

lobrzeg.pl poinformowali-
śmy o odwołaniu Janusza 
Olszewskiego z funkcji dy-
rektora Szpitala Regional-
nego w Kołobrzegu. Taką 
decyzję podjął Zarząd 
Województwa Zachod-
niopomorskiego. Janusz 
Olszewski zastąpił w 2002 
roku Leszka Wójtowicza. 
Przeprowadził szpital 
przez największe zawieru-
chy, we współpracy z sa-
morządowcami, zwłaszcza 
byłym starostą Ryszardem 
Ławrynowiczem go oddłu-
żył i wyremontował. Miał 
jednak fatalne stosunki z 
dużą częścią załogi, tak 
samo jak z mediami, z 
którymi z zasady nie roz-
mawiał. Był wielokrotnie 
oskarżany o mobbing i 
zastraszanie. Jedna z 
pracownic poskarżyła się 
prokuratorowi. Sprawa 
trafiła do sądu. Dyrektor 
w pierwszej instancji zo-
stał uniewinniony, ale sąd 
drugiej instancji zwrócił 
sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Za czasów 
Janusza Olszewskiego 
szpital kołobrzeski zajmo-
wał też wysokie lokaty w 
rankingach, w tym dru-
gie miejsce w rankingu 
„Rzeczpospolitej”.

Następnego dnia odbyło 
się posiedzenie Rady 

Szpitala. Spotkanie odbyło 
się za zamkniętymi drzwia-
mi. Nie wpuszczono na nie 
dziennikarzy. Zebrała się 
rada pod przewodnictwem 
Tomasza Tamborskiego. 
Była Anna Mieczkowska 
i Marek Hok. Członek 
Zarządu Województwa 
przedstawiła powody od-
wołania dyrektora, czyli 
fakt wyczerpania się moż-

liwości dalszej współpracy 
z dyrektorem Januszem 
Olszewskim. Członkom 
rady to nie wystarczyło 
i domagali się podania 
prawdziwych powodów, 
a nie tylko zdawkowego 
komunikatu. Pojawiły się 
głosy, że rada taką wiedzę 
mieć powinna, bo inaczej 
będzie to fasadowa rada. 
Słów krytyki członkom 
rady nie oszczędzili związ-
kowcy, którzy przypomnie-
li, że do tej pory człon-
kowie rady nie zadawali 
trudnych pytań i specjalnie 
nie interesowali się tym, 
co w szpitalu się dzieje, 
zwłaszcza jeśli idzie o 
sprawy pracownicze. 
Krzysztof Czuchra, szef 
szpitalnej „Solidarności: 
przypomniał, że jedynym 
członkiem rady, który nad 
sprawami pracowników 
się pochylił, to Przemy-
sław Dawid z poprzedniej 
rady. Swoje dołożyła także 
Anna Mieczkowska, która 
choć deklarowała, że chce 
współpracować z radą, to 
podniosła temat, że człon-
kowie rady na przykład nie 
badali do tej pory skarg 
na dyrektor szpitala czy 
pracowników, a powinni 
to robić. Być może wtedy 
lepiej rozumieliby decyzję 
Zarządu Województwa.

Przeciwko takiemu trak-
towaniu sprawy prote-

stował Bogdan Błaszczyk, 
zdaniem którego, Zarząd 
Województwa ma prawo 

podejmować suwerenne 
decyzje, natomiast społe-
czeństwu należy się rze-
telna informacja, co stało 
za odwołaniem Janusza 
Olszewskiego. Na takie 
argumenty nie zgodziła się 
Anna Mieczkowska, która 
przypomniała Błaszczyko-
wi, że Janusz Olszewski 
do łatwych we współpra-
cy nie należał. W sukurs 
przyszli jej związkowcy, 
którzy przypomnieli, że 
przecież rada regularnie 
była informowana o tym 
co się dzieje, o lekceważe-
niu i rozbijaniu związków 
zawodowych, o braku 
komunikacji, ale wówczas 
nikogo to nie interesowało, 
a teraz wielka ciekawość. 

Swój protest zgłosił 
także Sławoj Kigina, 

który przypomniał, że sta-
tut szpitala nie przewiduje 
zwołania rady w ciągu 
jednego dnia. On również 
zwrócił uwagę na fasa-
dową funkcję członków 
rady w sprawie podjęcia 
uchwały, która de facto 
nie ma znaczenia. Osta-
tecznie, Bogdan Błasz-
czyk głosował przeciwko 
uchwale, a Sławoj Kigina 
wstrzymał się od głosu. 

Na spotkaniu na chwilę 
pojawił się Janusz Ol-

szewski, który od starosty 
Tomasza Tamborskiego 
odebrał kwiaty i podzię-
kowaniu za 10-letni wkład 
pracy w rozwój Szpitala 
Regionalnego. Tymcza-
sem poseł Marek Hok 
obiecał, że wybór nowego 
dyrektora będzie przej-
rzysty i zostanie zrobione 
wszystko, aby postawić 
na człowieka, który szpital 
wzmocni, a nie w ciągu 1,5 
roku rozłoży.

Pościg za białą skodą

ZACZYNA SIĘ OKRES WYPALANIA ŁĄKSLD za czy przeciw 
Olszewskiemu?
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życzy

Marian Sieradzki
Burmistrz Gościna

Barbara Koleśnikow
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej. 

Na sali sportowej w Szkole 
Podstawowej w Robuniu 
odbył się Szkolny Turniej 
Tenisa Stołowego klas IV 
– VI w kategorii dziewcząt i 
chłopców. W rozgrywkach 
brało udział 13 dziewczynek 
i 8 chłopców oraz 5 sędziów 
wytypowanych spośród 
uczniów. Turniej rozgrywany 
był systemem pucharowym, w 
którym zawodnik po przegra-
niu dwóch meczów kończył 
rywalizację.
Po zaciętej walce w kategorii 
dziewcząt I miejsce zajęła 
Joanna Nowicka; II miejsce 
Dorota Harasimowicz; III 
miejsce Oliwia Iwanejko. 
Najlepszym tenisistą wśród 
chłopców okazał się Paweł 
Monastyrski, który wygrał z 

Michałem Gozdalem (II miej-
sce), a III miejsce zajął Marcin 
Gozdal.

Na zakończenie turnieju 
dzieci otrzymały dyplomy i 
skromne upominki. Turniej 
był eliminacjami szkolnymi 
do XII Powiatowego Turnieju 

Tenisa Stołowego o Puchar 
Starosty Powiatu Kołobrze-
skiego, który odbędzie się w 
Robuniu w kwietniu. Szkołę 
wtedy będą reprezentować 
zwycięzcy oraz zawodnicy, 
którzy zajęli IV miejsce w 
turnieju, tj. Maja Graczyk i 
Daniel Wojtanowski. 

Na sali sportowej w Szkole 
Podstawowej w Robuniu 
odbył się Szkolny Turniej Te-
nisa Kilka jednostek Straży 
Pożarnej z terenu powiatu 
dogaszało budynek w Ram-
lewie. Wszystko wskazuje 
na to, że pustostan został 
podpalony.

Strażacy z Gościna, Ram-
lewa, Rymania, Wartkowa 
i Kołobrzegu gasili pożar w 
pustostanie w Ramlewie tuż 

przy drodze krajowej nr 6. Na 
miejsce przybyły wozy OSP 
z Gościna i Wartkowa, średni 
wóz ratowniczo-gaśniczy z 
Rymania a także ciężki wóz 
z Kołobrzegu wraz z podno-
śnikiem, o Żuku z Ramlewa 
nie wspominając. Strażacy 

bardzo szybko zużyli zapas 
wody, a okazało się, że w 
okolicy stacji benzynowej 
nie ma ani jednego hydrantu. 
Załoga ciężkiego wozu ga-
śniczego musiała jechać po 
wodę do okolicznej wsi. 

Strażacy wycięli części da-
chu, aby dogasić ogień. W 
budynku nie ma elektrycz-
ności, ani innych mediów. 
Ogień musiał więc ktoś 
podłożyć.

Zimowa aura sprzyja nie 
tylko uprawianiu sportów 
zimowych czy lepieniu 
bałwana, ale też daje 
wyśmienitą okazję do 
rozwijania swoich pasji i 
zainteresowań. Przykła-
dem są wychowankowie  
Internatu – uczniowie 
klas o profilu wojskowym 
Zespołu Szkół Gospodarki 
Żywnościowej w Gościnie, 
którzy ramach zajęć po-
południowych  przepro-
wadzają zajęcia ASG  (Air 
So Gun) z użyciem broni 
skonstruowanej w celu re-
alnego odwzorowania pola 
walki. Repliki broni ASG to 
wierne kopie oryginałów, 
pod względem wielkości, 
szczegółów i ciężaru. Ce-
lem spotkań  jest nauka 
poprzez zabawę podstawo-

wych zasad obowiązują-
cych „żołnierzy”, dyscypli-
ny, odpowiedzialności za 
kolegę i całą grupę, współ-
pracy z innymi podczas 
wykonywania zadań, my-
ślenia taktycznego. Chłop-
cy wykorzystując panujące 
warunki atmosferyczne 
przeprowadzili zajęcia w 

kamuflażu zimowym. Ma-
skowanie wykonali samo-
dzielnie. Przy okazji była to 
też świetna okazja do po-
robienia „fotek” przez koło 
fotograficzne działające 
przy Internacie ZSGŻ. 

Mariusz Marecki - nauczyciel 
i wychowawca internatu

8 marca w Szkole w Ro-
buniu obchodziliśmy Dzień 
Kobiet. Już od rana „mali 
mężczyźni” w galowych 
strojach przechadzali się 
po szkolnym korytarzu z 
kwiatkami i laurkami, aby 
wręczyć je swoim paniom 
nauczycielkom. Z niecier-
pliwością trwało oczeki-
wanie na apel i przedsta-
wienie z tej okazji, które 
zwykle jest bardzo zabaw-
ne. I w tym roku publicz-
ność się nie zawiedła, choć 
tematyka była poważna, bo 
przedstawienie ukazywało 
w dużym skrócie drogę 
kobiet do równouprawnie-
nia. Humorystyczna forma, 
doskonale dobrane stroje, 

sugestywne dekoracje 
i oczywiście doskonała 
gra aktorów z klasy V i VI 
sprawiły, że widownia do-
brze się bawiła. Swoimi 
występami uatrakcyjniły 
apel również dzieci z młod-

szych klas, które wystąpiły 
z recytacją  okolicznościo-
wych wierzy i piosenkami. 
Program artystyczny za-
mknęły dziewczęta z klasy 
V. Uczennice z ogromnym 
wdziękiem  zatańczyły 
charlestona i dodatkowo 
oczarowały wszystkich 
pięknymi strojami w stylu 
retro.

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież słodkości i kwiatków. 
Kiedy już uczniowie wrócili 
do swoich domów, kadra 
szkoły oraz goście spotka-
li się jeszcze na słodkim 
poczęstunku w szkolnej 
stołówce.

Święto Pań 
w Robuniu

8 marca był niezwykłym dniem w Szkole w Robuniu.

ASG W GOŚCINIE

Fo
to

: M
ar

ik
a 

z 
K

ół
ka

 F
ot

og
ra

fic
zn

eg
o

Podpalenie budynku w Ramlewie

Turniej w Robuniu
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Radosnych Świąt Wielkanocnych, najlepszych wypieków,
kolorowych pisanek, mokrego Śmigusa Dyngusa, 
najmniejszej liczby obowiązków
oraz wszystkiego co najlepsze w tym pięknym czasie

życzy

Mirosław Terlecki
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy

Za początek Święta Dnia 
Kobiet przyjąć można 
święto macierzyństwa i 
płodności obchodzone w 
starożytnym Rzymie. Tego 
dnia mężowie obdarowy-
wali swoje żony prezentami 
i spełniali ich życzenia. 
Współczesna forma Naro-
dowego Dnia Kobiet odbyła 
się ponad 110 lat temu w 
Stanach Zjednoczonych. Za-
początkowana została ona 
przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki dla upamiętnie-
nia odbywającego się rok 
wcześniej nowojorskiego 
strajku pracownic przemy-
słu odzieżowego przeciwko 
złym warunkom pracy.
W Polsce święto to było 
obchodzone w czasach 
PRL-u. Kobiety dostawały 
wtedy zwyczajowo goździki 
i rajstopy. W roku 1993 
przestało być centralnie 
obchodzone. Mimo niezbyt 
pozytywnej sławy tego dnia, 
warto go uczcić, ponieważ 
każda okazja jest dobra do 
tego, aby lubianej przez 
siebie kobiecie okazać sym-
patię. 

Tak było i w sali wiejskiej 
w Rymaniu, gdzie gościła 
płeć piękna. Mieszkanki 
Rymania licznie przybyły 
na spotkanie, które zostało 
przygotowane przez Urząd 
Gminy Rymań. Wójta Gmi-
ny Mirosława Terleckiego 
wraz z dyrektorem ZSP  
Henrykiem Gromkiem 
powitali panie po czym 
oddali scenę innym panom, 
młodzieży i artystom któ-
rzy umilali czas zebranym 
gościom.  

W programie imprezy 
można było zobaczyć 
występ Małgosi Kaczmar-
czyk, uczennicy Szkoły ze 

Starnina, która z wielkim 
wdziękiem zaśpiewała 
kilka piosenek,młodzież 
z ZSP w Rymaniu, którzy 
przedstawili pod opieką 
p. Małgorzaty Hawrylak i 
Agaty Mikołajczak insceni-
zację okolicznościową. Nie 
mogło zabraknąć zespołu 
śpiewaczego „Biadule”. Po 
raz pierwszy mogliśmy 
zobaczyć występ aktorki 
Magdaleny Muszyńskiej, 
która zaczynała swoją drogę 
artystyczną w Teatrze Dra-
matycznym w Koszalinie. 
Imprezę kończył występ 
seniorów z Klubu Seniora 
„Pod Aniołami”.  

K. U.

W niedzielę 10 marca, do sali wiejskiej w 
Gorawinie, z okazji Dnia Kobiet,  zaproszo-
no Panie z całego sołectwa. Przybyły one 
bardzo licznie tak, że wszystkie miejsca były 
zajęte. Uroczystość otworzyli panowie: wójt 
Gminy Rymań Mirosław Terlecki, sołtys Go-
rawina Jan Pastuch oraz administrator stro-
ny internetowej Gorawina Tadeusz Dach, 
którzy złożyli życzenia wszystkim Paniom. 
Do sali wiejskiej przybył również proboszcz 
parafii w Gorawinie, ksiądz Marek Mierzwa. 

Później wystąpiły dzieci z  przedszkola i 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gora-
winie z przepięknym programem okolicz-
nościowym. Zaczęli od biblijnego Adama, 
z żebra którego powstała pierwsza kobieta 
– Ewa. Na zakończenie tego tekstu stwier-
dzili żartobliwie, że Święto Kobiet powinno 
nazywać się, wobec tego,  Świętem Żebra. 
Były scenki z życia od jaskiniowców aż po 
czasy współczesne. Uczniowie przedstawili 
też żartobliwą interpretację imion kobiecych 
wywołując ogromny aplauz publiczności. 

Całość była przeplatana piosenkami o kobie-
tach, do śpiewania których włączała się cała 
sala. Brawom nie było końca, a występujące 
dzieci otrzymały od organizatorów kosz sło-
dyczy. Paniom na widowni występy bardzo 
się podobały, a w swoich wypowiedziach 
zaznaczały, że bardzo cieszą się, iż dzieci 
z przedszkola i szkoły biorą  udział w takich 
uroczystościach. 
Po występie dzieci, panowie odśpiewali Pa-
niom gromkie „Sto lat” oraz wzniesiono toast 
lampką szampana. Sołtys, Jan Pastuch po-
dziękował występującym dzieciom i ich na-
uczycielom, sam również otrzymał życzenia i 
upominek z okazji Dnia Sołtysa. Następnie w 
asyście strażaków z OSP Gorawino wręczył 
wszystkim obecnym Paniom kwiatek, bądź 
czekoladę. Długo jeszcze później trwały 
rozmowy przy stołach zastawionych ciastem 
oraz słodyczami. Całość  imprezy była do-
skonale zorganizowana. Panowie z OSP w 
odświętnych mundurach obsługiwali Panie 
jako kelnerzy, inni pracowali w kuchni. 

www.gorawino.net

Dzięki uprzejmości Urzę-
du Gminy Rymań po raz 
kolejny mieliśmy okazję 
ugościć przybyłych gości 
na II Zlocie Bałtyckiego 
Hufca Morskiego z okazji 
Dnia Myśli Braterskiej w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rymaniu. W dniach 22-
23 lutego harcerze wzięli 
udział w rywalizacji o Har-
cerskie Laury Naukowe w 
Turnieju Grunwaldzkim.

Sprawdziliśmy naszą wie-
dzę dotyczącą Bitwy pod 
Grunwaldem, karmiliśmy 
smoka, spieraliśmy się 
o sznur, odtwarzaliśmy 
obrazy Jana Matejki oraz 
wykazywaliśmy się w kon-
kursach zręcznościowych. 

I miejsce w kategorii har-
cerskiej zajęła 69 Próbna 
Drużyna Harcerska „Czar-
ne Stopy”/Białogard, w 
kategorii zuchowej Próbna 
Kołobrzeska Gromada
Zuchowa.

Wieczorną porą odbyło się 
świeczkowisko obrzędowe, 
na którym Ania Długosz 
złożyła przyrzeczenie har-
cerskie, a Gabrysia Usarek 
pierwszą w 125 WDH „KA-
JUGA” obietnicę zuchową 
. Zjedliśmy pyszne ciasto, 
napiliśmy się herbatki i 
wyruszyliśmy zwiedzać 
pobliski las.
Miało być strasznie – wy-
szło śmiesznie dzięki in-
wencji twórczej pewnych 

harcerzy. Zuchy w tym cza-
sie oglądały wyświetlane 
bajki na dobranoc. Ruchu 
było wiele przy skakaniu i 
tańczeniu między innymi 
tańca belgijskiego.
Nazwisk wymieniać tu nie 
trzeba, ponieważ wszyscy 
Ci którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do 
realizacji tego wydarzenia 
wiedzą ,że jesteśmy im 
bardzo wdzięczni, nie tylko 
my jako organizatorzy, ale 
także my wszyscy jako 
harcerze – uczestnicy ko-
lejnej świetnej zabawy w 
Rymaniu.
Dziękujemy.

Tekst pwd. Izabela Słowik
zdjęcia pwd. Łukasz WójcikPoznaliśmy 25 

laureatów ogól-
nopolskiego ple-

biscytu „Niezwyczajni” 
wyłonionych spośród po-
nad 130 zgłoszonych, a 
wśród nich pwd. Izabela 
Słowik drużynowa 125 
WDH „KAJUGA” z Gmi-
ny Rymań nominowana 
w kategorii Aktywność 
Społeczna. W towarzy-
stwie przewodniczek 
Olgi Jeżak i Agnieszki 
Podlasin z Bałtyckiego 
Hufca Morskiego dh. Iza 
uczestniczyła w tym nie-
zwyczajnym wydarzeniu.

Fani piłki siatkowej mieli 
nie lada ucztę:turniej koń-
czący tegoroczne  rozgryw-
ki Ligi Amatorskiej. Zawo-
dy rozegrano na terenie hali 
widowiskowo–sportowej w 
Rymaniu. W turnieju wzię-
ło udział 12 zespołów, w 
tym 8 męskich i 4 kobiece. 
Po raz pierwszy swój udział 
w rozgrywkach zgłosiła 
drużyna z Brojc. 

Po wielogodzinnych po-
tyczkach wyłoniono zwy-
cięzców. Wśród zespołów 
kobiecych prym wiodła 
drużyna „Pawlaczki” z Go-
ścina, drugie miejsce zajęły 
panie z Reska, trzecie panie 
z Rymania, a zaszczytne 
ostatnie miejsce panie z 
Gryfic. 

Po zaciekłych bajach wśród 
drużyn męskich najlepsi 
okazali się „Garażowy” z 
Koszalina, drugie miejsce 
zajęli „Pawlaki” z Gościna,  
na trzecim miejscu uplaso-
wała się drużyna „Szwejk” 
Karlino, na czwartym „Wi-
king” z Rymania. Kolejne 
miejsca zajęli: „Grot” Dy-

gowo, „Fanza” Kołobrzeg, 
drużyna z Brojc i „ Kaziki” 
z Siemyśla. Po sportowych 
rozgrywkach wszyscy pa-
nowie zaśpiewali obecnym 
paniom gromkie  „Sto lat” z 
okazji przypadającego Dnia 
Kobiet. Otrzymały one rów-
nież czekolady. 

W.Z.

Dzień Kobiet w Gorawinie

Wiwat siatkówka!

„Niezwyczajni”
Za ciężką pracę  i „służbę całym życiem” podziękowano 
harcerskim instruktorom podczas uroczystej Gali ZHP a 
Warszawie 2 marca 2013 r. 

8 Marca

II Zlot Bałtyckiego 
Hufca Morskiego 
w Rymaniu
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GOK uhonorowany 
przez SPAK

Wójt Gminy 
Ustronie Morskie 
Jerzy Kołakowski

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Krzysztof 
Grzywnowicz

Pełnych spokoju i nadziei 
Świąt Wielkanocnych oraz wypoczynku 
w wiosennym nastroju życzą:

W kołobrzeskiej filii Domu 
Pomocy Społecznej we 
Włościborzu, długoletnia 
mieszkanka Ustronia Mor-
skiego – pPani Elżbieta 
Osińska, obchodziła jubile-
usz 100 urodzin. Życzenia 
oraz gratulacje w imieniu 
mieszkańców gminy złożyli 
sekretarz Tomasz Grobla 
oraz Mariola Ostrowska 
– dyrektor Zespołu Szkół. 
Jubilatka urodziła się w 
Krakowie 10 marca 1913 r. 
Wychowywały ją siostry za-
konne. Przeżyła dwie woj-
ny światowe. Miała męża 
i córkę Zosię, która po 
wojnie zmarła na chorobę 
zakaźną. Całe swoje życie 
oddała pasji, jaką dla niej 
było wychowywanie swoich 
uczniów. Z relacji bliskich 
osób wynika, że w młodo-
ści była osobą zdyscyplino-
waną, pełną hartu ducha, 
uparcie dążącą do celu. 

Lubiła górskie wycieczki, 
piękne stroje i zwierzęta. 
Od 1977 r. zamieszkiwa-
ła w Ustroniu Morskim. 
„Elegancka Pani z białym 
pieskiem” – tak najczęściej 
wspominają ją mieszkańcy 
gminy. Całe swoje życie 
otaczała się ludźmi życz-
liwymi, gotowymi do po-
mocy. Do Domu Pomocy 
Społecznej we Włościborzu 
przybyła 11 kwietnia 2006 
r. ze względu na pogar-
szający się stan zdrowia. 
Pomimo problemów zdro-
wotnych przez długi czas 
nie chciała aby jej pomagać 

w codziennych czynno-
ściach, za wszelką cenę 
chciała być samodzielna. 
Zawsze uśmiechnięta ale 
i wymagająca. Elżbieta 
Osińska - jak mówi dyrektor 
placówki Małgorzata Rzep-
ka–Klincewicz - jest osobą 
lubianą przez mieszkańców 
i personel DPS. - Jest dla 
nas skarbnicą doświadczeń 
i wspomnień – dodaje.
Czekając na kolejne jubile-
usze, życzymy pani Elżbie-
cie dużo zdrowia , pogody 
ducha, oraz życzliwości 
i serdeczności ze strony 
najbliższych.

Stowarzyszenie Pol-
skich Artystów Kary-
katury świętujące w ub. 
Roku 25-lecie istnienia 
przyznało Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury 
Honorową Odznakę. 
Indywidualnie otrzymał 
ją także dyrektor Artur 
Baranowski. 

Odznaka dla GOK-u to wy-
raz uznania szczególnych 
zasług w rozwój SPAK i 
popularyzację polskiej 
sztuki karykatury, czyli 
organizację w latach 2003-
2012 Spotkań z Karykaturą 
i Satyrą „Morka” i Ławeczki 
Sław Karykatury. W wy-
danym z okazji jubileuszu 
SPAK specjalnym katalogu 
„Morce” poświęcono spe-
cjalna stronę, prezentując 

kilka zdjęć. Oddzielnie opi-
sano tradycję odsłaniania 
Ławeczek Sław Karykatury.

Indywidualnie wyróżniono 
dyrektora Artura Bara-
nowskiego, który wymyślił 
i organizował z pomocą 
Kołobrzeskiego Stowarzy-

szenia Inteligencji Twórczej 
Międzynarodowy Konkurs 
Satyryczny „Papkinada”. 
Konkurs przeprowadzono 
do 2009 roku i cieszył się 
dużym zainteresowaniem. 
Niewykluczone, że wróci 
na mapę wydarzeń saty-
rycznych.

Ogromnym suk-
cesem, potwier-
dzonym burzą 
oklasków i owa-
cjami na stojąco 
okazał się spektakl 
„Mój dzikus” w 
wykonaniu Justyny 
Sieńczyłło z Teatru 
„Kamienica”. Ak-
torka przedstawiła 
zabawny mono-
dram, wzbudzając 
niesłabnący śmiech 

i radość wśród 
widzów. Sztuka 
autorstwa Emiliana 
Kamińskiego i Jana 
Jakuba Należytego 
w dowcipny sposób 
opowiada o skom-
plikowanych rela-
cjach damsko-mę-
skich. J. Sieńczyłło 
oczarowała ustroń-
ską publiczność, 
która nie szczędziła 
aktorce braw. 

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z budową placów 
zabaw oraz zejść na plażę 
w gminie Ustronie Morskie. 
Zakres rzeczowy pierwszej 
inwestycji dotyczy budowy 
6 nowych zejść na plażę w 
miejscowości Ustronie Mor-
skie przy ul. Bol. Chrobrego, 
Okrzei i Kościuszki oraz w 
Sianożętach przy ul. Ku Mo-
rzu, Sztormowej i Liliowej. 
Drugie zadanie, dotyczące 

budowy nowoczesnych i 
bezpiecznych placów zabaw 
realizowane jest przy ul. Bol. 
Chrobrego oraz przy ośrod-
ku zdrowia w Ustroniu Mor-
skim. Planowany termin za-
kończenia wszystkich prac 
szacowany jest na dzień 
14 czerwca 2013 r. Koszty 
realizacji tych inwestycji, do-
finansowane zostały w 85 % 
w ramach Osi Priorytetowej 
4 Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 
2007-2013”.

W siedzibie Sto-
warzyszenia Parku 
Regionalnego „Bar-
nimer Feldmark” w 
Blumbergu odbyło 
się polsko-niemiec-
kie spotkanie po-
święcone dalszej współpracy z niemieckimi 
partnerami. Wójt Gminy Ustronie Morskie 
Jerzy Kołakowski przedstawił propozycje 
spotkań partnerskich w 2013 r., zapraszając 
gości z Niemiec m.in. na Dni Ustronia Mor-
skiego w maju, oraz Gminne Święto Plonów, 
które tradycyjnie odbędzie się we wrześniu br. 
Przewodniczący Parku Regionalnego „Barni-
mer Feldmark” – Torsten Jeran poinformował, 
że złożony wspólnie wniosek na rewitalizację 
parków podworskich: Rusowa, Hirschfelde 
oraz Blumbergu, został pozytywnie zaopi-
niowany przez Euroregion Pomerania i jest 
szansa na jego realizację już w 2013 r. Całko-
wity koszt projektu to prawie 2 mln zł, z czego 
85 % środków pokryje Unia Europejska w ra-
mach Programu Operacyjnego „Europejska 
Współpraca Terytorialna” Interreg IV A. 

W dniach 5-7 
k w i e t n i a 

2013 r. w Hali 
Stulecia odbędą się 
Międzynarodowe 
Targi Turystyczne 
WROCŁAW 2013, 
Turystyka Bizneso-
wa, Podróże, Wel-
lness & Spa. Jest 
to niepowtarzalna 
okazja do zapre-
zentowania swojej 
oferty turystycznej 
podczas najwięk-
szej imprezy tar-
gowej na Dolnym 
Śląsku. Wszystkich 
gestorów bazy tu-

rystycznej z terenu 
gminy Ustronie 
Morskie zachęca-
my do bezpłatne-
go udziału oferto-
wego i przekazania 
swoich materiałów 
reklamowych do 
wspólnej prezenta-
cji . Materiały pro-
mocyjne Państwa 
obiektów prosimy 
o dostarczanie 
do dnia 29 marca 
br. do siedziby 
Urzędu Gminy ul. 
Rolna 2 (Referat 
Rozwoju i Promo-
cji pok. nr 23).

Setne 
urodziny 

Pani 
Elżbiety 

Osińskiej

Publiczność oczarowana

INWESTYCJE ZA PRAWIE 
MILION W REALIZACJI 

Spotkanie 
z niemieckimi partnerami

Ustronie Morskie 
w stolicy Dolnego Śląska 
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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

Na jednym z kołobrzeskich 
skrzyżowań prowadzący 
seata 32-latek zjechał nagle 
na przeciwny pas ruchu, 
którym poruszała się skoda 
Straży Granicznej. Kieru-
jący nią funkcjonariusz 
w ostatniej chwili zdołał 
uniknąć zderzenia. Straż-
nicy nabrali podejrzeń, że 
kierowca może być pod 
wpływem alkoholu. Bada-
nie przeprowadzone przez 
wezwanych na miejsce po-
licjantów wykazało, że miał 

ponad 2,5 promila alkoholu, 
a kilka dni temu sąd już po 
raz drugi w ostatnich czte-
rech miesiącach wydał mu 
zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Jakby 
tego było mało, kierowany 
przez niego seat nie posia-
dał aktualnych badań tech-
nicznych oraz ubezpiecze-
nia. Jak ustalono, 32-latek 
„pożyczył” samochód od 
swojego brata, który nawet 
nie wiedział, że jego pojazd 
jest właśnie użytkowany.

Mieszkańcy Koło-
brzegu z kościoła 
św. Marcina, gdzie 
odprawiono mszę, 
przeszli pod pomnik 
kmdra Mieszkow-
skiego, gdzie złożyli 
kwiaty i odśpiewali 
hymn.

Krótkiej uroczy-
stości 1 marca, w 
dzień pamięci o 
żołnierzach wyklę-

tych, przewodniczył 
Lech Kozera z 
Klubu Gazety Pol-
skiej. Wspomniał 
on zbrodnie komu-
nistyczne i śmierć 
wielu dzielnych 
mężów narodu, od 
strzału w tył głowy 
lub na nieludzkich 
przesłuchaniach. 
Zaznaczył, że nawet 
w Kołobrzegu wiele 
osób nie wie, gdzie 

swoją siedzibę miał 
Urząd Bezpieczeń-
stwa, a miejsca te 
nie są w odpowiedni 
sposób upamiętnio-
ne, gdy tymczasem 
katowano tam wiele 
osób.

O upamiętnienie 
żołnierzy wyklętych 
zaapelował również 
mecenas Edward 
Stępień, wskazując, 

że nadal, pomimo 
ustalenia przez par-
lament stosownego 
dnia, swoje ulice 
mają komuniści, 
jak Kniewski, albo 
Związek Walki Mło-
dych, a nie ludzie, 
którzy zginęli za 
walkę o wolność 
okupowanej przez 
komunistów ojczy-
zny. Stępień liczy na 
to, że na przykład 

ulica Walki Młodych 
stanie się ulicą Żoł-
nierzy Wyklętych. 

Na koniec uroczy-
stości, pod pomni-
kiem skazanego w 
sfingowanym proce-
sie i rozstrzelanego 
kmdra Mieszkow-
skiego, złożono 
kwiaty i zapalono 
znicze.

o Żołnierzach Wyklętych
Pamiętali 

Tylko refleks funkcjonariusza sprawił, że nie 
doszło do kolizji pojazdu Straży Granicznej z 
seatem kierowanym przez 32-letniego miesz-
kańca Kołobrzegu.

Prawie zderzył się 
ze strażnikami
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Organizatorem przed-
sięwzięcia było Muzeum 
Oręża Polskiego wraz z 
partnerami. Swój finał na 
plaży miał m.in. III Rajd 
Zaślubin, a także po raz 
pierwszy zorganizowany w 
tym roku Marsz Zaślubin 
na dystansie 18 kilometrów. 
Na plaży, rekonstruktorzy 
weszli do wody, zamoczyli 
sztandar w Bałtyku i pró-
bowali słonej kołobrzeskiej 
wody. Impreza cieszyła się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem, szczególnie osób 
młodych i dzieci. Jak mówi 
Paweł Pawłowski, dyrektor 
Muzeum Oręża Polskiego, 
tego rodzaju rekonstrukcja 
jest często lepsza niż nie-
jedna lekcja historii, bo od-
bywa się na żywo i zapada 
jej uczestnikom w pamięci.

Członkinie Forum Kobiet uderzyły dziś w bardzo femi-
nistyczne akordy, przypominając polityczne i pracow-
nicze prawa kobiet, które powinny jak najmocniej - ich 
zdaniem oczywiście - angażować się w sprawy swoich 
środowisk. Stąd pomysł pokazu mody kolekcji Macieja 
Domańskiego oraz finał akcji „Kobiety Kobietom”, w ra-
mach którego 6 pań zmieniło swoje wizerunki. W sobotę 
mogliśmy zobaczyć m.in. zdjęcia z tej przemiany. Podczas 
spotkania, przed publicznością wystąpiła Maja Hyży.

Spotkanie autorskie po-
prowadziła Ewa Dubois. 
Razem z czytelnikami 
odkrywała tajemnice We-
roniki, bohaterki książki 
Małgorzaty Maj. Było 
sporo pytań do autorki, 
zwłaszcza dotyczących 
pierwowzoru Weroniki. 

Trudno ukrywać, że ten 
pierwowzór, to sama Mał-
gosia, a została skopiowana 
na papier - powiedzmy 
w 80 procentach. Książkę 
najlepiej przeczytać, a ci, 
którzy przybyli do RCK, 
mogli przy okazji liczyć na 
autograf.

Program dla każdego
Za nami pierwsze wydanie audycji „Studio 103” na kanale Miastokolobrzeg.tv. 

Odwiedziło nas sporo gości, ale pomimo tłoku nie brakowało weekendowej i już wiosennej atmosfery.

Nowe spojrzenie na miej-
skie wydarzenia w ujęciu 
publicystycznym to właśnie 
„Studio 103”. Połączyliśmy 
tu relacje i felietony z roz-
mowami z zaproszonymi 
gośćmi. Zaakcentowaliśmy 
dzień żołnierzy wyklętych, 
odwiedziliśmy wystawę 
twórców nieprofesjonal-
nych w RCK, a także 

nadaliśmy pierwszą Koło-
brzeską Kronikę Filmową 
z materiałem „Dziuro, po-
zwól żyć”. 

Program poprowadzili: 
Małgosia Dejneko i Mariusz 
Wolański. Nasze studio 
w piątek odwiedzili: poseł 
Marek Hok, słynny kaja-
karz Konrad Wawrzyszko, 

załoga studia BARBAB z 
ulicy Zaplecznej, Monika 
Dziedzic z Regionalnego 
Centrum Kultury, Antoni 
Szarmach z Ligi Morskiej i 
Rzecznej oraz Paweł Paw-
łowski - dyrektor Muzeum 
Oręża Polskiego. Zapra-
szamy do oglądania kolej-
nych odcinków. Kolejny już 
22 marca od godz. 9.00.

Pokaz mody 

Macieja 
Domańskiego

Kołobrzeskie Forum Kobiet zorganizowało spo-
tkanie z okazji Dnia Kobiet. W ośrodku Olymp 
odbył się pokaz mody oraz finał akcji „Kobiety 
Kobietom”.

Po południu 17 marca, na plaży na wysokości Pomnika Zaślubin odbyły się symboliczne 
zaślubiny Polski z Morzem. Scenę sprzed 68 lat odegrały grupy rekonstrukcyjne.

Przyszliśmy do ciebie Morze 

68 lat temu

Rekonstrukcja jest często lepsza niż niejedna 
lekcja historii.

Spotkanie 
z Weroniką

Autorka książki „Weronika zmienia zdanie” 
spotkała się dziś wieczorem z czytelnikami w 
małej sali Regionalnego Centrum Kultury. Było 
naprawdę wesoło.

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii
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Kołobrzeska sekcja 
hokejowa funkcjonuje 

w naszym mieście już od 
dwóch lat. Inicjatorem jej 
powstania jest Zdzisław 
Konecki. Sekcją opiekuje 
się Andrzej Kargul. Ma 
ona również przychylność 
kierownictwa Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Jak mówi dyrektor 
ośrodka, Andrzej Bejna-
rowicz, lubi pojeździć na 
łyżwach, ale na rozgrywki 
hokeja woli popatrzeć. 

Mijający sezon hokeiści 
mogą uznać za udany. 
Sekcja stale sę rozwija, 
zapisują się coraz to 
nowe osoby (są nawet 
dwie kobiety). Regularnie 
odbywały się rozgrywki z 
podobnymi drużynami z 
Koszalina i Szczecinka. 
Ale najważniejsze są tre-
ningi i praca nad techniką 
gry pod okiem trenera. 

W sobotę 3 marca odbył 
się ostatni zlot sekcji. Po-
wód jest prosty: idzie wio-
sna i MOSiR zakończył 
proces produkcji lodu. Ale 
jak mówią kołobrzescy 
hokeiści, powrócą tu za 
kilka miesięcy.

Artur Dąbkowski 
od pewnego czasu 
reprezentuje już 
zdanie wyłącznie 

swoje, a nie Klubu 
Radnych Nieza-
leżnych. A więc 
niewiele się tu 

zmieniło, bo radny 
był i jest niezależ-
ny. Tyle, że teraz 
niezwykle mocno 

zbliżył się do rzą-
dzącej miastem 
PO i prezydenta 
Janusza Gromka. 

Być może dlatego, 
słowo niezależny 
pisane jest w cu-
dzysłowie…

Norka chciała dać 
nogę za granicę?

Hokej za rok
W Kołobrzegu hokej to nadal nowość, ale działalność sekcji hokejowej jest faktem. 
Na razie trwa naturalna przerwa, bo lodowisko zostało roztopione.

„NIEZALEŻNY”

I gdzie te obniżki?

Na wieść o tym, że możliwa jest obniżka cen wody i 
ścieków w Kołobrzegu, prezydent miasta i jego rzecz-
nik aż rzucili się do komputera prezesa MWiK Pawła 
Hryciowa. Okazało się, że obniżki cen wody będą, a 
owszem – na gminach. Kołobrzeżanie dopłacą…

Widać w Kołobrzegu kryzys daje się wszystkim we 
znaki. Mała norka zamiast czekać na zmiany, chciała 
zaokrętować się na statku i wyjechać. Takie czasy...

Małą norkę spotkaliśmy 
na pokładzie „Moniki 

III”. Widać, ten niezwykle 
rzadki gatunek żyjący w 
Polsce na wolności, świetnie 
radzi sobie w Kołobrzegu. 
Warto zaznaczyć, że w 
naszym kraju ma on sta-
tus zanikłego. I jak można 
stwierdzić po tym, co dziś 
zobaczyliśmy, mała norka 
ma dość tego, co się w kra-
ju i mieście dzieje, skoro 

szukała już sobie rejsu do 
- nazwijmy to roboczo - 
lepszych krajów. 
I trudno się norce dziwić. 
Podatek od nieruchomo-
ści zdrożał. W górę poszła 
woda, teraz śmieci. I jak 
tu żyć? To pytania, na któ-
re odpowiedzi jak widać 
szukają nie tylko przedsta-
wiciele homo sapiens, ale 
również mustela lutreola. 
Takie czasy...
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

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

Przywitaj wiosnę w nowym mieszkaniu. 
Wiosenna Promocja w KTBS  ceny od 3.900,96 zł brutto/m2

Miłosz Smal urodził się z 
przepukliną oponowo-rdze-
niową i wieloma jej skutka-
mi. Jest dzieckiem bardzo 
inteligentnym. W wieku 3 lat 
poznawał litery, a mając 4 i 

pół zaczął biegle czytać. Jest 
fanem Kaczora Donalda, a 
czytanie, język angielski i 
komputer to jego wielka pa-
sja. Uwielbia rozgrywki spor-
towe, ma ogromną wiedzę 

na temat sportu, i jak sam 
mówi, chciałby kiedyś zostać 
komentatorem sportowym. 
Mimo, że jest przykuty do 
wózka, Miłosz jest chłopcem 
bardzo pogodnym. Rodzice 

Miłosza są właśnie w trakcie 
poszukiwania specjalistycz-
nego wózka, jednak koszt 
nowego, aktywnego wózka 
do samodzielnej jazdy to wy-
datek rzędu 10 tys. złotych. 
Na ten cel kwestowano pod-
czas niedzielnego koncertu.

Przed kołobrzeską publicz-
nością w Hali Milenium wy-
stąpili: Regionalne Centrum 

Kultury – lider Michał Pfeif, 
Hotel Zdrojowy Pro-Vita 
– lider Piotr Sak, Kołobrze-
ska Lokalna Grupa Rybacka 
- lider Maciej Pasternak, 
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Hotelarskich - lider Paweł 
Stegienta, Zespół Szkół 
Mechanicznych - lider Darek 
Dąbrowski, Chór „Pionier” 
- lider Jola Wójcik-Oszma-
niec, Polskie Stowarzy-

szenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
– lider Paulina Derewońko, 
Przedszkole nr 2 – lider Edy-
ta Karczewska, Majol Gold 
– lider Marian Oszmaniec, 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji – lider Weronika 
Dziędziura.

Wszystkie grupy oceniało 
jury w składzie: Małgorzata 
Grotto, Magdalena Juszczyń-
ska, Maja Hyży oraz Kamil 
Czarnecki. Jurorzy uznali, że 
najlepszy był występ drużyny 
z „Ekonoma”. Na pierwszym 
miejscu znaleźli się także 
Majol Gold oraz zespół 
Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym.

Szalone lata 60-te - pod takim tytułem odbyła się druga edycja „Bitwy na karaoke”.  Tym razem zbierano pieniądze na zakup wózka dla Miłosza Smala 
z Trzebiatowa.

Bitwa na Karaoke: 
wygrał Ekonom


