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Są już pierwsi
oficjalni kandydaci w
jesiennych wyborach do
parlamentu. Na listach Platformy Obywatelskiej najwyżej
pojawi się nazwisko Marka
Hoka, który wystartuje z
pozycji nr 2.
Więcej
na stronie 2.
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Komisja ministra Millera przedstawiła swój raport

ODPOWIEDZI

NIGDY

Fot. Straż Miejska

NIE BĘDZIE…
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łody mężczyzna w
najlepsze pływał
sobie po Parsęcie
kajakiem. Właściwie, to płynął
z prądem rzeki.

ZABIŁ

osób
Niewiele
zwróciło na niego uwagę, nawet
gdy za wiosłem
unosiły się różne
rośliny. Okazało
się, że mężczyzna

zatruł się alkoholem i pływał
ni e przy tomny.
Na brzegu trzeba
było go reanimować. Szczegóły
na stronie 4.

Z

daniem Marka Karpiniuka, ojca ś.p. posła
Sebastiana Karpiniuka,

który zginął w katastrofie
smoleńskiej, kluczowe pytania nadal pozostają bez

odpowiedzi. I w tej kwestii
nic się nie zmieni. Czytaj na
stronie 3.

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat
wokół Państwa inwestycji
Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji
Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne
Fachowość i doświadczenie!

Kołobrzeg-Zieleniewo,
ul. Szczecińska 101
Tel. 94 351 71 22

Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Zapraszamy!

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 10.00-18.00

KOŁOBRZEG

ul.Jasna 25a
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Policja postrzeliła uciekającego złodzieja z jednego lokali w Dźwirzynie.
Mężczyzna był poszukiwany, poruszał się skradzioną taksówką.

Strzelanina
Znamy nazwiska

W
pierwszych kandydatów
D
ługo kazali nam na
siebie czekać kandydaci Platformy. Dopiero
na 2 miesiące przed wyborami oficjalnie wiemy,
że o mandat posła będzie walczył Marek Hok,
obecnie członek zarządu
województwa zachodniopomorskiego. Otrzymał
wysoką lokatę na liście:
miejsce nr 2. To nie

jedyny kandydat na tej
liście z naszego miasta.
Miejsce nr 12 przypadło
Łukaszowi Czechowskiemu, który ma poparcie
Młodych Demokratów. To
nie jedyni kandydaci do
parlamentu z miasta nad
Parsętą, ale na oficjalne
wskazania innych partii
trzeba jeszcze trochę
zaczekać.

jednym z lokali w
Dźwirzynie,
zatrudniony tam pracownik
ukradł pieniądze i inne
przedmioty.
Powrócił
do Dźwirzyna i wdał się
w szarpaninę, po czym
uciekł grożąc jednemu z
mężczyzn z bronią. - Jak
wyjął pistolet, to z nim
nie dyskutowałem, a on
szybko się zawinął - mówi
jeden z poszkodowanych.
Wsiadł do skradzionej w
Łebie taksówki i zaczął
uciekać. Musiał być za-

Fot. Straż Miejska

w Dźwirzynie
skoczony niezwykle szybką reakcją policji, bowiem
ucieczka zamieniła się
w brawurowy wyścig po
Dźwirzynie.

P

olicjanci obserwowali
złodzieja i jego samochód. Ustalili, że auto
zostało skradzione. Mężczyzna jednak wsiadł do
auta i nie przejął się ani
komendami policjantów,
ani strzałami ostrzegawczymi. Chciał ich po prostu rozjechać. Auto wyje-

chało z blokady, ale po
chwili uderzyło w drzewo.
Kierowca zaczął uciekać,
ale policjanci go ścigali
i oddali kolejne strzały
ostrzegawcze. Mężczyzna
bowiem sięgnął za plecy
gdzie miał broń. Jak się
później okazało, pistolet
był atrapą. Policjanci kilkukrotnie wzywali 26-letniego mieszkańca Krakowa
do rzucenia broni. Ten
wreszcie się odwrócił i puścił pistolet. Został skuty i
aresztowany.

N

ajwiększym
błędem
mężczyzny była kradzież taksówki, a wcześniej
- uprowadzenie taksówkarza z Łeby. 26-latek kazał
się zawieść do Koszalina.
W Koszalinie wyciągnął
pistolet i kazał się zawieźć
do Kołobrzegu. W Podczelu,
taksówkarz został zmuszony
do wyjścia z samochodu. Po
wpisaniu pojazdu do rejestru
aut zaginionych, natrafili na
niego policjanci. I tak zakończyły się brawurowe wakacje młodego bandyty.

godziny otwarcia:
pn-sob 6:30-22:30
ndz 9:00-22:00
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Pytania
bez
Ojciec posła Sebastiana Karpiniuka wiele po raporcie komisji Millera się nie spodziewał.
Pytanie, dlaczego ktoś do lotu do Smoleńska w ogóle dopuścił – pozostaje otwarte.

odpowiedzi
-

Moim
zdaniem,
główną
przyczyną
katastrofy był pośpiech, który tej wizycie towarzyszył. Lot
był spóźniony, a na
miejsce uroczystości
trzeba było dotrzeć.
Nikt też się nie przejął
lotniskami zapasowymi.
Witebsk był nieczynny,
więc z lądowaniem gdzie
indziej faktycznie był
problem – mówi Marek
Karpiniuk.
Karpiniuk zwraca uwagę
na fakt, że sprawa od
początku jest upolityczniona, zarówno po
stronie polskiej, jak
i rosyjskiej. Irytuje się, gdy
pada

nazwisko Jarosława Kaczyńskiego. Uważa, że
ten używa katastrofy w
celach kampanii wyborczej i tylko temu to służy.
– Po raporcie komisji
MAK-owskiej, brakowało
mi udziału strony rosyjskiej, tego co działo się na
lotnisku w Smoleńsku, jak
wyglądała sytuacja u kontrolerów lotu. Byłem tam,
widziałem jak to lotnisko
wygląda. Teraz już wiemy,
że oni tak samo byli nieprzygotowani na przyjęcie
polskiej delegacji – uważa
Marek Karpiniuk.
Ojciec Sebastiana Karpiniuka w całej sprawie
specjalnego przełomu się
nie spodziewa. – Odpowiedzi nigdy nie będzie,
musimy się z tym pogodzić – dodaje Marek
Karpiniuk.

TELEFON

!

INTERWENCYJNY

W Porcie Wojennym do kanału portowego
wjechało osobowe volvo. Kierowca miał
wielkiego pecha, a winny jest hamulec
ręczny, którego nie zaciągnął...

Trzasnął
drzwiami,
auto wpadło do kanału

J

eden z cywilnych
pracowników portu po zachodniej
stronie rzeki, jak
opowiadali świadkowie
- mył swój samochód.
Okazało się jednak, że
wiaderka, które miał
mężczyzna, służyły do
przechowywania świeżo
złowionych ryb. Mężczyzna schował się w samochodzie przed deszczem,

a gdy zaczęła brać ryba
wyszedł, trzasnął drzwiami... i samochód odjechał
w kierunku kanału portowego. Zatonął w ciągu
kilku chwil. Na miejsce
zostały wezwane służby
ratownicze, ale ustalono,
że w środku nikogo nie
było. Po pewnym czasie
przyjechał dźwig, który
podniósł samochód z
dna kanału.

500-166-222

Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
ul. Wolności 26,
78-100 Kołobrzeg

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
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Pływał kajakiem,

ledwo uszedł z życiem

Fot. Straż Pożarna Kołobrzeg

Jeszcze kilkanaście minut feralnego rejsu, a do brzegu przypłynąłby trup.
Przeżył dzięki reanimacji ratowników pogotowia. Młody człowiek trafił do szpitala.

W deszczową noc w miejscowości Leszczyn multivan uderzył w samochód ciężarowy. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Kierowca TIR-a zasnął...

Zderzenie

z ciężarówką

Fot. Straż Miejska

W miejscowości Leszczyn ostatni śmiertelny
wypadek odnotowaliśmy
w maju. Teraz na tym odcinku drogi krajowej nr 6
znowu doszło do tragedii. Przyczyną wypadku
było zaśnięcie kierowcy
ciężarówki, który zjechał

P

o Parsęcie pływał
kajak. W pewnym
momencie ktoś zauważył, że mężczyzna śpi
i nie reaguje na głos.
Służby
porządkowe
otrzymały
informację,

Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej 10
tel. 94 35 271 93,
94 35 242 79
e-mail:
dhbryza@wp.pl

że kajakiem pływa nieboszczyk i prąd znosi go
w kierunku portu. Jakiś
kajakarz podpłynął i odholował kajak do brzegu.
Młodego mężczyznę wyciągnięto na brzeg, gdzie

czekało na niego pogotowie ratunkowe. Był nieprzytomny i ustawała u
niego akcja oddechowa.
Ciało było wychłodzone,
a od mężczyzny unosił
się bardzo intensywny

DOM HANDLOWY

BRYZA

spółka jawna

J

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

Zapraszamy:
codziennie
w godz. 10-19,
w soboty 10-16

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

ze swojego pasa i uderzył
w auto osobowe. 31-letni
kierowca,
mieszkaniec
Ustki - zginął na miejscu. Ratownicy udzielili
pomocy innym osobom
poszkodowanym w wypadku. Jedna osoba została
odwieziona do szpitala.

odór alkoholu. Na miejscu ratownicy przystąpili
do reanimacji, bo czynności życiowe zaczęły
zanikać. Mężczyzna trafił do szpitala z ciężkim
zatruciem alkoholowym.

Widok człowieka z rowerem i dwoma wózkami przypiętymi do bagażnika - robi wrażenie, zwłaszcza na wieść,
że w ten sposób można podróżować przez Polskę.

Ustronie odwiedził
pan Mieczysław

M

iałem okazję spotkać
człowieka,
który mimo swojego
niemłodego wieku
czy braku dóbr
materialnych, ma
w sobie tyle siły fizycznej, tyle radości
życia, serdeczności
i pozytywnego nastroju, że mógłby
nimi obdzielić wielu

ludzi. Pan Mieczysław pochodzi ze
Złotoryi. Z nadejściem lata, pakuje
on najpotrzebniejsze rzeczy na dwa
wózki, przyczepia
je do roweru i
wraz ze swoimi
ukochanymi psami
wyrusza w podróż.
Od 15 lat, każdego
lata, zwiedza nawet

najdalsze zakątki
naszego kraju. Do
Ustronia Morskiego
zawitał w drodze
z Kudowy Zdroju.
Niedawno pan Mieczysław odwiedził
Karkonosze. Chyba
wszyscy wiemy, jak
ciężko jest na rowerze pokonywać
duże
odległości,
ale mało kto zdaje

sobie sprawę, jak
ciężko jest rowerem
holować dwa wózki.
Jednak nasz niecodzienny gość ma w
sobie wystarczająco dużo pozytywnej
energii, by zawsze
dojechać do wyznaczonego celu. Do
zobaczenia gdzieś
w trasie, panie Mieczysławie! MG
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Zapłaciła karę,
bo dziecko jest

z Holandii

Pani Katarzyna jest Polką, mieszka w Holandii. Z córką przyjechała do
Kołobrzegu na wakacje. Ale za przejazd autobusem zapłaciła karę, bo
dziecko nie jest z Polski...

F

eralny przejazd zaczął
się jeszcze na przystanku. To tam kontrolerzy mieli usłyszeć, że
matka z córką rozmawia
w obcym języku i według
matki kontrola odbyła się
z premedytacją, po to, żeby
łatwo zarobić pieniądze.
Zdaniem pani Katarzyny, została potraktowana
nagannie i jak przestępca,
choć zgodnie z przepisami,
jej dziecku w autobusach
Komunikacji
Miejskiej
przysługuje zniżka.

Córka pani Katarzyny ma
6 lat, jest Holenderką i ma
paszport tego kraju. To
właśnie ten dokument matka pokazała kontrolerom,
ale ci wypisali jej mandat.
Kobieta była złożyć reklamację u prezesa Komunikacji Miejskiej, ale ten jej
nie uwzględnił. Mandat
opłaciła, ale w sprawie kary
skontaktowała się z naszą
gazetą. - Kołobrzeg ma
być miastem przyjaznym
turystom, obcokrajowcom,
którzy zostawiają tu swoje

pieniądze, jesteśmy w Unii
Europejskiej, ale ludzie
spoza Polski są traktowani
jak obywatele drugiej kategorii - irytowała się pani
Katarzyna.
Po zajęciu się sprawą przez
media, tematem zainteresował się również prezydent miasta, który spotkał
się z panią Katarzyną, wysłuchał, a ponieważ kobieta
mandat zapłaciła, obiecał,
że zrobi wszystko, aby taka
sytuacja się nie powtórzyła.
Zobaczymy.

Kołobrzeg posiada od kilku dni Bractwo
Kurkowe. Nawiązuje ono do tradycji
przedwojennych naszego miasta, zajmie
się nie tylko strzelaniem, ale i historią.

Reaktywowano

bractwo
kurkowe

W

sali plafonowej Muzeum Oręża Polskiego zebrało się kilkunastu
zapaleńców, by założyć
Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe. Dokonano przyjęcia
statutu, wyboru władz i
opracowania
projektu
pieczęci. Prezesem został
Tomasz Stępień. W organizacji znalazł się m.in. Mirosław Kędziorski, Tomasz

Tamborski czy Łukasz
Czechowski. Członkowie
dążą do reaktywowania
bractwa, które istniało na
naszym terenie przed wojną i mają zamiar aktywnie
włączyć się w dzisiejsze
życie kulturalne naszego
miasta i powiatu. Wstąpienie do bractwa wymaga
zgody wszystkich dotychczasowych członków.

Mają podziemne garaże i jedyne co mogą, to do
nich wlecieć, bo droga została zablokowana przez
sąsiada.

Normalnie

nie do wiary!
Mieszkańcy przez 2 tygodnie nie mogli korzystać
ze swojej własności, nie
mieli dojazdu do garażu, do
swoich boksów, nie mogli
wyjechać
samochodami,
bo te nie mają skrzydeł.

Mieszkańcy poprosili nas o
interwencję, bo wszystkie
niemal służby ich zlekceważyły i wysyłały gdzie indziej,
byle dalej od siebie. Pomoc
obiecał jedynie prezydent
Janusz Gromek. Zadzwonił
do właściciela nieruchomości, który postawił blokadę,
ale ten na jej zdjęcie - tylko
do wyjaśnienia całej sprawy
- nie zgodził się.
- Każdy nas wysyłał do
kogoś innego - mówi jedna
z poszkodowanych właścicielek. - Straż pożarna do
straży miejskiej, straż miejska na policję, policja nie

chciała z nami rozmawiać
bo miała Sunrise, a starostwo powiedziało, że sami
jesteśmy sobie winni - załamuje ręce kobieta. Zarówno
mieszkańcy jak i dziennikarze byli zdziwieni faktem, że
może istnieć nieruchomość,
a zwłaszcza garaż, bez dostępu do drogi publicznej. Znaleźliśmy prawnika, który
nam pomaga, udało nam
się znaleźć gdzie powstał
błąd dzięki panu Marianowi
Jagiełce. My w swoich aktach notarialnych na działce, którą kupił nasz sąsiad,
mamy prawo przejazdu,
postoju i przechodu. Tyle,
że jak wynika z dokumentów, w pewnym momencie
właściciel działki połączył, a
służebność gruntowa wobec
nas znikła. Normalnie nie do
wiary! - tłumaczy kobieta.
Blokada jednak znikła po
tym, jak problem nagłośnił
TVN24. Jej finał spodziewany jest w sądzie.

Mieszkańcy i turyści
mieli okazję zobaczyć
program przygotowany przez znanych cyrkowców. Artyści potrafili rozbawić małych i
dużych widzów.

Cyrk

ARLEKIN

bawił
w Kołobrzegu

Trzeba przyznać, że kołobrzeska publiczność nie zawiodła.
Ci, którzy przyszli, bawili się
rewelacyjnie. Najwięcej radości wywołał clown, który
skutecznie angażował widzów w zabawę. Pokazał dorosłym, że bycie sportowcem
wcale nie jest takie trudne, z
dziećmi poćwiczył skoki no
i wykonał pamiątkową fotografię… kwiatów. Duże wrażenie zrobił pokaz żonglerki.
Ulubieńcem widzów został
Arek, który udowodnił, że
utrzymanie równowagi na
różnych wysokościach nie
jest czymś niewykonalnym.
Na sympatię zasłużyły sobie także zwierzęta. Kucyki
pięknie się kłaniały, węże
budziły jednocześnie strach
i ciekawość. Swoje umiejętności zaprezentowały także
kozy. Na koniec można było
podziwiać akrobacje na
trampolinie.
Klaudia Matyjaszewska
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Około godziny 7 rano na wysokości Dębicy doszło do karambolu. Zginęła 14-letnia dziewczynka i kierowca Volkswagena. Droga krajowa nr 6
była nieprzejezdna.

pod Dębicą

Z

Fot. Straż Pożarna Kołobrzeg

niewiadomych przyczyn, kierowca Volkswagena
zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo
z nadjeżdżającym BMW. W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległy dwa auta marki Volkswagen i jedno BMW.
Ich kierowcy albo wjechali do rowu albo nie zdążyli
wyhamować. Jak powiedział nam Andrzej Duda, oficer
prasowy komendanta prasowego policji, na miejscu zginął kierowca Volkswagena. Dziewczynkę z BMW reanimowano, ale niestety zmarła. Jak udało nam się ustalić,
jechała na tylnym siedzeniu i nie miała zapiętych pasów.
Do szpitala zostały odwiezione 4 osoby: 2 do Gryfic i
2 do Kołobrzegu. Ich stan jest ciężki. Na miejscu postępowanie prowadził prokurator. Droga krajowa nr 6 była
zamknięta. Policja wyznaczyła objazdy.

T

o już kolejne zdarzenie drogowe na prostym odcinku drogi w Gminie Rymań. Lipiec był niezwykle
tragiczny na krajowej „szóstce”. Ratownicy twierdzą, że
przyjdzie sierpień i wcale nie musi być lepiej. Ten odcinek drogi wzbudza zbyt duże zaufanie kierowców, ma
pobocze, podwójną linię ciągłą. Tymczasem w tym roku
zginęło tam już kilkanaście osób.

Fot. Straż Pożarna Kołobrzeg

Tragedia

Na drodze powiatowej w Lesie Charzyńskim, kierująca autem kobieta wypadła z
drogi i uderzyła w drzewo. Zginęła na miejscu.

Samochód owinął się

wokół drzewa
K

obieta jechała do
pracy w Starostwie
Powiatowym. Siła uderzenia była tak duża, że
auto rozleciało się na

części. Kobieta nie miała
żadnych szans. Ekipa
pogotowia ratunkowego
stwierdziła zgon. Przybyła na miejsce straż

Policja zabrała z balkonu chorą psychicznie
kobietę, która w Zieleniewie rzucała garnkami,
a potem wszystkim, co wpadło jej w ręce, nawet
pieniędzmi...

Kobieta
rzucała

garnkami
Garnki, ubrania, książki,
pieniądze, karty kredytowe i
leki - to tylko część dobytku,
który kobieta wyrzucała od
5 rano przez balkon. Przy
tym krzyczała i śpiewała
po polsku i po niemiecku.
Świadkowie mówią, że po
południu był spokój, bo
kobieta poszła spać. Ale
wieczorem wstała i zaczęła
na nowo. Wezwano straż
miejską, ale kobieta nie
reagowała na prośby strażników. Przyjechała policja,
ale i tu negocjacje nie na
wiele się zdały. Z balkonu
leciały kolejne przedmioty.
Na pomoc wezwano podnośnik straży pożarnej, ale

przez zastawioną drogę
nie mógł on wjechać pod
klatkę. Wreszcie, jeden z
policjantów wdrapał się
do kobiety po balkonie.
Została wprowadzona siłą
do mieszkania, a następnie
odprowadzona do ambulansu, który przewiózł ją
na Oddział Psychiatryczny
Szpitala Regionalnego.

pożarna rozcięła auto
w celu wydobycia ciała.
Zabezpieczono również
zbiornik z gazem. Na
miejsce został wezwany

zarządca drogi w celu jej
uprzątnięcia i dostosowania do bezpiecznego
poruszania się innych
pojazdów.

Wezwanie
do gołej baby

w łóżku
Nasi Czytelnicy wielokrotnie skarżą się na
to, że policjanci w nocy
w sumie nic nie robią.
Oto przykład „ciekawej”
interwencji, ukazującej,
co się dzieje po 22...

Niedługo przed północą,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji odebrał wezwanie do interwencji od
46-letniej kobiety, która
nie mogła wejść do domu,
bo jej mąż leżał w łóżku z
20-letnią kochanką. Kobieta skarżyła się, że nie

może mieszkać we własnym domu. Była bardzo
zdenerwowana i żądała od
policjantów natychmiastowego rozwiązania sprawy. Policjanci próbowali
negocjować i zaproponowali, aby kobieta sama
rozwiązała swoje relacje z
mężem, na przykład przy
pomocy rozwodu. Zgodnie z prawem, mąż ma
prawo zaprosić do domu
kogo chce... Jak ktoś nie
wie, na co marnują czas
nocą w weekendy policjanci, to już wie.

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222
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Rozmowa z Grzegorzem Czakańskim, skarbnikiem miasta

Nie jest bardzo

Jak na razie 4:0 dla miasta. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
wydał pierwsze orzeczenia, w których orzekł przeciwko
nielegalnym kupcom. Przed sądem jeszcze setki spraw.
Do końca wakacyjnego handlu jeszcze miesiąc.

Pierwsze wyroki
w sprawie handlu

Z

miany w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym
spowodowały, że można
karać za nielegalny handel
w strefie „A” uzdrowiska.
Handel nielegalny jest wtedy,
gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą w strefie
uzdrowiskowej w miejscu do
tego nie wyznaczonym i bez
umowy z podmiotem mającym tytuł do gruntu. I takich
kupców od 7 lipca odwiedzają strażnicy miejscy. Na
początku robili to również
policjanci.

N

a razie, do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
wpłynęło 120 wniosków o
ukaranie, przygotowanych
przez strażników. Właśnie
zapadły wyroki w 100 pierwszych sprawach. Wyroki wobec obwinionych zapadają
zaocznie. Kary wyznaczone
przez kołobrzeski sąd wobec
każdej nielegalnie handlującej osoby to 650-710 złotych.
Wyroki są nieprawomocne.

Można je zaskarżyć w terminie 7 dni od ich otrzymania.
Jest niemal pewne, że kupcy
będą to robili. Jak twierdzili
podczas interwencji straży
miejskiej, nie zgadzają się z
interpretacją znowelizowanych przepisów, jaką stosuje
miasto. Mają własną, a ta pozwala im w tym miejscu stać.
Teraz będą musieli swoje rację udowodnić przed sądem.
Sąd bowiem do tej pory nie
karał kupców, bo nie było do
tego podstaw prawnych. Jak
widać, teraz sytuacja nielegalnych kupców zmieniła
się diametralnie. Zobaczymy,
jakie będą kolejne wyroki
po zakończeniu postępowań
z udziałem obwinionych, a
następnie w postępowaniu
apelacyjnym.

Z

a miesiąc handlu wbrew
prawu można zapłacić
nawet 20 tysięcy złotych.
Karę pieniężną można
zamienić na przykład na
areszt.

Fontanna działa
od połowy wakacji

W

sezonie wakacyjnym,
zamiast cieszyć oko
turystów i mieszkańców,
fontanna była naprawiana.
Trudno tu mówić o winie,
bowiem za usterki miasto
obwinia wykonawcę, a
wykonawca miasto - bo to
kupiło projekt, który wymagała poprawek, a tych nie
dokonano.

dobrze…
Miasto Kołobrzeg: Na
portalu „miastokolobrzeg.pl”
pisaliśmy niedawno o wynikach kontroli, jakie w Urzędzie Miasta przeprowadziła
Regionalna Izba Obrachunkowa. Wskazano na wiele
błędów. Pana zdaniem, aż
tak źle jest w urzędzie?
Grzegorz Czakański: No
właśnie powiedziałbym, że
wcale nie jest źle. Zawsze w
takiej dużej działalności, jaką
jest funkcjonowanie Urzędu
Miasta, pewne potknięcia
się zdarzają. Podnoszono
na przykład nieprawidłowości na ileś tam powiedzmy
środków
kwalifikowanych
trwałych, zakupów czy inwestycji. Jeśli znalazł się tam
jeden środek trwały, to jest
to po prostu błąd techniczny,
który zostanie sprostowany.
Te błędy wykazane w protokołach nie są szczególne,
zostaną sprostowane, lub
zostaną poprawione procedury, w wyniku których te
błędy powstały. Nie mają
one wpływu na działalność
urzędu. Na pewno nie kwalifikują się one do takich
komentarzy, które znalazły
się pod artykułem.

MK: Bo po tych protokołach można odnieść
wrażenie, że zaraz skarbnika wyprowadzą w kajdankach…
GC: No to na pewno miejsca nie będzie miało. Poza
tym, my dalej uważamy, że
niektóre z tych zarzutów są
dalej kontrowersyjne, na
przykład uwagi klasyfikacyjne. No ale czasami dla
świętego spokoju urząd do
tych uwag po prostu się
przychyli i będzie to zgodne
z oczekiwaniami RIO. Do
tej drugiej kontroli właśnie
poszła odpowiedź. Na przykład mamy uwagi do niektó-

rych zarzutów związanych
z gospodarką nieruchomościami i będziemy się upierać, że postępujemy dobrze.
Natomiast w niektórych
przypadkach przyznajemy
się do błędów i będziemy je
poprawiać.

MK: Dość ważnym zarzutem była kwestia dotacji
dla zakładu budżetowego,
mówimy tu o Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
GC: Nigdzie przepisy nie
precyzują jakiegoś szczegółowego trybu rozliczania
dotacji. My przyjęliśmy
pewne rozwiązania, ale one
nie podobały się kontrolującym. Będziemy musieli robić
wybiegi, które doprowadzą
do tego, że zostanie to
uznane za prawidłowe. My
stosowaliśmy rozliczenie w
oparciu o rzeczywiste koszty, a jest zarzut, że to nie po
tej stawce, którą uchwaliła
Rada Miasta. No to my w tej
chwili będziemy robić w ten
sposób, że będziemy monitorować wysokość tej dotacji
przez cały rok i w grudniu
uchwalimy stawki. Doprowadzimy do tego samego,
tylko inaczej. Nie możemy
narażać zakładu budżetowego na to, że pomimo
ponoszenia kosztów, nie
będziemy tej działalności
dofinansowywać. Kwestie
konstrukcji dotacji przedmiotowych będą problemem
dla MOSiR-u, i teraz można
albo zamienić ten zakład w
organizacyjną,
jednostkę
albo na przykład starać się
o zmianę przepisów tak,
aby zakładom budżetowym
można było udzielać dotacji
podmiotowych.
MK: Pojawił się również
zarzut dotyczący tego, że

n i e
n a liczono
trzykrotnej
stawki za bezumowne
zajęcie gruntu.
GC: No i się z tym nie zgadzamy. My uważamy, że tę
trzykrotną stawkę powinniśmy stosować wówczas,
gdy miasto nie zamierza
dalej tej dzierżawy przedłużać. Natomiast ta opłata
jest stosowana, gdy miasto
nie chce przedłużyć umowy
dzierżawcy i chce, aby jak
najszybciej opuścił on teren
należący do nas.
MK: Jak pan ocenia te
dwie kontrole, które się
zakończyły?
GC: Kontrole RIO badają
działalność urzędu pod
kątem formalnym, czyli czy
umowa ma stempel, czy jest
zwrotka, czy jest odpowiednia data, czy zachowane
zostały procedury. Te kontrole mniejszą uwagę przywiązują do gospodarczego
zarządzania środkami. No
i wiadomo, że tej pieczątki

czy jakiegoś dokumentu może zabraknąć.
To się zdarza. Czasem
jednak nawet absurdalne
przepisy trzeba stosować,
choć nie przystają one do
rzeczywistości. Oceniam tę
kontrolę… powiedzmy na
czwórkę.
MK: Lipiec już minął, po
pierwszym półroczu jak
ma się budżet miasta?
GC: No nie jest bardzo dobrze. Szacuję, że dochody
wykonaliśmy na poziomie
38 procent, wydatki w granicach 30 procent. Zawsze
pierwsze półrocze jest jakby
trochę niżej postrzegane,
niż drugie półrocze. W
drugim półroczu wchodzą
dochody zasadnicze, takie jak na przykład opłata
uzdrowiskowa w kwocie
niemal 8 milionów. Powiem
tak: zadania realizujemy
planowo, natomiast samo
statystyczne wykonanie jest
nieco niższe.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH
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Takiego festynu dawno w Drozdowie nie było. To opinia wielu uczestników „Pikniku sportowo- rekreacyjnego”.

Piknik „Bezpieczne Drozdowo”

Głównym celem imprezy było propagowanie
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu.
F e s t y n
przycią-

gnął tłumy mieszkańców
nie tylko Drozdowa, ale
również innych miejscowości.
Świetną atrakcją, która
dostarczyła
uczest-

Gmina Rymań
wsparła LPR
złotych
3000
– taką kwotę
Gminy
Rada
Rymań przeznaczyła na rzecz
funkcjonowania Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego

na lotnisku w
Zegrzu PomorDzięki
skim.
temu, ratownicy
mogą przybyć
w kilka chwil w
najbardziej niedostępne tereny i tam, gdzie

nikom pikniku niezapomnianych wrażeń, było
spotkanie z grupą antyterrorystów ubranych we
wszystko, co mogłoby
im się przydać w czasie
nawet najbardziej niebezpiecznych akcji. Na
ich widok, niektóre dzieci
zaniemówiły, a i dorosłym dreszczyk emocji
przebiegł po plecach.
Funkcjonariusze Straży
Granicznej z Kołobrzegu
odpowiadali na pytania
związane z ich pracą,
tłumaczyli, na czym
polegają ich obowiązki.
atrakcją
Największą
okazał się jednak pies
wyszkolony do tropienia
i wyszukiwania różnych
Wszyscy
substancji.
mogli przekonać się, co
do jego umiejętności
podczas wykonywanych

potrzebna jest
natychmiastowa pomoc. Na
początku lipca,
na uroczystości
otwarcia bazy
LPR był wójt
gminy – Mirosław Terlecki.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rymań
o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 w
związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rymań uchwały Nr XLVIII/271/10 z dnia
29 września 201o r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo,
gmina Rymań oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. planu.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu zaznaczone zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralną część uchwały. Przebieg granicy obszaru objętego
planem pokazuje załącznik graficzny do uchwały eksponowany na urzędowej tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przedmiotem ustaleń planu są treści zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a zakres przestrzenny i funkcjonalny jest zgodny
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu. Wnioski należy składać na
piśmie do Urzędu Gminy w Rymaniu ul. Szkolna 7, 78- 125 Rymań, w godzinach
od 800 do 1500, w terminie 22 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Rymań

zadań. Na wysokości
zadania stanęli nasi
dzielni strażacy oraz
zaprzyjaźniona jednostka OSP Siemyśl, którzy
swoje
zaprezentowali
podczas
umiejętności
gaszenia płonącego samochodu.
Punktem kulminacyjnym
pikniku było losowanie
nagrody głównej - roweru
wraz z kaskiem (o warto-

ści ok. 1000 zł), który
został ufundowany przez
Tomasza Tamborskiego starostę kołobrzeskiego i
Miejski Zakład Zieleni
Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.
Szczęście dopisało Pani
Kamili Wojtaszek. Podczas pikniku zebrano 10
tysięcy złotych z przeznaczeniem na potrzeby
dzieci ze Szkoły Filialnej
w Drozdowie.

PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców Filii
Podstawowej
Szkoły
w Drozdowie i Grono
Pedagogiczne serdecznie dziękują wszystkim
bankom, instytucjom,
firmom i osobom, które
pomogły nam w organizacji naszego pikniku.
Serdeczne podziękowania składamy również
wszystkim uczestnikom
pikniku sportowo-rekreacyjnego „Bezpieczne
Drozdowo” za wspaniałą atmosferę i zabawę.
Do zobaczenia za rok.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Rymań
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rymań
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Rymań uchwały Nr XLVIII/270/10 z dnia 29 września
2010 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej
ww. zmiany studium
Granice obszaru objętego sporządzeniem zmiany studium zaznaczone zostały na załączniku graficznym, który stanowi integralną część uchwały.
Przebieg granicy obszaru objętego planem pokazuje załącznik graficzny do
uchwały eksponowany na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu. Wnioski należy
składać na piśmie do Urzędu Gminy w Rymaniu ul. Szkolna 7, 78- 125
Rymań, w godzinach od 800 do 1500, w terminie 22 dni od dnia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

miasto kołobrzeg | 9

lipiec 2011 www.miastokolobrzeg.pl

Miasto Nieruchomości
dodatek Miasta Kołobrzeg

W Kołobrzegu warto zainwestować
Miasto Kołobrzeg: Czy
warto inwestować w kołobrzeskie nieruchomości?
Robert Małkiewicz: Myślę,
że samo to, iż 3 lata temu
Kołobrzeg według publikacji
GUS był na drugim miejscu
pod względem oddawanych
mieszkań w przeliczeniu na
mieszkańca tuż po Warszawie, świadczy o tym, że
zainteresowanie inwestorów
z zewnątrz naszym rynkiem
kołobrzeskim i okolic jest
bardzo duże. Co do możliwości zarobkowych. Do
tej pory było tak, że każda
nieruchomość zakupiona na
rynku pierwotnym, eksploatowana przez okres paru
lat, oprócz tego, że przynosiła
jakiś zwrot w postaci czynszu
najmu za miesiąc, to dawała
też gwarancję zwrotu kapitału w takim przyzwoitym
stopniu, na pewno większym
niż oprocentowanie wkładu
bankowego czy obligacje.
Jeśli chodzi o to, czy klienci
wybierają Kołobrzeg i tu inwestują, to musze przyznać,
że moje biuro położone w
centrum miasta, na tak zwanej starej starówce przy ul.
Dubois, obsługuje w większości klientów spoza miasta.
Nawet 80 procent klientów
pochodzi spoza Kołobrzegu
– to są okolice Poznania,
Warszawy i południa Polski.

Po ilości tych klientów mogę
śmiało powiedzieć, że nasze
miasto cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów,
poszukujących tu nieruchomości zarówno gruntowych
jak i lokalowych.
MK: A na rynku pierwotnym co cieszy się największym zainteresowaniem:
apartamenty czy mieszkania?
RM: Myślę, że jednak
większość klientów jest
zainteresowana
kupnem
apartamentu ale zasadniczo
w strefie uzdrowiskowej.
Klienci, oprócz tego, że
przyjadą w sezonie letnim
korzystać z takiego apartamentu na tydzień czy dwa,
to też chcą, żeby ten apartament w perspektywie czasu
przynosił im godziwe zyski.
Gdy dzwoni do nas klient,
to jak do tej pory pytał się
o odległość od morza, tak
teraz, od jakiś dwóch lat,
odległość od morza nie jest
najważniejsza, a klienci
pytają o całą infrastrukturę
budynku. Czyli oprócz tego,
że posiadam apartament w
budynku, to chciałbym mieć
jakieś dodatkowe korzyści:
SPA, gabinety zabiegowe,
restauracja, a jednym z podstawowych warunków jest to,
żeby ten apartament można

RM: Generalnie, obserwujemy stagnację. Mam tu
na myśli zasadniczo rynek
mieszkań. Ceny, zauważamy
nawet ostatnio jeśli chodzi o
starszą substancję mieszkaniową czy wieżowce, nawet
spadają i to do poziomu już
tak niskiego, że nie wiem, czy
ta sprzedaż jest opłacalna dla
klientów. Na przykład mieszkanie w budynku z wielkiej
płyty można kupić średnio
za cenę 3000-3200 złotych za
metr. Mieszkanie 60-metrowe można kupić za średnio
180-190 tysięcy. Niestety,
mamy obawy, że z tą polityką
kredytową, a właściwie jej
brakiem, ceny mieszkań będą
dalej spadały. Natomiast jeśli
idzie o rynek deweloperski, tu
również obserwujemy spadek
cen, ale on wynika z dużej
podaży i konkurencji pomiędzy deweloperami.

Rozmowa z Robertem Małkiewiczem,
właścicielem Biura Obrotu
Nieruchomościami „EURODOM
Nieruchomości”
było zgłosić na recepcji do
operatora, który będzie się
zajmował jego wynajmem.

MK: A co z cenami na kołobrzeskim rynku nieruchomości?

MK: Przychodzą do państwa klienci, chcą kupić
mieszkanie i co z tym
kredytem?
RM: W tej chwili jest tak,
że na dziesięciu klientów,
którzy chcą kupić u nas
nieruchomość i jednocześnie
skorzystać z kredytu, to tylko
jeden ten kredyt otrzymuje,
reszta spotyka się z odmową w związku z brakiem
zdolności kredytowej. Trzeba

powiedzieć wprost: to jest
wina banków, a tak naprawdę central tych banków, które
są poza granicami kraju i dla
poprawy kondycji finansowej
na rynku lokalnym ściągają
pieniądze z banków-córek.
Klienci pieniądze mają, jest
tylko problem z bankami.
Ponadto, Komisja Nadzoru
Finansowego wprowadzając
rekomendację T i S, jedną
w styczniu, drugą w lipcu,
w sposób drastyczny ograniczyła możliwość zaciągnięcia
kredytów przez klientów.
MK: Kołobrzeski rynek
nieruchomości to rynek
rozwijający się?
RM: Jeśli spojrzeć na ilość
nieruchomości na sprzedaż
– na pewno tak. Widać też
dużo deweloperów z zewnątrz – pojawiają się firmy
z Poznania czy Warszawy.
Kołobrzeg ma potencjał,
klienci sprawdzają rynek i
upewniają się, czy jest on w
stanie przyjąć nowe apartamenty czy mieszkania.
Niestety, liczba inwestycji została wyhamowana przez złą
politykę kredytową. Jeśli idzie
o ceny, na rynku wtórnym
ceny spadają, jeśli idzie o rynek pierwotny, to tu ceny są
jeszcze stabilne, ale również
należy oczekiwać spadków.

Ogień od początku dziejów towarzyszył człowiekowi dając ciepło, światło i otuchę.
Ciepło ognia inspiruje, pobudza do refleksji i tworzy przytulny klimat.

POSTAW NA PRZYTULNE CIEPŁO I DUŻE OSZCZĘDNOŚCI
Dzisiaj ogień w kominku
możemy mieć w każdym domu. Jak pewnie
Państwo zauważyliście z
poniższej tabeli, opalanie drewnem jest bardzo
ekonomiczne w porów-

naniu z innymi źródłami
ciepła. Warto nadmienić,
że takie ogrzewanie jest
także ekologiczne. Z tego
powodu można uzyskać
kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach.

Oprocentowanie takiego
kredytu może wynosić
1% w skali roku. Tak więc
budowa systemu kominkowego okazuje się bardzo ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem.

Koszty budowy kominka
zwracają się po poru latach, a korzystając z tak
preferencyjnego kredytu
– są praktycznie niezauważalne dla portfela.
Obecnie najbardziej popularnymi kominkami są
kominki z dystrybucją
gorącego powietrza i
kominki tz. z płaszczem
wodnym. Kominki z DGP
po fachowym montażu
potrafi ogrzać dom o
powierzchni 150 m2. Natomiast kominki z płaszczem wodnym nawet do
400m2. Dodatkową zaletą
jest możliwość uzyskania
przy okazji ogrzewania
domu wody użytkowej i
podłączenia się do systemu solarnego.

Ponadto, fachowo wykonana i zaprojektowana
obudowa wkładu kominkowego będzie piękną
ozdobą Państwa salonu.
Kominek jest jedną z
pięciu najbardziej po-

żądanych rzeczy przez
człowieka, a mianowicie:
Rodzina, Dom, Samochód, Pies i KOMINEK.
Przemysław Franc

Roczny koszt ogrzewania w zależności
od rodzaju zastosowanego paliwa
Dom dobrze ocieplony
Zapotrzebowanie na energię cieplną
W domu 150 metrowym
(kWh rok)

22500kWh

elektryczność

12.500,00zł

olej opałowy

6.400,00zł

gaz

5.000,00zł

węgiel

2.300.00zł

drewno (np. kominek)

1.600,00zł

W przypadku budynku nie ocieplonego w/w koszty
ogrzewania mogą wzrosnąć nawet o 100%.
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www.euro-dom.net

OFERTA: 10722

Kołobrzeg ul. Portowa
MIESZKANIE Z WIDOKIEM
NA MORZE!!!
Mieszkanie 3 pokojowe
o pow. 53 m2, XI piętro.
CENA – 390.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i
wyposażenie.

OFERTA: 5384

Kołobrzeg ul. Portowa, ok. 400 m
do morza
1 pokojowe mieszkanie
o pow. 33 m2.
CENA – 249.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i
wyposażenie mieszkania

OFERTA: 15452

Kołobrzeg/Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej o
pow. 234 m2, 8 pokoi.
Działka o pow. 344 m2.
CENA – 590.000 zł

OFERTA: 14654

dziel. Portowa ok. 400 m do morza.
MIESZKANIE Z WIDOKIEM
NA MORZE!!!
Mieszkanie 2 pokojowe + 2 balkony,
XI piętro w bud. monitorowanym o
pow. 48 m2.
Budynek wybudowany w 2001 roku.
CENA – 340.000 zł.
Cena zawiera pełne umeblowanie i
wyposażenie.

OFERTA: 14434

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 220
m2, działka o pow. 350 m2. Rok bud.
1987, 6 pokoi,
ogrzewanie – gazowe, grunt własność
CENA – 580.000 zł

OFERTA: 14838

Kołobrzeg
Dom w zabudowie bliźniaczej o
pow. ca. 470 m2,
12 pokoi.
Działka o pow. 455 m2.
CENA – 800.000 zł

OFERTA: 14744

Kołobrzeg – 5 km Stramnica Dom
wolno stojący o pow. 115 m2.
WYSOKI STANDARD
WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA
Działka ładnie zagospodarowana o
pow. 918 m2 - własność
CENA – 790.000 zł
UWAGA – możliwość przyjęcia w
rozliczeniu mieszkania w Kołobrzegu

OFERTA: 15469

OFERTA: 15516

Grzybowo
Dom w zabudowie bliźniaczej
o pow. 360 m2, 7 pokoi.
Działka o pow. 1596 m2.
CENA – 1.200.000 zł

OFERTA: 14750

OFERTA: 14539

OFERTA: 14944

Kołobrzeg ul. Kupiecka.
UMOWA BEZPOŚREDNIA-koszta
wynagrodzenia pośrednika ponosi
sprzedający
MIESZKANIE- 2 pokojowe o pow.
36,74 m2. Rok budowy – 2001.
CENA – 200.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i
wyposażenie całego mieszkania

Kołobrzeg / Witkowice
Dom w zab. szeregowej o pow. 220
m2, 8 pokoi.
Działka o pow. 501 m2.
CENA – 549.000 zł

Kołobrzeg/Śródmieście, około 1200
m do morza i starówki.
Dom w zab. szeregowej o pow. 214
m2, 8 pokoi + salon z kominkiem o
pow. 25 m2 + 2 kuchnie +
4 łazienki. Rok budowy 1993.
Działka o pow. 306 m2.
CENA – 620.000 zł

Kołobrzeg – 27 km
Budynek mieszkalny wolnostojący o
pow. 100 m2, 4 pokoi.
Podwyższony standard, po remoncie
Działka o pow. 9.600 m2.
CENA – 190.000 zł

Grzybowo
Budynek mieszkalny wolnostojący z
pokojami na wynajem
o pow. 300 m2,
13 pokoi.
Działka o pow. 817 m2.
CENA – 1.400.000 zł

OFERTA: 15502

OFERTA: 14643

OFERTA: 4005

OFERTA: 15477

OFERTA: 15715

Kołobrzeg/dziel. Portowa, ok. 200 m
do morza
Bardzo ładne mieszkanie 1
pokojowe o pow 31 m2.
CENA – 269.000 zł
Cena zawiera pełne umeblowanie i
wyposażenie kuchni

Kołobrzeg / Zachodnia
Budynek mieszkalny w zabudowie
bliźniaczej o pow. 220 m2, 7 pokoi.
Działka o pow. 500 m2.
CENA – 1.050.000 zł

Grzybowo
Dom w zab. szeregowej o pow.
160 m2, 4 pokoje.
Działka o pow. 515 m2.
CENA – 730.000 zł

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej
o pow. 200 m2, 5 pokoi.
Działka o pow. 496 m2.
CENA – 680.000 zł

OFERTA: 15640

Kołobrzeg ul. Sosnowa 9
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow.
220 m2, 9 pokoi.
Działka o pow. 500 m2.
CENA – 750.000 zł

EuroDom Nieruchomości Kołobrzeg Robert Małkiewicz, 78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 11 AB/14 róg ul. Dubois
telefon: +48 94 - 35 319 60 do 64, fax.: +48 94 - 35 319 65
e-mail: info@euro-dom.net, www.euro-dom.net

OFERTA: 15717

Dźwirzyno Domek letniskowy o pow.
ca. 70 m2 na działce własnościowej
o pow. 502 m2.
Domek oddalonych około 900 m
od morza, 400 m do Jeziora Resko
GPS X: 704640,97 V: 265404.42
N: 54 9”8.54” E: 15 24”22.12”
CENA: 139.000 zł

OFERTA: 4184

Kołobrzeg /Zachodnia
Dom pensjonat w zabudowie
bliźniaczej o pow. cał. 220 m2,
10 pokoi.
Działka o pow. 187 m2.
CENA – 790.000 zł

OFERTA: 5386

Grzybowo
Budynek mieszkalny przystosowany
do prowadzenia niewielkiej
działalności z pokojami do
wynajęcia. o pow. 134 m2, 6 pokoi.
Działka o pow. 1082 m2.
CENA – 840.000 zł
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K

ołobrzeg to
miasto leżące u
ujścia Parsęty, o
powierzchni około 2600
hektarów. Zamieszkuje je
niecałe 50 tysięcy mieszkańców, choć w okresie
sezonu ludność wzrasta
do 100 tysięcy i więcej.
Jest stolicą powiatu
kołobrzeskiego. Działalność mieszkańców
skupia się głównie na
turystyce i działalności
gospodarczej.

Kołobrzeg to przede wszystkim uzdrowisko i wczasowisko czynne przez cały rok.
Cieszy się dużą popularnością w Niemczech, w
krajach
skandynawskich
no i oczywiście w Polsce.
Atutem kurortu jest przede
wszystkim klimat i czyste
morze. Tu leczy się choroby układu oddechowego,
układu krążenia, narządów
układu ruchu oraz układu
wydzielania wewnętrznego
i przemiany materii (cukrzy-

Fot. P. Dawid

Atrakcyjne miasto nad Bałtykiem
ca, choroby tarczycy). Kołobrzeg SPA jest kurortem
nastawionym na kuracjuszy
spragnionych regeneracji
sił, ale także rozrywki, oraz
na wczasowiczów wypoczywających całymi rodzinami.
Równie ważnym walorem
miasta jest czystość środowiska naturalnego. W
okolicy nie ma przemysłu
ciężkiego ani zakładów
produkcyjnych, negatywnie
oddziaływających na środowisko.

Miasto jest dynamicznie
rozwijającym się ośrodkiem,
przyciągającym
inwestorów. Niska stopa
bezrobocia, mała i średnia przedsiębiorczość są
podstawą jego funkcjonowania. Uzdrowisko przyciąga kuracjuszy, plaża i
morze – wczasowiczów.
W ogólnopolskich rankingach miasto zajmuje
czołowe lokaty. Jeśli więc
inwestować gdziekolwiek,
to w Kołobrzegu.
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„I po dziurze” – taki tytuł pojawił się na pierwszej stronie dodatku „Gazety Wyborczej” na początku lat 90-tych. Autorzy nie mogli wyjść ze zdziwienia,
że doszczętnie zniszczone miasto udało się nie tylko odbudować, ale także przywrócić mu dawną atmosferę kurortu pierwszej kategorii.

Z

2925 budynków wybudowanych przed II wojną światową,
przetrwało zaledwie 860. Pod koniec lat 50-tych ich liczba zmalała
do 789. Z każdym rokiem liczba
pustych placów wzrastała. Obraz
Kołobrzegu jaki ukazał się pierwszym polskim osadnikom, przybyłym już w kwietniu 1945 roku, był
tragiczny. Miasto nadal płonęło.
Na ulicach leżały setki trupów, na
trawnikach wznosiły się świeżo
usypane groby.

P

owołany w latach 1945-46
Miejski Komitet Odbudowy
Miasta, miał się tym zadaniem
zająć. I rzeczywiście się zajął, tylko nie w tym kierunku co trzeba.
Kołobrzeg zamiast placem budowy,
stał się wielką hurtownią materiałów budowlanych. Wszystko
co nadawało się do użycia było z
miasta wywożone. O Kołobrzegu,
władze centralne przypomniały sobie dopiero pod koniec lat 50-tych.
Uchwała Komitetu Ekonomiczne-

go Rady Ministrów wprowadziła
odbudowę miasta na właściwe tory.
Niestety, koncepcja odbudowy była
w duchu czysto socjalistycznym.
Największego rozpędu nabrała od
początku lat 70-tych, gdy zrealizowano wiele inwestycji z betonowej
płyty. Wielkie wieżowce w centrum
miasta straszą po dziś dzień.

giczne. A po archeologach, do pracy przystępowali budowlańcy. Po
25 latach centrum zostało niemal
zabudowane. Miasto rozbudowuje
się także na obrzeżach. Powstają
nowe kamienice, domy, osiedla, a
wraz z nimi budynki użyteczności
publicznej – ostatnio do użytku
oddano Stadion Piłkarskim im.
Sebastiana Karpiniuka. Gdyby 60
lat temu powiedzieć komuś, że dziś
tak będzie wyglądał Kołobrzeg, na

pewno poprawiłoby to humor, bo
wówczas nikomu nie było do śmiechu. Tak na ruinach wypalonego
i zrujnowanego miasta powstała
Perła Bałtyku. Duma z Kołobrzegu
jest tym większa, gdy spojrzy się,
co tu jeszcze kilkanaście lat temu
było.

P

rzełom nadszedł w II połowie
lat 80-tych, gdy w ścisłym centrum miasta rozpoczęto budowę
Nowej Starówki. Przypadkiem,
przy rozkopywaniu pierwszych
kwartałów porośniętych krzewami i pięknymi różami, natrafiono
na średniowieczny Kołobrzeg,
przykryty kilkoma warstwami kulturowymi. Rozpoczęły się wielkie
ratunkowe wykopaliska archeolo-

Fot. Archiwum Jerzego Patana

Fot. Archiwum Przemysława Dawida

Z ruin powstała perła

NIEPOWTARZALNA OKAZJA KUP MIESZKANIE NAD MORZEM!

UWAGA PROMOCJA CENY JUŻ OD 3900 zł/m2 + 8% VAT
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ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71,
fax 94 35 425 74

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na

www.ktbs.pl

kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378
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V edycja Festiwalu Siły Sprawności i Urody Ustronie Morskie już za nami

Przy stadionie w Ustroniu Morskim odbyła się impreza przygotowana przez
kaskaderską grupę Streets Owners. Było
niebezpiecznie, ale i ciekawie.

Najpiękniejsze
i najsilniejsi

Wybuchy, ryzyko, w Ustroniu Morskim
dynamiczna akcja T
T

a znana i poważana
w kaskaderskim i filmowym światku formacja,
przygotowała serię ciekawych popisów z użyciem
samochodów, motocykli i
ognia. Można było podziwiać takie sceny kaskaderskie jak jazda na głowie na
pokrywie silnika, precyzyjne parkowanie w „żywym
garażu” z dużą prędkości,
jazda kaskadera pod pod-

woziem samochodu pędzącego na dwóch kołach,
pościgi z udziałem kilku
aut,
kilkunastometrowe
skoki motocyklowe, skoki
przez płonące okręgi czy
zgniatanie wraków samochodowych przez monstertrucka. Wybuchy, ryzyko
i dynamiczna akcja nie
pozwoliły się nudzić. Grupa kaskaderska zapewniła
zgromadzonym
półtorej
godziny doskonałej zabawy
na wysokim poziomie. Po
zakończonych
popisach,
publiczność miała okazję
zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia z kaskaderami i ich
ryczącymi maszynami. MG

radycyjnie, przy
pięknej i słonecznej
pogodzie, zmagania zawodników obserwowały
tłumy ludzi. Kibice sami
mieli możliwość startu
w licznych konkursach
sportowo-rekreacyjnych.
Podczas festiwalu odbyły się również wybory Letniej Miss Bikini.

Zwyciężczynią tegorocznej edycji została Pani
Karolina Wardakowska
z Pruszcza koło Warszawy, natomiast tytuł Miss
Publiczności i I Vice Miss
otrzymała Pani Luiza
Krawiecka ze Świebodzic. Około godz. 18.00
przed publicznością
zaprezentowali się naj-

mocniejsi
zawodnicy
w kraju,
którzy
walczyli o
trzy miejsca
premiowane
wyjazdem na
przyszłoroczne
Mistrzostwa Świata Amatorów w USA.

HELIOS zaprasza

Centrum Sportowo – Rekreacyjne
w Ustroniu Morskim zaprasza do skorzystania
z nowej oferty:
zajęcia w szkole pływania „HELIOS”,
zajęcia aquaaerobiku oraz aquastepu na terenie pływalni krytej: w każdy wtorek i czwartek o godz. 19:00,
szkoła nurkowania „HELIOS”
Więcej szczegółów na stronie GOSIR-u:
www.gosir-ustronie-morskie.pl

PLAN IMPREZ
9 sierpnia – Zespół BOYS,
Kabaret ELITA, amfiteatr w
Ustroniu Morskim
10 sierpnia – Kabaret Moralnego Niepokoju, amfiteatr w
Ustroniu Morskim
15 sierpnia – Zlot starych i
zabytkowych samochodów,
parking przed Urzędem Gminy
ul. Rolna 2
15 sierpnia - Święto Chleba w
Skansenie Chleba w Ustroniu
Morskim, Skansen Chleba w
Ustroniu Morskim ul. Kołobrzeska 9

19 sierpnia – Rajd rowerowo
– pieszy do najstarszych dębów w Polsce, miejsce startu:
Centrum Informacji Turystycznej ul. Osiedlowa 2B
19 – 21 sierpnia – Jubileusz
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przymorze w Ustroniu
Morskim
23 – 25 sierpnia – Festiwal
Indii, parking przy ośrodku
zdrowia ul. Osiedlowa w Ustroniu Morskim

Fot. Piotr Krahl/CDN
Studio

Ustrońska plaża z Błękitną Flagą
Błękitna Flaga potwierdza
spełnienie najwyższych
kryteriów w zakresie jakości
wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa
oraz prowadzonych działań
edukacyjnych i informacyjnych. Nie ulega więc wątpliwości, że z tego wyróżnienia
Ustronie może być dumne.
Flagę oraz certyfikat odebrał
z rąk Jarosława Szczygła
– wójt Gminy Ustronie
Morskie Jerzy Kołakowski.
Uroczystość transmitowana
była na antenie Radia Koszalin w ramach programu

promocyjnego
„Lato
na
gorąco”. Po zakończeniu
części oficjalnej, na plaży w
okolicy zejścia przy ul. Nadbrzeżnej, odbyły się pokazy

ratownictwa morskiego z
udziałem ustrońskich ratowników WOPR – aktualnych
Mistrzów Polski w Ratownictwie Morskim.
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Hala „Łuczniczka” kolejny raz zgromadziła wielbicieli poezji
Kaczmarskiego. Uczestnicy konkursu przyjechali z całej
Polski. Wieczorem wystąpił Przemysław Gintrowski.

Kaczmarski
wciąż aktualny

VIII edycja Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja”
różniła się od poprzednich.
Organizatorzy przygotowali
dwie innowacje. Po raz
pierwszy przyznano specjalną nagrodę kulturalną
im. Władysława Stasiaka,
którą ufundowała żona tragicznie zmarłego polityka:
Barbara Stasiak. Atrakcją
festiwalu była NOC ANTYCZNA, podczas której
prezentowano teksty Jacka
Kaczmarskiego odnoszące
się do świata antycznego
oraz teksty Zbigniewa Herberta dotyczące mitologii.
Wystąpił m.in. Przemysław
Gintrowski.
Wykonawcom przysłuchiwało się jury pod przewodnictwem Jana Poprawy. Część
konkursową
poprowadził
znany z telewizji, Jarosław
Gugała. Oprócz nagród
przyznanych przez jury, rywalizowano także o nagrodę

publiczności. Uczestnictwo
w takiej imprezie to niezapomniane przeżycie. Część
uczestników deklaruje, że to
nie jest ich ostatni występ i
z całą pewnością wrócą do
Kołobrzegu za rok.
I nagrodę oraz nagrodę
publiczności otrzymała
Joanna Kaszta z Dziergowic. II miejsce należy
do Adama Mortasa z
zespołem „Encore”, a
III miejsce przyznano
Pawłowi Ruszkowskiemu z Kościerzyny.

Pielgrzymi wyruszyli w deszczu

G

rupa 2 „niebieska”
w
ramach pielgrzymki
kołobrzeskobiałogardzkiej
jest już na trasie.
Pielgrzymi wyruszyli w kierunku
Białogardu z hasłem „W komunii

z Bogiem”. Przed
nimi ponad 500 kilometrów marszu
do
narodowego
sanktuarium
w
Częstochowie.
Pielgrzymi
nie
stracili
humoru,
pomimo że od samego rana padało

i musieli maszerować w deszczu do
Białogardu. Natomiast widoczny
jest spadek ilości
pielgrzymów. W
ubiegłym
roku
było ich około 100,
teraz zaledwie ponad 30 osób.

O

rganizatorom
szczęśliwie udało
się doprowadzić przygotowania do imprezy
do szczęśliwego końca.
I choć miejscami kropił
deszcz, to na Bastionie
przy ul. Koszalińskiej
były tłumy. Dla dzieci przygotowano moc
atrakcji, do tego konkursy regularnie prowadził
kołobrzeski pirat - Tadeusz Waśko. Maluchy
miały wiele dobrej
zabawy z rozwiązaniem
węzłów i zagadek, które
przygotował dla nich
Wania. A dla pomysłowych nie zabrakło
nagród.

W

Pikniku Wojskowym, któremu
patronował starosta
kołobrzeski Tomasz
Tamborski, nie zabrakło
różnego rodzaju wojsk,
ale także lotników ze
Świdwina, którzy zadbali
o to, aby nad Bastionem
na niskim pułapie przeleciały myśliwce SU-22.
Atrakcją byli również
komandosi i pokaz
ochrony VIP-a.

Zwiedzanie wojskowego sprzętu, przejażdżki czołgiem i amfibią, pokazy
komandosów i innych służb oraz przeloty SU-22 na niskim pułapie nad
Bastionem – to tylko część atrakcji Pikniku Wojskowego.

VII Piknik
Wojskowy za nami

Kalendarz
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imprez
W każdy czwartek
sierpnia godz. 20:00
w Bazylice - XI Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze”
3, 10 i 24.08, godz. 16:00
– Studio rozrywkowoteatralne DUET - scena
plenerowa RCK
6.08 - RMF FM 2011
Muzyka Najlepsza Pod
Słońcem, parking przy
ul. Fredry obok Amfiteatru
7.08 - Noc Kabaretowa;
Ani Mru Mru, Kabaret
Smile, Kabaret Młodych Panów, Słoiczek
po cukrze..., Amfiteatr
Kołobrzeg
8.08 - Presley Show, Amfiteatr Kołobrzeg

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE
Z POWODÓW OD NICH NIEZALEŻNYCH

9 – 15.08 - Mistrzostwa
Polski w Siatkówce Plażowej, Plaża centralna
9.08 - BOYS – koncert,
Amfiteatr Kołobrzeg
10.08 - Kabaret ELITA,
Amfiteatr Kołobrzeg
11.08 - Noc Kabaretowa;
Kabaret Moralnego Niepokoju i goście, Amfiteatr Kołobrzeg
12-13.08 - RoCK Festiwal (WC, e Car is On
Fire, Cool Kids of Death,
Armia, T.LOVE, BiFF,
Abradab, Natu), Amfiteatr Kołobrzeg
13.08 - VII Spotkanie
Integracyjne Pojazdów
Zabytkowych „A może
morze”, Plac 18 Marca

9 i 16.08 - Koncert
Kołobrzeskiej Orkiestry
Zdrojowej, Scena plenerowa RCK
14.08 -Czerwone Gitary
– koncert, Amfiteatr
Kołobrzeg
15.08 - Kamil Bednarek
– koncert, Amfiteatr
Kołobrzeg
15.08 - Święto Wojska
Polskiego
16-20.08 - XX Międzynarodowe Spotkania z
Folklorem „INTERFOLK
2011” scena na plaży,
Amfiteatr, scena plenerowa RCK
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Oyedemi
Hoc znowu
ujawnia
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Poseł PiS skrytykował na konferencji inwestycję związaną z
przebudową kortów tenisowych. Według niego to jedna wielka
klapa, nie jedyna w mieście.

- Każda władza
deprawuje, władza
absolutna deprawuje absolutnie,
albo za Orwellem:
są równi i równiejsi - zaczął swoją
konferencję poseł
Czesław Hoc. Na
początku skrytykował rządzących
za fatalne wykonanie kortów tenisowych, które nie
tylko, że zostały
wykonane według
projektu,
który
pozostawia

wiele do życzenia,
ale w dodatku nie
są
pełnowymiarowe i zdaniem
posła nie będzie
można odbywać
tam
zawodów
ogólnopolskich
czy międzynarodowych.
Poseł
skierował sprawę
do
Najwyższej
Izby Kontroli, tym
bardziej, że jak
podkreślił, to kolejna inwestycja,
która

Radna opozycyjna z Radzikowa zakończyła
swoją pracę w komisji od spraw uzdrowiskowych. Tym samym
prace komisji zostały
sparaliżowane.
wątpliwo- wyjątkowe położe- Na chwilę.

budzi
ści co do jakości
i
zastosowania
w praktyce. Hoc
dodał, że z jego
wiedzy wynika, iż
do projektu u prezydenta wnoszono
uwagi, wskazując
na jego fundamentalne mankamenty, ale miasto nie
chciało płacić za
zmianę projektu.
W efekcie, zrealizowane inwestycję
za niemal 4 miliony
złotych, korty mają

nie, ale powstała
fuszerka za publiczne pieniądze,
której nie można
zaakceptować.

Zupełnie co innego
twierdzi władza.
Prezydent miasta
ma już dość słuchania o wadach
na kortach, bo
według niego, to
dobra inwestycja.
Jak bardzo dobra,
być może wyjaśni
to NIK…

wysadziła

Komisję Uzdrowiskową
Radni rozpatrzyli uchwałę o odejściu z Komisji
Uzdrowiskowej radnego
Jacka Kusia i Andrzeja
Mielnika. Radni ci odeszli z komisji w związku
z lekceważeniem jej
merytorycznie
wypracowanych
stanowisk,
a także ich zdaniem
co najmniej schizofrenicznego
zachowania
przewodniczącej komisji
- Danuty AdamskiejCzepczyńskiej.
Przewodnicząca bowiem na
komisjach mówi jedno,
a na sesjach głosuje co
innego, czyli jak jej klub
PO każe.

www.miastokolobrzeg.pl

www.miastokolobrzeg.pl

Sporą jednak niespodzianką było złożenie

rezygnacji z pracy w
komisji przez radną Dorotę Oyedemi. Radna
wyraziła
ubolewanie,
że ze zdaniem komisji
nie liczy się kompletnie
nikt, a praca w komisji to
marnowanie publicznych
pieniędzy. Ze zdaniem
Oyedemi nie zgodził się
przewodniczący Rady
Miasta, który jeszcze
niedawno sam namawiał
ją do zostania w komisji.
Jak widać - bezskutecznie.
Głos oburzenia wyraziła
przewodnicząca
Komisji Danuta Adamska-Czepczyńska, która
była niezadowolona, że
radni masowo odchodzą
z komisji. Zauważyła

Dziewczyny!!!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Konkursie Specjalnym na Dziewczynę Lata 2011 - Klimatyczny Kołobrzeg!!! Zgłoszenie wyślij już dziś!
Jeżeli macie co najmniej 18 lat, mieszkacie w
województwie zachodniopomorskim i lubicie
wyzwania to macie szansę na wspaniałą przygodę!

Wystarczy, że prześlesz swoje zdjęcie oraz dane
osobowe (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, tel.
kontaktowy) oraz klauzulę, że zgadzasz się na publikację Twojego wizerunku na potrzeby Konkursu.
Specjalna aplikacja do 28. sierpnia będzie podliczać
Wasze głosy...
Nagrodą główną jest profesjonalna sesja zdjęciowa,

natomiast, że do pracy
w komisji nikt się nie
garnie. Widać nie wzięła
pod uwagę, że jest jedną
z przyczyn tego stanu
rzeczy. Na razie więc
komisja jest sparaliżowana, ale tylko chwilowo, bowiem Platforma
Obywatelska dokooptuje
kogoś ze swojego klubu i
będzie to pierwszy przypadek w historii kołobrzeskiego samorządu,
że będzie komisja, w której będą przedstawiciele
wyłącznie jednej opcji.
Być może wtedy, z poglądami komisji będzie
zgadzała się większość
w Radzie Miasta, którą
ma... Platforma Obywatelska.

a wykona ją Izabellstudio Fotografia!!! Nagrody dla 5ciu pierwszych osób z największą ilością głosów!
Lubisz dobrą zabawę? Na co czekasz :) Zgłoś się!
Więcej info na www.klimatycznykolobrzeg.pl już 1
sierpnia!
Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail:
konkurs@cp.kolobrzeg.pl
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Przed wejściem na teren festiwalu, młodzi ludzie rozmawiali o tym,
czy to ich ostatnia wycieczka do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

Sunrise
– po raz ostatni ?

Do „Havet Hotel” w Dźwirzynie przyjechała grupa osiłków z TIR-em, do którego miał być ładowany sprzęt... z pięciogwiazdkowego pensjonatu.

Chłopaki przyjechali

po towar…

do hotelu

A

wszystko za sprawą
internetowej
zapowiedzi, w której
pojawiła się sugestia
pożegnania. Dla wielu
Sunrise to kultowa i
niemal
obowiązkowa
impreza, której za nic
na świecie nie można
opuścić. Nie inaczej
było w tym roku. Duże
zainteresowanie
organizatorzy mogą zawdzięczać
pogodzie.
Deszcz spadł dopiero w

sobotę nad ranem, a to
gwarantowało kilka godzin świetnej zabawy.

W

tym roku zbudowano 3 sceny.
Dwie główne: na parkingu i w amfiteatrze,
zostały podzielone w
ramach koncepcji znaków Yin i Yang. Każdy
mógł znaleźć coś dla
siebie. Trzeba również
przyznać, że budowa
trzeciej sceny, poświę-

conej historii Sunrisu,
była bardzo dobrym
rozwiązaniem. Scena
ta cieszyła się mniejszą popularnością niż
na przykład amfiteatr,
ale dzięki temu było w
niej więcej przestrzeni
i można było się lepiej
pobawić.

C

zy to było pożegnanie? Krzysztof Bartyzel „DJ Kriss” tajemnicy nie zdradza. - To już

tyle trwa, że wszystko
może
się
zdarzyć
- mówi tajemniczo.
- Staramy się rozwijać
festiwal, w tym roku
obok sceny na parkingu i w amfiteatrze,
była również scena w
parku. A czy wrócimy
tu za rok, czy będzie
nowa formuła imprezy,
nowe otwarcie, tu czy
gdzieś indziej, zostawmy to na razie - kończy
DJ Kriss.

Na teren „Havet Hotel”
wjechał samochód ciężarowy. Szybko pojawił
się również były deweloper, którego spółka była
właścicielem obiektu, do
czasu gdy upadła. Teraz
jest to majątek masy upadłościowej, który zostanie
zlicytowany przez syndyka. Kąsek jest łakomy dla
wielu, tak samo jak i długi,
które zostały po upadłej
spółce. Tyle, że likwidacji
nie wykonuje się w ten
sposób.

Grupa mężczyzn była
jednak innego zdania i
postanowiła zająć sprzęt
komputerowy. Wywiązała

się kłótnia pomiędzy osobami
reprezentującymi
syndyka, a tymi, którzy
postanowili
zapełnić
ciężarówkę. O sprawie
została zawiadomiona policja. Dyżurny na miejsce
skierował dość znaczne
siły, celem zaprowadzenia porządku w normalnie
funkcjonującym
hotelu.
Osoby biorące udział w
akcji, zostały przewiezione
na Komendę Powiatową
Policji w Kołobrzegu. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że stawiane im są
przez personel zarzuty
m.in. naruszenia dóbr
osobistych i próby wymuszenia rozbójniczego.

Znaleziono
ludzkie kości
Jak zgubić dziecko nad morzem?

Odpowiedź jest prosta: wystarczy chwila
nieuwagi. Możne ona
jednak kosztować wiele
nerwów i mandat karny,
o czym przekonał się

mieszkaniec Katowic.
Małego Nikodema do
nadjeżdżającego
patrolu straży miejskiej
przyprowadziły
dwie
turystki, które znalazły

chłopca błąkającego się
samotnie na Nabrzeżu
Pasażerskim. Chłopiec
nie miał opiekuna, nie
wiedział, gdzie są jego
rodzice. Po prostu się
zgubił. Straż miejska
zgubę przejęła. O zaginięciu dziecka poinformowano policję. Po
kilkunastu
minutach
po odbiór Nikodema
zgłosił się jego tata.
Niestety, radość ze
spotkania z zaginionym
szybko przerodziła się
w porządny urzędowy
„opiernicz” i 500-złotowy
mandat.

Latem, nad morzem,
na ciasnych i zatłoczonych ulicach lub
placach, dziecko jest
zgubić bardzo łatwo,
zwłaszcza, gdy o dziecku niespecjalnie się
pamięta. Może to mieć
jednak tragiczne skutki,
na przykład nam morze
dziecko może wpaść
do kanału portowego,
wejść na jezdnię, itd.
Stąd w wielu wypadkach
służby porządkowe dla
pobudzenia wyobraźni
rodziców
wymierzają
karę. Miejmy nadzieję,
że pomaga.

Podczas robót ziemnych
pracownicy natknęli się
na ludzkie szczątku tuż
przy Urzędzie Gminy
Kołobrzeg. Niektórzy nie
wiedzieli, że mieszkają na
cmentarzu...
Wykopu
dokonano
w
związku z pracami przy
instalacji gazowej - najprawdopodobniej w tym
miejscu ulatniał się gaz.
Jednak robotnicy po wbiciu
kilku łopat natknęli się na
ludzkie szczątki - fragmenty
czaszek i piszczeli. O odkryciu została poinformowana
policja. Nie ulega jednak
wątpliwości, że kości mają
co najmniej 500 lat.
Cmentarz w tym miejscu
znajdował się wokół Kaplicy
św. Gertrudy, ufundowanej
przez burmistrzową Ger-

trudę Gemelin na przedmieściu Geldern. Dzisiaj w
okolicy kapicy znajduje się
targowisko miejskie, budynki mieszkalne i Urząd
Gminy. Kaplica nie przetrwała do naszych czasów,
ale w ziemi pozostały groby.
To nie pierwszy raz, gdy w
tym miejscu odkrywane
są pojedyncze kości, bo te
znajdują się niemal pod powierzchnią ziemi. Dziś jednak wielu mieszkańców gdy
widziało zainteresowanie
rożnych służb, dowiedziało
się przypadkiem, że ich
domy są położone na średniowiecznym cmentarzu.
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Prezydent Janusz Gromek pochwalił się VI miejscem w Rankingu Samorządów w kategorii najlepszej gminy miejskiej. Nasza pozycja w rankingu wzrosła.

Kołobrzeg w rankingu „Rzeczpospolitej”
W
Warszawie
dyplom dla naszego miasta za
zajęcie VI miejsca odebrał zastępca prezydenta
- Andrzej Olichwiruk. Dziś
mógł się nim pochwalić
Janusz
Gromek,
tym
bardziej, że Kołobrzeg
poprawił swoją pozycję w
rankingu w stosunku do
roku ubiegłego. Jak po-

wiedział Andrzej Olichwiruk, podczas gali, minister
rozwoju
regionalnego
przyznała, że Kołobrzeg w
rankingu „Rzeczpospolitej”
w pierwszej dziesiątce już
się zadomowił.
W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich
Kołobrzeg jest pierwszym
miastem z województwa

zachodniopomorskiego.
W ubiegłym roku mieliśmy pozycję 8, w tym
roku zajęliśmy miejsce 6.
W pierwszej 10 najsłabiej
wypadliśmy w ocenie sytuacji finansowej, za to w
całym rankingu Kołobrzeg
dostał najlepsza punktację
za zarządzanie miastem.
Jeśli idzie o pozyskane
środki unijne, tu wypadli-

śmy bardzo słabo. Rzecznik prezydenta Michał
Kujaczyński przyznaje, że
w poprzednim roku spektakularnych
projektów,
na które Kołobrzeg otrzymałby
dofinansowanie,

nie było, co nie oznacza,
że tych projektów tu się
nie realizuje. Obecnie
miasto walczy o kolejne
etapy
obwodnicy.
Co
ciekawe, właśnie nasza
obwodnica spowodowała,

że Kołobrzeg znalazł się
niemal na końcu rankingu
największych
inwestycji
realizowanych ze środków
unijnych, tyle, że są tam
same duże miasta - Kołobrzeg jest najmniejszy.

Opowiadali o zdobyciu
Kołobrzegu

RoCK FESTIWAL
G

łównym
bohaterem
wspominkowego spotkania w ośrodku „Posejdon”
był porucznik Grzegorz Busma. W 1945 roku jego oddział trafił na pomorski szlak
bojowy. Wówczas miał 27 lat
i służył w 2 pułku artylerii 76
milimetrów. Uczestnik walk
o nasze miasto, mówił o
nich tradycyjnie, nazywając
je wyzwoleniem. Opowiadał
o ciężkich starciach z nieprzyjacielem, z fanatycznie
broniącymi się resztkami
oddziałów, co doprowadziło
do katastrofy humanitarnej
w mieście i gehenny ewakuowanej ludności cywilnej.

Oczywiście,
najwspanialszym wspomnieniem tamtych dni są zaślubiny z morzem, dotarcie nad zimową
wówczas plażę, nieco zmarzniętą, i nad lodowate morze,
które wówczas, po 10 dniach
krwawych walk, wydawało
się bardzo orzeźwiające, no
i słone...

I

nnym uczestnikiem walk
o Kołobrzeg, był pan
Stanisław Fornal. To jedyny
gość w cywilu, bo w marcu 1945 roku znalazł się
w Kołobrzegu jako jeniec
wojenny. Przebywał w kołobrzeskim obozie. Tu praco-

wał niewolniczo najpierw w
mleczarni, a potem w zakładzie samochodowym.

F

inałem spotkania było
uroczyste przejście pod
Pomnik Zaślubin i złożenie pod nim symbolicznej
wiązanki kwiatów. Trzeba
przyznać, że turyści na Bulwarze Szymańskiego byli
mocno zdziwieni obecnością
żołnierzy w mundurach.
Tymczasem
porucznik
Busma ze łzami w oczach
złożył wiązankę kwiatów,
przyjaciołom, którzy zostali
już na zawsze na kołobrzeskiej ziemi.

W połowie sierpnia w Kołobrzegu przyjdzie czas
na mocniejsze uderzenie.
W przygotowanej przez
Regionalne Centrum Kultury ofercie postawiono na
różnorodność rockowych
brzmień. Dlatego w programie RoCK Festiwalu
usłyszymy ten gatunek
muzyki w różnych – czasami subtelnych, czasami
ostrzejszych – odsłonach.
Podczas drugiego dnia festiwalowego (13 sierpnia)
wysłuchać będzie można

laureatów I Przeglądu Zespołów Rockowych RoCK
Festiwal, który odbył się 18
czerwca.
Festiwal
przygotowany
jest z myślą o młodych
ludziach. Staraliśmy się
dobrać repertuar w taki
sposób, by jak najszerzej
zarysować fenomen rocka w Polsce, przyjrzeć
się jego najróżniejszym
kreacjom, zwrócić uwagę publiczności na nowe
trendy, nie zapominając o
rockowych tradycjach.

12.08.2011 piątek, godz.
16.00, amfiteatr, ul. Fredry
1, wstęp wolny.
Zespoły: WC, The Car Is
On Fire, Cool Kids Of Death, T.LOVE
13.08.2011 sobota, godz.
16.00, Amfiteatr, ul. Fredry
1, wstęp wolny.
Laureaci I Przeglądu
Zespołów
Rockowych
RoCK Festiwal: Kwadrans,
Twyft,
Nieporozumienie,
Demesis,
Care Not, a także: BiFF,
Abradab.
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Kołobrzeska Policja niedawno obchodziła swoje święto.
Z tej okazji uhonorowała przedstawicieli instytucji, którzy ją wspierają.

Ja mam większego!

Gromek: Tomek, a ty co dostałeś?

Gromek: Bo wiem pan komendancie, w mieście nie może być
dwóch szeryfów…

Gromek: No widzisz Tomek – ja
dostałem większego dyploma!

* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją literacką,
aczkolwiek odnoszą się do pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

I po Sunrisie…
T

rzydniowy festiwal
może
wykończyć
każdego, nawet najbardziej wytrwanego imprezowicza, zaprawionego
w niejednym boju na parkiecie i butelce. Najpierw
dwie zarwane noce,
potem skakanie w upale
na plaży. Dlatego nie ma
to jak melanż na chłodnym piasku o zachodzie
słońca w ramach nowej
imprezy: Sunset…

Czy to był

autentyk?

D

ziennikarze mają obowiązek
wnikliwego
podejścia do tematu. Bo
potem mogą być pretensje. Tak było w przypadku
kolejnego wyróżnienia dla
Kołobrzegu w rankingu
„Rzeczpospolitej”. Michał

Świderski nie dał się przekonać i sam musiał sprawdzić, czy to nie podróbka.
Wątpliwości były: naczelny
„Rzepy” nie przystawił pieczątki, a wiadomo, w samorządzie pieczątka to rzecz
święta…

W Urzędzie Miasta delegacja służbowa to rzecz świętsza od pacierza.
Wiedzą o tym pracownicy magistratu i rozliczają się z wyjazdów bardziej niż skrupulatnie…

Rozliczanie delegacji

Olichwiruk: Ty, Michał, to jak my
wracaliśmy z tej Warszawy, bo ja
nic nie pamiętam…

Kujaczyński: No co ty, tędy, tędy
i tędy.

* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją literacką,
aczkolwiek odnoszą się do pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.
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Kujaczyński: Ale dla bezpieczeństwa napiszemy, że tędy, bo potem znowu będą mówili, że ktoś
zarabia na kilometrówce…

www.

e-fast.pl

tel. 603 804 321
e-mail: biuro@e-fast.pl
www.e-fast.pl

20 |miasto kołobrzeg

www.miastokolobrzeg.pl lipiec 2011

ROZERWIJ SIĘ W ŻYWIEC BEACH CLUB
W USTRONIU MORSKIM

Pomiędzy wejściem 6 i 7 na
ustrońskiej plaży znajduje
się największa w okolicy dyskoteka. Nazwano ją ŻYWIEC
BEACH CLUB. Klienci mają
zagwarantowaną
świetną
zabawę codziennie od godziny 21. Jeśli więc ktoś nie
wie, jak spędzić wolny czas,
ma ochotę się rozerwać, to
już wie, gdzie może to zrobić
najlepiej na całym środkowym wybrzeżu.
Nie wiesz co zrobić wieczorem? Już wiesz! Ostatnio w
Żywiec Beach Club odbyła
się kolejna naprawdę gorąca impreza. Dla gości klubu
zagrali Kalwi & Remi. Atmosfera była fantastyczna, a
podgrzewały ją dodatkowo
barmanki topless. Kto był ten wie, kto nie był - ten już
wie co stracił.

