Rusza budowa hospicjum
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W ostatnim czasie,
sprawy wokół budowy hospicjum stacjonarnego nabrały

tempa. Obecnie, na
koncie fundacji „Victoria” znajduje się 340
tysięcy złotych. Jest

kojny poranek, gdy
kierowca volkswagena
na mazowieckich numerach
rejestracyjnych dosłownie
przeleciał przez przystanek,
na którym stały 3 dziewczyny,
czekające na autobus. To cud,
że nikt nie zginął. Stan rannych jest ciężki. Czytaj na
stronie 3.

również pozwolenie
na budowę. Pracę
ruszą już w sierpniu.
Więcej na stronie 4.
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DLA KOTWICY
KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

Nasz spółka koszykarska miała pójść na
dno. Już padały pytania, kto w Kotwicy
zgasi światło. Kibicom podniosło się ciśnienie, rozgłaszano

wieści o referendum,
a tu nagle pojawił
się sponsor. Okazało
się, że koło ratunkowe Czarodziejom z
Wydm rzucił starosta
Tomasz Tamborski,

wraz z prezesem
Stanisławem Trojanowskim i posłem
Markiem Hokiem.
Walka o ekstraklasę
trwa. Szczegóły na
str. 5.

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia

tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00
99 kpl.

14 ,-

799,-szt.
Fotelik dmuchany Zwierzak
- wym. 65x64x74cm
- różne wzory

19 ,-

99 szt.

Okulary
do pływania
- różne kolory

KOŁOBRZEG

Zestaw do nurkowania Żabka
- maska, rurka

ul.Jasna 25a
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W naszym powiecie i okolicy mamy deficyt zajęcy. W sumie mieliśmy, bo dzięki
Kołu Łowieckiemu „Świt”, jest ich już 80 więcej. Mają się zadomowić i rozmnażać.

Zające przeprowadzają się
pod Ustronie
Trudno powiedzieć, co jest
winne spadku liczebności
zajęcy we wschodniej części
powiatu kołobrzeskiego i
zachodniej koszalińskiego.
Być może choroby, być
może zwiększenie liczebności naturalnych wrogów.
W każdym razie, zając
szarak to rzadkość. I to się
ma zmienić, dzięki akcji
przesiedleńczej. Do Stra-

na wolność. Co ciekawe,
szaraki niespecjalnie chciały uciekać, chowały się w
trawie i rozeznawały całą
sytuację...

chomina pod Ustroniem
przywieziono aż 80 zajęcy,
które zostały wypuszczone

Zając jest gatunkiem łownym z okresem ochronnym. Potrafi jednak szybko
biegać i jego ustrzelenie do
łatwych nie należy - osiąga
prędkość nawet 70 km/h.

NAPADLI NA TAKSÓWKARZA
Trzej mężczyźni wsiedli do taksówki STW
Taxi w porcie. Zamówili kurs na Radzikowo. Przy ulicy Grzybowskiej kazali dojechać na ulicę Kolumba. Gdy kierowca,
zgodnie z zaleceniami stanął w ciemnym
i mało widocznym miejscu, jeden z mężczyzn zaczął go dusić. Taksówkarzowi
udało się otworzyć drzwi. Podczas szamotaniny zaczął wzywać pomocy. Sprawcy
się przestraszyli, wyrwali kasę fiskalną i
uciekli.
Na miejsce zostali wezwani kryminalni. Z
opisu napadniętego kierowcy wynikało,
że autorami ataku było trzech młodych

ludzi. Policjanci przypomnieli sobie, że
widzieli podobnych osobników w pobliżu
stacji PEK. Akurat jeden z nich znajdował
się na stacji benzynowej, gdzie został rozpoznany przez taksówkarza. Dotarcie do
pozostałych sprawców nie było dla kołobrzeskim policjantów problemem.

Trzeba płynąć pod prąd,
z prądem płyną tylko śmieci.
Z. Herbert

Oby łańcuch

nieKotwicą…
kołysał

Pierwszy miesiąc wakacji upłynął nam
pod znakiem chlupotu Kotwicy Kołobrzeg, która spadła z pokładu pod
jakże atrakcyjną nazwą „ekstraklasa”.
Prezydent Janusz Gromek, przypalany
nadmorskim słońcem, dojrzał wreszcie
do decyzji o zaprzestaniu finansowania
dodatkowych wydatków związanych z
koszykówką. Decyzja skądinąd słuszna,
bo ile można łożyć z publicznej kasy,
coraz bardziej pustej, na sport zawodowy? Tym bardziej, że nieodpowiedzialne
decyzje Polskiej Ligi Koszykówki, jak
wydatki na pensje zawodników na poziomie nie mniejszym niż 800 tysięcy
złotych rocznie czy konieczność rozbudowy Hali Milenium na 2500 miejsc,
należy ocenić jako poważne oderwanie
od rzeczywistość zarządu PLK S.A.
Decyzja zapadła, prezes ogłasza koniec
Kotwicy w ekstraklasie, kibice zapowiadają referendum żegnając Czarodziejów

z Wydm. No i się zaczyna. Najpierw
pozwala się jednak zgłosić Kotwicę do
rozgrywek, a potem trwają negocjacje,
przyprawiające kibiców co najmniej o
gniew. Padają głosy o upolitycznienie
całej sprawy. Na tym tle pojawia się
starosta i jak czarodziej z kapelusza wyciąga pieniądze od sponsora. Wcześniej
prezydent i jednocześnie większościowy
akcjonariusz Kotwicy mówi, że sponsora nie załatwił poseł Karpiniuk, ani
poseł Hok, ani marszałek Schetyna, ani
on sam. Teraz te słowa brzmią dość komicznie, bo jeśli pieniądze z zewnątrz się
znajdą, to jak to odebrać? Jak to interpretować? Że jednak można? Że sport jest
wygodny na wybory? Gubią się w tym
dziennikarze, a co dopiero mieszkańcy.
Bo albo Kotwicy ma nie być, albo niech
będzie, tylko na odpowiednim łańcuchu,
z dala od polityki.
Robert Dziemba
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W niedzielę Radzikowo obudził ryk syren pogotowia, strażaków i policji.
To, co działo się na przystanku autobusowym przy
ul. Grzybowskiej, wielu zapamięta na długo.

Danielowi C.
grozi dożywocie
Z naszych źródeł wynika,
że pasażerka volkswagena
zeznała policji, iż Daniel C.
wjechał w przystanek celowo. Z niepotwierdzonego
źródła wiemy natomiast, że
podczas ponownej rozmowy, wersję tę diametralnie
zmieniła. Inne nasze źródła
podają, że w szpitalu Daniel
C. wykrzykiwał różne teksty
o diable i szatanie. Wyrywał
się również prowadzącym go
czterem policjantom.
Nie ma jeszcze badań toksykologicznych krwi kierowcy,
ale roboczo przyjęto wersję,
że pojazd był prowadzony
pod wpływem nieokreślonej
substancji o charakterze narkotycznym. Sąd postanowił
o 3-miesiecznym areszcie
dla Daniela C., nie tylko ze
względu na przedstawione
dowody, ale również ze
względu na wysoką karę,
która mu grozi, czyli nie
mniej niż 8 lat więzienia do
dożywocia włącznie.

21-LATEK
wjechał

w przystanek
Młody człowiek prowadził
volkswagena na mazowieckich
numerach.
Zjeżdżał z górki od strony
Dźwirzyna, padał deszcz,
a tuż za przejazdem kolejowym zjechał w prawo
prosto w przystanek
autobusowy Komunikacji

Miejskiej i czekających
na niego ludzi. Zatrzymał
się na łące. 21-letniemu
kierowcy i pasażerom samochodu nic się nie stało.
Ranne zostały 3 dziewczyny, które na przystanku czekały na autobus.
Kierowcę, którego podej-

ul. Wolności 26,

rzewa się o prowadzenie
pod wpływem substancji
odurzających,
przed
linczem ludzi uratowali
policjanci. Wszędzie było
słychać wyzwiska i płacz
zszokowanych świadków
zdarzenia.

Ten jeden cholernie pechowy dzień
To miał być fajny dzień. Przecież nad morze do Kołobrzegu
przyjeżdża pół Wielkopolski i
się dobrze bawi. Dla 19-letnich
dziewczyn, które w tym roku
zdały maturę i dostały się na
filologię na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
po wszystkich stresach i nauce,
przyszedł czas relaksu i prawdziwych wakacji.
Karolina (na zdjęciu) miała
najwięcej szczęścia. Chyba
stała tyłem do ulicy, gdy to się
stało. Niewiele z tego pamięta.
I pamiętać nie chce. To był
cholernie pechowy dzień. A
właśnie co wyjeżdżały z Radzikowa. Czekały na autobus.
Żeby był chwilę wcześniej, dziś
wszystko byłoby OK. Ale nie
jest. Karolina ma połamane
nogi. Jest poobijana, a myśl o
tym, co cierpią jej koleżanki,
jest jeszcze bardziej bolesna.
Wszystkie dziewczyny pochodzą z powiatu kościańskiego.
Znają się od lat. Ale takiej przyszłości żadna sobie nie wywróżyła. Koleżanka Karoliny, Anna,
leży na OIOM-ie. Intensywna
terapia, mówiąc w skrócie,
to nie jest miejsce gdzie ktoś
chciałby leżeć. Ale obecnie tego
nic nie zmieni. Czeka ją 1,5roczna rehabilitacja po tym,
gdy rozpędzone auto wyrwało
przystanek, a ten przygniótł jej
koleżankę do płotu.

Przy problemach Martyny,
kolejnej koleżanki Karoliny, jej
stan jest super. W ogóle trudno
się o tym rozmawia, bo w jednej chwili zastanawiasz się, jak
spędzić niedzielę, a potem już
wiesz, że szybko ze szpitala nie
wyjdziesz. Na połamanych nogach daleko się nie zajdzie. Stan
Martyny jest bardzo ciężki. Jest
hospitalizowana w Gryficach.
Usunięto jej krwiaka mózgu.
Walczy o życie.
Teraz, to plany na wakacje są
anulowane. Karolina, po operacji, chciałby szybko wrócić
do domu. A nawet jeśli w miarę
szybko jej się to uda, to czeka
ją rehabilitacja. W szpitalu, jest
z nią cały czas mama. Czasu
cofnąć się nie da, ale czas leczy
rany, jak to się mówi. Upływające minuty, a potem godziny,
odmierzają oczekiwanie na
jakieś wieści o Ani i Martynie.
Ale tylko te dobre, bo nikt nie
może sobie wyobrazić, że może
być gorszy dzień niż ta cholernie pechowa niedziela.

78-100 Kołobrzeg

Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

garderoba dla osób zmarłych,

zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

kremacje zwłok,

przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

ekshumacje,

przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych

pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

jak i zagranicznych,

pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

rozbiórki i usunięcia pomników.

Tel./fax 94 35 547 29, 665 649 506, 605 590 010, 665 649 545
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SUNRISE FESTIVAL 2012
K

ilka tysięcy osób przed sceną, wieleset tysięcy przed telewizorami i
odbiornikami radiowymi. Tak zaczęło się
Opus Magnum czyli 10 Sunrise Festival
w Kołobrzegu. Zainaugurowały go nagrody Radia Eska. Nie ulega wątpliwości, że
transmisja w TVP2 to strzał w dziesiątkę
tego lata. Nie padał deszcz i dzięki temu
impreza była udana do końca. A efekty
promocyjne? Niepoliczalne.

Hospicjum w budowie
Anna Mieczkowska przekazała w imieniu
Zarządu Województwa działkę pod budowę hospicjum przy ul. Radomskiej, gdzie
znajdowało się stare pogotowie. Teren został
przekazany stowarzyszeniu „Victoria” na 30
lat, ale będzie wniosek do miasta, o zmianę
zapisów planistycznych dla tego terenu i
wyodrębnienie działki. Starosta kołobrzeski
Tomasz Tamborski wręczył Joannie Grab
pozwolenie na budowę hospicjum. Można z
nią ruszać od razu.

Jest również projekt hospicjum autorstwa
zespołu pod kierownictwem Jacka Sudaka.
Budynek będzie parterowy, ale z możliwością rozbudowy o jedną kondygnację. Będzie

mogło w nim przebywać 28 mieszkańców.
Wśród zaplanowanych pomieszczeń, będzie
również kaplica, z której do każdego pokoju
będzie mogło być transmitowane nabożeństwo.
Jak mówił Marian Jagiełka, zaplanowano już
rozbiórkę starego pogotowia. Rozpocznie
się ona na początku sierpnia. Prace zostaną
wykonane po kosztach paliwa. PRO-BUD
S.A. weźmie na siebie bezpłatnie cały ciężar
organizacyjny budowy, a więc kierownictwo
budowy i nadzór. Koszt budowy hospicjum
to ok. 2 miliony złotych. Głównym zadaniem
jest wylanie fundamentów i dążenie do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego.

Radny Zawadzki zmienił stan cywilny

Dariuszowi Zawadzkiemu
widać znudził się stan kawalerski. Wiadomo, nic bardziej nie stawia do pionu,
jak żona. Życiowa wybranka ma na imię Monika. Ślub

odbył się w kościele Krzyża
Świętego, a para młoda na
uroczystość
przyjechała
wojskową terenówką. Nie
wiemy ostatecznie, czy słynny radny Komisji Rewizyjnej

przeczytał drobny druk pod
dokumentami małżeńskimi,
które podpisywał, ale poinformowaliśmy go, że termin
składania reklamacji to 7
dni. Nie skorzystał…

To nowość w ramach festiwalu Sunrise.
W Kołobrzegu odbył się Sunrise Fashion.
Nad Parsętę zjechały znane postaci
świata mody. Pierwszego dnia festiwalu,
swoje kreacje zaprezentował duet Paprocki & Brzozowski. Szczególne wrażenie na kołobrzeskiej publiczności zrobiła
kolekcja jesienna.
W tym roku, Sunrise nie będzie się już kojarzył tylko z muzyką klubową. Organizatorom świetnie udało się oddać ducha pamiętnych lat 80-tych. Znany dziennikarz
Marek Sierocki, na konferencji prasowej
przed koncertem stwierdził, że lata 80-te
jeszcze dekadę temu kojarzyły się z kiczem i były ośmieszane. Dziś wracają do
łask, a popularność będących wówczas

na topie artystów nie słabnie. Na obu
scenach Sunrisu wystąpiły takie gwiazdy
jak Sandra, Sabrina, Ryaan Paris, Ken
Laszlo, czy Limahl. Na imprezie pojawili
się nieco starsi fani. Dla nich muzyka lat
80-tych, to muzyka lat młodości.
Hitem festiwalu był DJ wszechczasów
– David Guetta. David Guetta to prawdziwa gwiazda. Zodiakalny skorpion,
którego charakter czasami daje o sobie
znać. Zaledwie 11 lat temu ukazał się
jego pierwszy album i tyleż czasu potrzebował, żeby magazyn DJ Mag uznał go
najpopularniejszym DJ świata. Podczas
10 edycji Sunrise Festival, do Kołobrzegu
przybył także inny wybitny artysta - Armin
van Buuren, który według rankingu Dj-ów
czasopisma DJ Mag w latach 2007-2010
uzyskał pierwszą lokatę. Van Buuren,
co ciekawe, z wykształcenia jest prawnikiem, ale po poradę w tej materii nikt
do niego nie przybył. Słuchają go miliony
ludzi na całym świecie i na pewno nie
zabrakło dziś takich, którzy na Sunrise
Festival przyjechali właśnie dla tego DJ’a,
nie umniejszając oczywiście Davidowi
Guetcie. Dzięki temu, Opus Magnum to
naprawdę wielka rzecz, która przejdzie
do historii.
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AKCJA RATUNKOWA
TRWA

Już 11 lipca
wieczorem
było
wiadomo:
Kotwica
zerwała
się z łańcucha i idzie na
dno. 12 lipca, Stanisław
Trojanowski ogłasza, że
drużyna nie stanie do
rozgrywek. Powodem, jak
enigmatycznie tłumaczył
prezes spółki, są sprawy
finansowe i brak około
600 tysięcy na samodzielne funkcjonowanie drużyny do końca roku.
Na ratunek Kotwicy Kołobrzeg rzucili się kibice,
fani, niektórzy dziennikarze, poseł Czesław
Hoc i inni. Apelowali do prezydenta,
prosili. I jakoś się
udało. Kotwica

została zgłoszona do rozgrywek, ale w pierwszym
etapie nie dostała licencji,
z powodów formalnych.
Braki uzupełniono, ale
pojawiła się kwestia finansowa: skąd wziąć kilkaset
tysięcy w tydzień?

Okazało się, że pojawił
się tajemniczy sponsor
ze Szczecina. Kotwicą
zainteresował go starosta
Tomasz Tamborski. Co to
za firma? – Ten sponsor w
tej chwili nie życzy sobie,
żeby ujawniać jego dane
i jest to sytuacja w pełni
zrozumiała. Proszę sobie
wyobrazić, że któryś z kołobrzeskich przedsiębiorców zaczyna finansować
sport spoza Kołobrzegu, a
wszędzie sytuacja sportu

jest taka sama: kluby nie
mają pieniędzy. I teraz,
taki przedsiębiorca finansuje sport w Koszalinie
czy Szczecinku. Szybko
dostałby pytanie, dlaczego wydaje pieniądze na
zewnątrz, a nie w swoim
mieście. Tak samo jest w
przypadku sponsora Kotwicy. Ta osoba chce uniknąć takiej sytuacji – tłumaczy starosta. Dodaje,
że jest to firma poważna
i całkowicie pewna, a
przedsiębiorca, który zainteresował się Kotwicą,
uwielbia koszykówkę.
Jak na razie, kibice mogą
się cieszyć. Kotwicy udało
się pokonać trudności,
otrzymała w odwołaniu
licencję i teoretycznie

może grać w ekstraklasie.
Potrzeba jeszcze zrealizowania wszystkich deklaracji. – Jestem dobrej
myśli – mówi Tamborski.
– Prezes Trojanowski
to człowiek, który żyje
Kotwicą i zrobił wszystko, żeby ją utrzymać na
powierzchni. Ze swojej
strony, chciałbym również
podziękować za pomoc i
wsparcie posłowi Markowi Hokowi, który również
miał duży udział w tym,
aby drużyna stanęła do
rozgrywek i aby sponsor
miał zaufanie do Kołobrzegu jako sportowej
marki naszego miasta.
To się udało i myślę, że o
przyszłość Kotwicy możemy być spokojni – dodaje
starosta.

Ile kosztują koszykowe czary?
Z jednej strony awans, z drugiej początek
kłopotów. Od zawsze był problem ze sponsorami dla Kotwicy. Nawet gdy klub ich już
miał, to niespecjalnie o nich dbał. A potem,
pomimo wyników sportowych, było tylko
gorzej. Wspaniale wywalczony Puchar
Polski miał być przepustką do nowego
otwarcia, a przede wszystkim do bram
nowych, wielkich sponsorów. Tymczasem każdego sezonu do Kotwicy trzeba
było dokładać kilkaset tysięcy. Dokładało
miasto, powiat, spółki miejskie, właściciele
firm. A spółka była prowadzona coraz gorzej. Prezesi się zmieniali, a spółka dalej
szła na dno.
W ubiegłym roku, po nastaniu prezesa
Stanisława Trojanowskiego, wszystko
się zmieniło. Spółka zaczęła porządkować swoje sprawy, wychodzić powoli
na prostą, ale bez sponsora, o dalszych
rozgrywkach mowy być nie mogło. Miasto, któremu trudno się dziwić, do kosza
R

Czy to jeszcze pamiętasz?
Rok 2005 był dla Kotwicy
Kołobrzeg rokiem szczególnym. Awans do ekstraklasy
spowodował konsolidację
środowiska sportowego i
kibiców. Radości nie było
końca. Kibice przemasze-

rowali ulicami miasta by
uczcić historyczne zwycięstwo w Hali Milenium.
Koszykarze stali się drużyną, która w historii miasta
zaszła najwyżej, jeżeli idzie
o szczebel rozgrywek. O

tym Kołobrzeg marzył od
zawsze. Gdy więc kilka lat
później udało się Kotwicy
zdobyć Puchar Polski, nikt
nie mógł w to uwierzyć.
Było to największe zwycięstwo kołobrzeskiej drużyny.

E

K

L

A

A

Kupię gospodarstwo
lub grunt rolny

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

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

M

dokładać nie chce, a Kotwica nie miała
sponsora. Roczne wydatki na ekstraklasę
przekraczały 2 miliony złotych. Teraz, ma
to być 1,7 mln zł, z czego nie mniej niż 800
tysięcy złotych ma zostać przeznaczone
na zarobki koszykarzy. To bardzo dużo.
Do tego, zmodernizować trzeba Halę Milenium, żeby mecze mogło oglądać 2,5 tys.
ludzi. Ktoś musi za to zapłacić. Na razie,
w większości płacą podatnicy. Czy to się
zmieni? Musi. Inaczej Kotwica przejdzie
do historii ekstraklasy.

tel. 664 944 635
SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH

Fachowość i doświadczenie!
Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944
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Krystyna Strzyżewska:
Miasto Kołobrzeg: Sezon w
Kołobrzegu mamy na półmetku. Czy jednak sezon w pełni
tego słowa znaczeniu jest w
naszym mieście odczuwalny
z pani punktu widzenia jako
prezesa „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w
Kołobrzegu?
Krystyna Strzyżewska: W tym
roku, sezon jest wyjątkowo marny. Nie wiem, czy odpowiada
za to pogoda, która turystom
nie sprzyja, ale my, handlowcy,
odczuwamy, że nie jest to to, na
co liczyliśmy. Mieliśmy nadzieję,
że sezon wydłuży się poprzez
pobyt Duńczyków w czerwcu, że
przyjadą tu duńscy kibice. Takie
były zapowiedzi. Tak nie było, a
jaki czerwiec był, każdy widział.
W lipcu z pogodą również bywało
różnie, zobaczymy, jak będzie w
sierpniu.

Konsekwencje są przerażające

KS: Odeszliśmy w przypadku
części sklepów od numerów,
a zyskały one nową, markową
nazwę „Gama”. Sklepy nabierają nowego wizerunku w ramach
nowej sieci spółdzielczej, która
działa w całej Polsce. Obecnie
jest 46 sklepów pod tą marką.
Docelowo, w tym roku ma ich być
100. Ponad 60 spółdzielni na terenie kraju współpracuje ze sobą
w zakresie zaopatrzenia i tworzenia marki „Gama”. Dzięki temu, w
Kołobrzegu wprowadziliśmy do
sklepów nowy asortyment, jak
warzywa, prasa, czy przyjmowanie opłat za rachunki. Nowy wizerunek, nowy ład, nowa kultura
obsługi, ma zmienić postrzeganie
naszych sklepów wśród klientów.
MK: A jak się państwu konkuruje na kołobrzeskim rynku z
wielkimi sieciami? Powstaje w
naszym mieście kilka nowych
sklepów, chociażby „Biedronka” przy ul. Jedności Narodowej.
KS: Konkurencja na rynku kołobrzeskim jest bardzo duża, bo
rynek, ze względu na swoje położenie, jest niezwykle atrakcyjny.
Nie dziwi więc to, że o ten rynek
walczą niemal wszystkie sieci,
występujące w dużych miastach.
My na rynku kołobrzeskim jesteśmy już 67 lat i mamy ogromne
doświadczenie. Natomiast nie
ukrywam, że sytuacja do pro-

MK: Liczyła pani na Duńczyków?
KS: Ja nie. Od początku miałam
co do tego wątpliwości, ale przecież były zapewnienia, że będą
tu tłumy kibiców. Spora część
przedsiębiorców wkalkulowała to
w swoje plany, ale nic z tego nie
wyszło.
MK: Jak już jesteśmy przy
temacie PSS, to jak się sprawdziło przekształcenie nazw
sklepów na „Gamę”?

stych nie należy. Mamy przewagę w pracownikach, bowiem
mamy kadrę z dużym potencjałem i wiedzą o naszym rynku.
MK: A ma pani jakiś pogląd
na dalszy rozwój sytuacji na
naszym rynku, także jako
przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady
Miasta?
KS: Miałam okazję czytać specjalistyczne opracowanie dotyczące wpływu lokalizacji galerii
handlowej w Kołobrzegu i skutków tej decyzji na lokalny rynek.
Konsekwencje są przerażające.
To oznacza jeszcze szybszą
likwidację małych sklepów i drob-

Gromek cieszy się z sukcesu
Kołobrzeg zajął 1 miejsce
w rankingu gmin miejsko-wiejskich według
dziennikarz „Rzeczpospolita”. Jako gminna
innowacyjna jesteśmy na
miejscu 4 w całej Polsce.
Dynamiczny skok miasta w
słynnym rankingu „Rzeczpospolitej”. W poprzednich
latach była pierwsza 10,
spora rotacja, a w tym roku
Kołobrzeg trafił na sam
szczyt rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Janusz Gromek nie kryje
zadowolenia z odebranego

wyróżnienia. Jak mówi,
to niezależna ocena tego,
jak się ma Kołobrzeg, jak
się rozwija i jak inwestuje,
także w mieszkańców, gdyż
oceniano również zdawalność gimnazjalistów. Autorzy rankingu prowadzili

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

dwustopniową
selekcję,
w wyniku której wybrano
najlepsze samorządy. Opierano się przede wszystkim
na danych Ministerstwa
Finansów oraz specjalnej
ankiety, która trafiła do
gmin.

MK: Przejdźmy do spraw miejskich. Jaki jest pani pogląd na
funkcjonowanie Kotwicy Kołobrzeg?
KS: Klub SLD zwracał uwagę na
ten klub już kilka kadencji wcześniej. Domagaliśmy się przede
wszystkim informacji, na jakich

BRYZA

spółka jawna

Budynek przy ul. Św. Macieja 9 w
Kołobrzegu, to nowoczesne, o podwyższonym standardzie mieszkania,
które spełnią oczekiwania nawet
najbardziej wymagających przyszłych
właścicieli. W pobliżu budynku zlokalizowane są markety spożywcze, sklepy
z materiałami wystroju i wyposażenia
wnętrz. Dodatkowym atutem lokalizacji budynku jest to, że znajduje się
blisko morza a jednocześnie niedaleko
centrum.

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 515 091 334

szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
dziewiarstwo i pasmanterię
obuwie i galanterię skórzaną
dywany i wykładziny podłogowe
meble kuchenne i pokojowe
zabawki

PRZYJDŹ

mieszkania superenergooszczędne
(potwierdzone świadectwem
charakterystyki energetycznej)
wykonane w nowoczesnej technologii
wysoki standard w dobrej cenie

POLECAMY

ZOBACZ

KUP

MK: Teraz, miasto zamiast
promocję przez sport, wybrało
promocję przez Sunrise.
KS: My głosowaliśmy za przesunięciem środków na tę imprezę,
na jubileuszowy Sunrise. Jednak
nikt nie mówił wówczas, że to
odbędzie się kosztem Kotwicy. W
ogóle nie było żadnej dyskusji o
przyszłości klubu. My dowiedzieliśmy się o tym z mediów. Bez tej
dyskusji, bez debaty, bez zrozumienia spraw Kotwicy, nie powinny zapadać żadne decyzje.

Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko
można opisać oferowane przez nas mieszkania.

DOM HANDLOWY

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.

Zapraszamy:
codziennie
w godz. 10-18
w soboty 10-15

nego handlu. To zresztą dzieje
się już dzisiaj, gdy w centrum
miasta widać na witrynach kartki, że sklep jest do wynajęcia.
W takich miejscowościach jak
Kołobrzeg, ale nie tylko, drobny
handel wyznacza byt dla wielu
rodzin. Gwałtowne zmiany na
rynku mogą tylko zwiększyć bezrobocie.

zasadach to funkcjonuje i jak
bardzo jest to kapitałochłonne.
Takich informacji nie otrzymywaliśmy. Potem klub przekształcono
w spółkę prawa handlowego,
wtedy tych informacji pojawiło
się więcej. Okazuje się, że mieliśmy rację. Do tej pory rządząca
miastem PO mocno wspierała
Kotwicę, przekazując jej środki
publiczne i nie było o czym rozmawiać. Sponsora strategicznego nie było, część sponsorów się
wycofała. Chcieliśmy o Kotwicy
debatować, ale rządzący na takie
rozwiązanie się nie zdecydowali.
Teraz pojawiła się informacja, że
Klub PO Kotwicy wspierał nie
będzie. Szkoda, bo Kotwica stała
się kołobrzeską marką i powinniśmy o dalszym funkcjonowaniu
spółki debatować, a drużyna
powinna jednak mieć szansę wystartować w rozgrywkach.

bezczynszowe
bardzo niskie koszty eksploatacji
duże balkony
doskonała lokalizacja

8 | miasto kołobrzeg

www.miastokolobrzeg.pl lipiec 2012

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl
ŁUKASZ HUTTNER

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.
W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:
bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
imprezy firmowe
studniówki
koncerty
bankiety
karaoke
oraz wiele innych wydarzeń artystycznych
Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.
Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym
i dekoracyjnym.

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE
HUTTNER
kontakt: 791 750 255

www.remonty-huttner.pl
biuro@remonty-huttner.pl

gładzie
malowanie
tapetowanie
glazura
terakota
zabudowy z płyt k/g

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl
Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie
wszędzie)

www.mix-art.pl
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KULTURA
30.07.-24.08 - Zajęcia dla
dzieci „Bezpieczne wakacje”, Biblioteka Dziecięca i
Młodzieżowa, ul. Brzozowa
9a, wstęp wolny
02.08, godz. 20.30 - XII
Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze”,
Bazylika Mniejsza, impreza
biletowana
09-12.08, godz. 20.00
-I Kołobrzeski Festiwal
Filmów Sensacyjnych
„Sensacyjne Lato Filmów”,
scena plenerowa RCK oraz
kino letnie na plaży, wstęp
wolny
09.08, godz. 20.30- XII
Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze”,
Bazylika Mniejsza, impreza
biletowana
11.08, godz. 21.00- Sensacyjne Lato Filmów, plaża
przy Sanatorium Uzdrowiskowym „Bałtyk”, wstęp
wolny

14-18.08 -XXI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk”, RCK, wstęp
wolny
16.08,23.08, 30.08, godz.
20.30 -XII Międzynarodowy
Festiwal „Muzyka w Katedrze”, Bazylika Mniejsza,
impreza biletowana
SPORT
02.08, 07.08, 09.08, 14.08,
godz.11.00 -Impreza
sportowo-rekreacyjna na
plaży dla dzieci i młodzieży,
plaża centralna
02.08, 07.08, 09.08, 14.08,
godz. 12.00- Turniej plażowej piłki siatkowej, plaża
centralna
03.08, 10.08, godz. 16.00
Turniej trójek koszykarskich, boisko polbrukowe
za Halą Milenium
04-05.08 - Turniej Amatorski Tenis Polski, R3, singiel
męski Open, +35, +50,
singiel damski Open, korty
tenisowe, ul. Sikorskiego 1

10-12.08, godz. 16.00 VII
Kołobrzeski Maraton Rowerowy, opłata startowa
10-11.08 - Tenisowy Turniej
Amatorski Tenis Polski nocny, R4, debel Open, +45,
mikst Open, korty tenisowe, ul. Sikorskiego 1
11.08, godz. 12.00-Zawody
w strzelaniu z karabinu
pneumatycznego, strzelnica MOSiR, wstęp 4zł
15.08 - Tenis: Rozpoczęcie
Jesiennej Edycji Ligi Kołobrzeskiej, singiel męski i
damski, debel, mikst, korty
tenisowe, ul. Sikorskiego 1
16.08, 21.08, 23.08, 28.08,
30.08, godz. 11.00- Impreza sportowo-rekreacyjna
na plaży dla dzieci i młodzieży, plaża centralna
16.08, 21.08, 23.08, 28.08,
30.08, godz. 12.00 -Turniej
plażowej piłki siatkowej,
plaża centralna

17.08, 24.08, 31.08, godz.
16.00 - Turniej trójek koszykarskich, boisko polbrukowe za Halą Milenium
18.08, godz. 13.00 - Ogólnopolski Turniej Squasha
Pajamad Budzistowo, Centrum Sportu Pajamad Squash i Fitness, ul. Bukowa
1, Budzistowo/Kołobrzeg,
udział 70zł
18-19.08 - Turniej Amatorski Tenis Polski, R4, singiel
męski Open, +35, +50, debel męski Open, +45, korty
tenisowe, ul. Sikorskiego 1
24-26.08 - Tenisowy Turniej
Policyjny, charytatywny,
amatorski, singiel, debel,
mikst, korty tenisowe, ul.
Sikorskiego 1
28-29.08 - Tenisowy Turniej
dziecięcy, amatorski, do lat
10, 12, 14, 16, korty tenisowe, ul. Sikorskiego 1
IMPREZY
31.07-05.08, godz. 17.00
- Warsztaty taneczne

„Zatańcz z Iwoną Pavlović”,
plac przy latarni morskiej,
wstęp wolny
03-05.08, godz. 16.00 III
Festiwal RCK Pro Jazz,
scena plenerowa RCK
04.08 - III Kołobrzeska Noc
Kabaretowa - występy 5
kabaretów, Amfiteatr, ul.
Fredry 1, impreza biletowana
09.08 - Wakacyjna zabawa
z Radio Szczecin „Złote
Piaski”, plaża centralna
przy molo
09.08 - Koncert zespołu
„Wilki”, Amfiteatr, ul. Fredry
1, impreza biletowana
10.08 - Kabaret „Pod Wyrwigroszem”, Amfiteatr, ul. Fredry 1, impreza biletowana
11.08 - Piknik rodzinny z
redakcją „Faktu”, wstęp
wolny
11.08 - Koncert Macieja
Maleńczuka, Amfiteatr, ul.

Fredry 1, impreza biletowana
11.08, godz. 18.00 -VIII
Spotkanie Integracyjno-Turystyczne Pojazdów Zabytkowych „A może morze”,
plac przy latarni morskiej,
wstęp wolny
12.08, godz. 09.30-VIII
Spotkanie IntegracyjnoTurystyczne Pojazdów
Zabytkowych „A może
morze”, Plac 18 Marca,
wstęp wolny
14-16.08, godz. 17.30,
Orientalny happening „Festiwal Indii” plaża centralna, wstęp wolny
15.08, godz.12.00 Festyn
Morsów „Zimna woda zdrowia doda” - gry, konkursy,
zabawy, plaża centralna
przymolo, wstęp wolny
18.08 - Kabaret Paranienormalni, Amfiteatr, ul. Fredry 1, impreza biletowana
25.08 - II RoCK Festiwal,
RCK, ul. Solna 1
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Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym
2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 351 zł, z wyjątkiem uczniów klas I,
gdzie dochód na osobę w rodzinie nie może
przekroczyć kwoty 504 zł.

„WYPRAWKA SZKOLNA”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Ponadto dofinansowanie do zakupu podręczników
udzielane jest uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół
podstawowych i gimnazjum.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców
zastępczych.
Wniosek należy złożyć
do szkoły, w której
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2012/2013, w terminie
do 7 września
2012
roku (dotyczy szkół w
terenu Gminy Rymań).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o
wysokości dochodów,
za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku
uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o dochodach - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po
przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości określonej w rozporządzeniu i tak:
- do 180 zł – dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
- 210 zł – dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej; dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, realizujących kształcenie
w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
- do 325 zł –dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach I-III gimnazjum,
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, istnieją
odstępstwa od zasad wyżej wymienionych, o których
mowa w rozporządzeniu.
Nadmieniam, że dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje również uczniom rozpoczynającym
naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz w
innych przypadkach nie wymienionych w ogłoszeniu,
a dotyczących szkół, w których realizowany jest obowiązek nauki.
Dodatkowe informacje w powyższym temacie można
uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 23) lub w szkole,
do której uczeń będzie uczęszczał.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom
objętym Rządowym programem pomocy uczniom w
2012 r. – „Wyprawka szkolna” są określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 706)
Wójt Gminy Rymań – Mirosław Terlecki
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21 lipca 2012 roku Zespół po raz drugi brał udział w Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych
„Tychowo na ludowo”, gdzie podobnie jak w ubiegłym roku zajął I miejsce i otrzymał ZŁOTEGO GOŁĄBKA.

Kolejny sukces

Zespołu Śpiewaczego „Biadule”
Nie są to jedyne osiągnięcia naszego zespołu
ludowego.
Znaczące
sukcesy zespołu w 2011
roku, to: II miejsce podczas przeglądu kapel,
zespołów śpiewaczych,
zespołów pieśni i tańca w
Regionalnych Prezentacjach Folklorystycznych
w Drawsku Pomorskim
oraz III miejsce w X Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Złotowie.
Składamy wielkie gratulacje oraz życzymy
kolejnych sukcesów, których nie byłoby gdyby nie
ogromne zaangażowanie
i poświęcenie wszystkich
członków zespołu oraz
fachowość, umiejętność
pracy w grupie, cierpliwość i wrażliwość na
piękno kultury ludowej,
przede wszystkim prowadzącego zespół Romana
Jagielskiego.
Zespół reaktywował się
po siedmiu latach
w
2003 roku i obecnie funkcjonuje w składzie: (od
lewej) Roman Jagielski,
Marzena Tomaszewicz,
Barnarda Bany, Danuta

W chwili obecnej zespół
reprezentuje
bardzo
wysoki poziom, biorąc
pod uwagę zarówno wykonanie utworów, jak i
ogólne wrażenie, czego
najlepszym dowodem są
chociażby
wymienione
wyżej osiągnięcia.
Dybowska, Lucyna Kozioł i Krystyna Tomaszewicz.
Należy zaznaczyć, że na
wszelkiego rodzaju przeglądach i konkursach,
przy ocenie zespołu zawsze brane jest pod uwagę wykonanie utworu, ale
ogromne znaczenie i
wpływa na ogólną ocenę
ma strój członków zespołu, a przede wszystkim
jego kompletność. Kilka
lat trwało wyposażanie
zespołu. W 2010 roku
Wójt Gminy Mirosław
Terlecki znalazł sponsora, który przekazał do
budżetu gminy 4.000 zł
z
przeznaczeniem na
doposażenie
zespołu.
Wówczas udało się zakupić 4 gorsety krakowskie,
bronowickie, kaftan kra-

kowski, czapkę, obuwie
damskie i męskie. Do
pełni szczęścia brakowało nowego akordeonu
oraz dodatkowego stroju. Furtka otworzyła się,
kiedy nabór wniosków
na pozyskanie środków
unijnych ogłosiło stowarzyszenie Lokalnej Grupy
Działanie „Siła w Grupie”,
której Gmina Rymań jest
członkiem.
Wówczas Marzena Tomaszewicz i Barnarda Bany
uczestniczyły w wielu
spotkaniach, szkoleniach
i kursach, a dotyczących
pozyskiwania
środków
unijnych. Finałem wielu
starań i ogromnego uporu
wymienionych Pań była
realizacja projektu pn.
„Doposażenie
Zespołu
Śpiewaczego Biadule”.

Duża zasługa, że zespół
funkcjonuje na tak wysokim poziomie , należy
się również rodzinom
członków zespołu, ponieważ to oni często muszą
zastąpić wychodzących
na próbę, wyjeżdżających
na występy, czasami na
wiele godzin.
Każdy z członków zespołu ma własne problemy,
dużo obowiązków, czasami nie domaga zdrowie, a
mimo to jest w nich wiele
siły i werwy do pracy. Wierzyć należy również i w to,
że każdy występ, śpiew
oraz samo obcowanie w
grupie daje wiele radości i
satysfakcji oraz wzmacnia
każdego z osobna.
Ponadto
zespół
jest
dumą dla lokalnej społeczności.

Gorawino przystąpiło do konkursu na szczeblu województwa zachodniopomorskiego,
nt. „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo”.

Gorawino w konkursie
„Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo”
Konkurs
organizuje
Zachodniopomorska Izba Rolnicza w
Szczecinie, a jego celem jest
rozwój obszarów wiejskich, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych
przyjaznych środowisku sołectw,
promocja innowacyjnych i oryginalnych, lokalnych przedsięwzięć
ekologicznych oraz pobudzenie
aktywności gospodarczej, których
efektem będzie dalszy rozwój
obszarów wiejskich naszego województwa.
Nasza wieś ma sporo atutów i dokonań w tym zakresie. Przeszła już
pierwszy etap konkursu na szczeblu powiatowym i została włączona
do szczebla wojewódzkiego.
www.gorawino.net
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Natychmiastowa pomoc medyczna była potrzebna 17 lipca w Sianożętach. Na niestrzeżonej plaży
kąpała się matka z dziećmi. Kobieta trafiła do szpitala.

420

tysięcy

Fot. Maciej Grala, Przemysław Gryń

na place zabaw

Helikopter wylądował na plaży
Matka z dziećmi pływała
na dmuchanej zabawce.
Chłopiec ma około 8,

dziewczynka 13 lat. Na
morzu były dziś fale.
Było więc sporo atrak-

cji, ale akurat ta o mały
włos, a skończyłaby się
tragicznie. Prąd ściągnął
materac w kierunku pali.
Kobieta nie była w stanie
pokonać fali i regularnie rzucało nią o pale.
Z informacji świadków
zdarzenia wynika, że nikt
nie potrafił tej kobiecie
pomóc, dopiero po kilku
chwilach zawołano na
pomoc ratowników z oddalonego o 200 metrów
strzeżonego kąpieliska.

Poważnie
wyziębioną
rodzinę wyciągnięto na
brzeg. Dzieci specjalnie
nie ucierpiały, ale kobieta
podtopiła się. Na miejsce
ściągnięto helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zegrza Pomorskiego. W tym czasie
na plaży byli już strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Ustronia Morskiego, którzy wzięli udział w
akcji ratunkowej i zabezpieczeniu lądowiska.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim
przez pięć dni trwał Festiwal Rękodzieła „Arte
Mare”. Po raz pierwszy tak gromadnie nad morze
zjechali twórcy rękodzieła żeby zaprezentować
swoją pasję i zarazić nią innych. Hasło imprezy
brzmiało „Mamy morze pomysłów na Twoją pamiątkę z wakacji” i nadało charakter całemu artystycznemu przedsięwzięciu.

wystawców dla osób kupujących jak i biorących udział
w warsztatach. Na koniec
festiwalu, Artur Baranowski, dyrektor GOK, dokonał
wyboru
najpiękniejszych
prac wśród wystawców.
Wyróżnieni otrzymali dyplomy i ceramiczne anioły
szczęścia. Impreza spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wystawców i gości, którzy już
zapowiedzieli swój udział
w kolejnych edycjach Festiwalu „Arte Mare”. Koordynatorem i pomysłodawcą
festiwalu była Natalia Jastrzębska, instruktor GOK,
która twórczo aktywizuje
lokalną społeczność prowadząc warsztaty rękodzieła.

siedzibie Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy
Zarządem Województwa a wójtem Gminy Ustronie Morskie na projekt dotyczący budowy bezpiecznych placów
zabaw w miejscowościach: Kukinia i Rusowo. Na ten cel
gmina Ustronie Morskie otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 420.000,00 zł.

T

o już druga umowa podpisana przez Jerzego Kołakowskiego w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego w 2012 roku. Ogólna kwota otrzymanego
wsparcia finansowego na wnioskowane projekty wynosi
około 1 mln 360 tys. zł .

Helios zaprasza!

Festiwal rękodzieła
Osoby
zainteresowane
mogły brać udział w niezliczonych warsztatach plastyczno–rękodzielniczych,
wysłuchać koncertów, a
także zakupić dla siebie i
swoich najbliższych oryginalną pamiątkę z wakacji
z niezwykle bogatego asortymentu. Była biżuteria
koralikowa, ozdoby do
włosów dla dzieci, broszki,
szale filcowe, zeszyty i bibeloty, ręcznie szyte zabawki i
ozdoby użytku domowego:
herbatnice,
chusteczniki,
obrazy. Warsztaty cieszyły
się tak wielkim zainteresowaniem, że trzeba było je
powtarzać wielokrotnie.
Każdego dnia imprezy losowano nagrody - fanty od

W

Wójt gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski spotkał się z przedstawicielami
gmin powiatu kołobrzeskiego w sprawie
Powiatowego Święta Plonów.

Spotkanie w sprawie

powiatowych

dożynek

S

potkanie dotyczyło
organizacji i technicznych
uzgodnień przy tegorocznych
Dożynkach Powiatowych,
które odbędą się dnia 16
września (niedziela) w
Ustroniu Morskim. W ramach tej imprezy planuje
się występy zespołów muzycznych z gmin powiatu
kołobrzeskiego, organizację stoisk promocyjnych z
rzemiosłem i rękodziełem
artystycznym, wyróżnienie

rolników, konkursy dla
uczestników dożynek, biesiadę staropolską, kabareton oraz zabawę taneczną
„pod chmurką”. Powiatowe
Dożynki rozpoczną się o
godz. 13.00 mszą w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim, następnie po
ceremoniale dożynkowym
korowód z uczestnikami
przejdzie ul. Wojska Polskiego na boisko sportowe,
gdzie odbędzie się część
artystyczna imprezy.

Od 30 czerwca br. czynne będzie kąpielisko otwarte
(basen zewnętrzny) w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „HELIOS” w Ustroniu Morskim. W sezonie jesteśmy
otwarci: od godz. 9:00 do 22:00 - basen kryty; od godz.
10:00 do 22:00 - kąpielisko otwarte; sauny czynne będą
codziennie od godz. 10:00.
Poniżej przedstawiamy nowy cennik obowiązujący w sezonie letnim 2012 r.
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Dni Gościna były w tym roku obchodzone pod znakiem ogórka i to w każdej postaci. Były konkursy, zabawy i ludowa muzyka. A ogórka można było... zjeść.

OGÓRKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Dni Gościna, tradycyjnie zintegrowały lokalną
społeczność. Ogórkowy
zawrót głowy spodobał się
i małym, i dużym. Maluchy
przebrały się za ogórka,
miały wymalowane twarze
i ciekawe stroje. Najlepsze
kreacje zostały nagrodzone. Dorośli, przygotowali
przeróżne potrawy i dekoracje ogórkowe. Było
ciasto z ogórkiem, sałatka
ogórkowa i ogórek kiszony
oczywiście. Wybrano również najciekawszy plakat
z ogórkiem. Do tego nie
zabrakło dobrej muzyki i
śpiewów. Najmłodsi mogli zobaczyć na przykład
garncarza przy pracy. Na
kole garncarskim można
było sobie zrobić glinianą
skarbonkę albo wazonik.
Zupa ogórkowa zaś lała
się strumieniami.
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Nic nie dały dwie połowy, ani dogrywka. Dopiero rzuty karne wskazały zwycięzcę meczu.
Wygrała Kotwica Kołobrzeg pokonując Bałtyk Gdynia 5:4.

KOTWICA GRA REWELACYJNIE

I tak de facto wyglądał ten mecz,
nie tylko przez 90 minut, ale także
przez 30 minut dogrywki. Warto
wspomnieć, że goście strzelili nam
bramkę, ale nie została ona uznana
przez sędziów. Podczas dogrywki
widoczne było spore zmęczenie
zawodników Kotwicy, którzy na taki
obrót sprawy nie liczyli. Kotwica i
tak grała w osłabieniu po czerwonej
kartce dla Pawła Dirdy. Na szczęście
z boiska z czerwoną kartką został
zniesiony także zawodnik Bałtyku za
faul na naszym bramkarzu i szanse
znowu się wyrównały. Jednak brak
dokładności i zbyt częste straty spowodowały, że musieliśmy zaczekać
na rzuty karne. Do jedenastki podeszli: Tomasz Parzy, Honorat Stróż,
Mateusz Wesserling, Jakub Poznań-

Niefortunnie skończył się rejs dla uczestników
sobotniej imprezy festiwalowej, którzy zapragnęli
wrażeń podczas rejsu po morzu.

Motorówka
wylądowała na brzegu

Fot. Kacper Pajor

To mecz niewykorzystanych szans
i to dla obu drużyn. Kotwica pod
wodzą Macieja Wachowskiego przystąpiła do gry nieco defensywnie, ale
doping kibiców podrywał ją miejscami do ataku, niestety nieskutecznego. Podobnie grali piłkarze Bałtyku
Gdynia, którzy na Stadionie im.
Sebastiana Karpiniuka, choć nie do
końca potrafili wykorzystać sytuacje,
to nie pozwalali zbytnio gospodarzom buszować pod swoją bramką.
A jak już się zapomnieli, to mieli dużo
szczęścia. My zresztą też.

ski, a decydujący rzut karny wykorzystał Paweł Włodarczewski.
To drugi sztandarowy mecz w wykonaniu Kotwicy dowodzonej przez
Macieja Wachowskiego. Po spektakularnym pokonaniu Elany Toruń,
teraz przyszedł czas na rozgrywkę
strategiczną. Kotwica mierzy się z
coraz trudniejszymi przeciwnikami i
trudno się dziwić, że do sprawy trener podchodzi strategicznie. Zresztą,
na stadionie było widać jego spokój,
choć było też widać irytację z powodu
braku dokładności zawodników. Na
szczęście, nie zabrakło jej na koniec
meczu i to jest najważniejsze.

Wypożyczona z kołobrzeskiego portu motorówka po
awarii steru spychana falą przybojową wylądowała na
plaży w okolicach Kamiennego Szańca. Załoga motorówki nie wezwała pomocy lecz sama próbowała zepchnąć
łódkę na głębszą wodę z pomocą obserwujących całe wydarzenie gapiów Operacja się udała. Jak mówią załoganci,
postanowili przenocować przycumowani do małego
mola, a rano odpłynęli do portu.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (094) 35 33 230, fax: (094) 35 33 251, e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
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Zieleń Miejska

To największa spółka kapitałowa gminy
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate
doświadczenia, fachową kadrę i specjalistyczny sprzęt.

Drogi

Zajmujemy się profesjonalnie budową
i remontami ciągów komunikacyjnych.
Polecamy naszą najbardziej konkurencyjną w Kołobrzegu ofertę wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Zieleń

Mamy fachową kadrę w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Oferujemy kompleksowe usługi nasadzeń i
pielęgnacji drzew.

Utylizacja odpadów

Jako miejska spółka dbamy o nasze
środowisko naturalne. Świadczymy
kompleksowe usługi w zakresie wywozu i utylizacji wszelkich odpadów komunalnych w konkurencyjnych cenach.

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:

Pogrzeby
Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy
Biuro: Cmentarz Komunalny (wejście od ul. św. Wojciecha)
telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589

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.

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

telefon całodobowy: 94-35-23-586, 605-626-746, 607-683-589
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Tradycyjnie, na Hali Łuczniczce, młodzi artyści próbowali swoich sił z twórczością
J. Kaczmarskiego. Festiwal „Nadzieja” wygrał Apolinary Polek.

Młodzi interpretowali

Kaczmarskiego
Na ten koncert melomani czekali cały rok. Orkiestra Europejskich
Warsztatów Muzycznych po raz kolejny pokazała, że młodzi też potrafią grać. I to jak!

Vivaldi koncertowo w katedrze
Orkiestra Europejskich Warsztatów
Muzycznych składa się z utalentowanych muzyków z różnych krajów, którzy przybyli do Kołobrzegu
klarować swój warsztat pod okiem
znakomitej kadry pedagogicznej.
Dość wspomnieć tu takie nazwiska
jak Bartosz Bryła, Wiesław Kwaśny,
Magdalena Rezler-Niesiołowska,
Krzysztof Śmietana, Piotr Reichert,
Adam Bauer, Lidia GrzankaUrbaniak, Leszek Sokołowski czy
Maria Banaszkiewicz-Bryła, która
fantastycznie akompaniowała na
klawesynie.
najważniejszymi
Oczywiście,
nazwiskami w całym tym orkiestrowym konglomeracie są: Jan
Stanienda, skrzypek i dyrygent,
Adam Wagner - skrzypek. Te dwa
nazwiska na trwałe związały się
z Kołobrzegiem i projektem europejskiej orkiestry, która zresztą

występuje nie tylko w katedrze.
Jednakże to właśnie w kościele
mariackim brzmienie orkiestry wydaje się być najpełniejsze. To po orkiestrze Jana Miłosza Zarzyckiego
kolejny ambitny projekt, który pozwala młodym i zdolnym muzykom
nie tylko podnosić swoje umiejętności, ale również zagrać u boku znakomitych artystów. To dzięki temu,
zgromadzeni na czwartkowym
koncercie słuchacze mogli doznać
fantastycznych wrażeń. W repertuarze był m.in. Koncert skrzypcowy
a-moll Johanna Sebastiana Bacha
BMV 1041 oraz Divertimento D-dur
KV 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wydaje się jednak, że hitem
wczorajszego koncertu był koncert
na czworo skrzypiec h-moll RV 580
Antonio Vivaldiego, zagrany lekko i
przyjemnie, idealnie na ciepły, letni
wieczór.
Robert Dziemba

N

konkursową
a
festiwalu
część
zgłosiło się 16 zespołów i solistów. Ostatecznie, wystąpiło 15
wykonawców. W tym
roku, młodzi artyści
zasadniczo
wybrali
mniej znane piosenki z
repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Obok tego,
musieli wykonać także
kompozycję.
własną
Oceny dokonało jury
pod przewodnictwem
Jana Poprawy. I miejsce

zajął Apolinary Polek
z miejscowości Czarny
Kierz za „Piosenkę zza
miedzy” J. Kaczmarskiego. II miejsce przypadło
Paulinie Kalecie z Lublina, która wystąpiła
wspólnie z zespołem
Karabela, a następnie, jury nagrodziło
Dagmarę Czechurę z
Knap, która wystąpiła
z Adrianem Goździkowskim. Wyróżnienia
otrzymał zespół „Bez
granic”, zespół „Quasi-

modo” i Paweł Wójcik.
Nagroda Publiczności
także trafiła do Pawła
Wójcika. Nagrodę Polonii otrzymał Apolinary
Polek, a nagrodę im.
Stasiaka
Władysława
Angelika
otrzymała
Irauth z Puław.

T

„Naegorocznej
patronują:
dziei”
Zdrojewski
Bogdan
– minister kultury i
dziedzictwa narodowego, Marcin Zydorowicz

- wojewoda zachodAnna
niopomorski,
Mieczkowska – członek
Zarządu województwa
Zachodniopomorskiego
oraz Tomasz Tamborski
– starosta kołobrzeski.
Starostwo Powiatowe,
obok Fundacji im. Jacka
Kaczmarskiego (głównego organizatora) jest
w tym roku współorganizatorem tego przedsięwzięcia kulturalnego.
medialny:
Patronat
miastokolobrzeg.pl.

na
Wakacyj n
e
obniżka c 0,96 zł
2 już od 390
m
brutto

mieszkania
gotowe do odbioru
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Tomasz Grobla, sekretarz gminy Ustronie Morskie, zastanawia się, jakie jeszcze problemy
spotkają gminę. Dziura budżetowa, kredyty, Baltic Center, coraz silniejsza opozycja…

Kto zgasi światło ?

Grobla: Ciekawe, czy są w budżecie
jakieś środki na zakup latarek…

Grobla: …bo jak tak dalej pójdzie i
przyjdzie nam tu zgasić światło…

Grobla: … to nie będzie nawet jak
sprowadzić bocianów, żeby tutaj
zawracały…

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

Rybka na drodze…
Niemal na początku wakacji, problemy drogowe
w Kołobrzegu były spod
znaku ryby. Najpierw,
kierowca ciężarówki zgubił kilka ton ryby na ul.
VI Dywizji Piechoty. Do

zdarzenia doszło około
godziny 4 nad ranem.
Kierowca wyjeżdżał z Kołobrzegu, kiedy jego naczepa się rozszczelniła, a
jej ładunek wylądował na
jezdni. Zanim mężczyzna

zahamował,
przejechał
około 500 metrów. Droga
na obu pasach pokryta
była rybą.
Ładunek usuwano kilkanaście godzin. Daleko
ciężarówka z zebranym

z ulicy VI dywizji Piechoty
ładunkiem nie zajechała.
W oddalonym o kilka
kilometrów
Gorawinie,
ryba znowu wypadła na
drogę… Mieszkańcy to
dopiero mieli zapachy…

Handel jak w PRL

S

traż Miejska walczy z handlem, a
handlarze
robią
wszystko, żeby handlować w okolicy ul. Rodziewiczówny. Na deptaku
handlować nie można,
więc są tacy, którzy wpadli na pomysł handlu np.
z samochodu. W aucie

towaru nie brakuje, oczywiście można go tylko
oglądać, a po cichu oczywiście się sprzedaje. Kołobrzeg chce uchodzić za
luksusowy kurort, a takimi
widokami przypominamy
biedne
przygraniczne
miasteczko we wschodniej Polsce…

Rój pszczół wybrał sobie ciekawe miejsce:
zabytkową basztę przy ul. Dubois. Na miejscu
pojawili się strażacy, ale zepsuł się podnośnik.

Pszczoły cierpliwie
czekały

To nie pierwszy raz, gdy pszczeli rój osiadł na gotyckiej baszcie. Z daleka było widać ciemną plamę na
murze. Według pszczelarzy, rój mógł ważyć nawet
2,5 kilograma. Strażacy mieli o wiele ciężej, bo w
upalne popołudnie musieli naprawiać podnośnik, w
którym pękł przewód hydrauliczny. Pszczoły te kilka
godzin zaczekały…
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