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Tysiące osób na festiwalu Sunrise
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P

opularni
didżeje,
świetna muzyka i
tysiące młodych ludzi.

Tak wyglądała dwudniowa
impreza, na której wszyscy
bawili się, czekają na wschód

słońca. W tym roku, kupno
biletów graniczyło z cudem.
Strona 5.
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Pożar około
pół tysiąca balotów
siana na jednym z pól
w Gościnie spowodował
ogromne zadymienie w
całym mieście. 5 jednostek
straży pożarnej walczyło z
ogniem całą noc.
Szczegóły na
stronie 3.

www.miastokolobrzeg.pl

TAKIEGO ŚCISKU
DAWNO NIE BYŁO
KOLOBRZEG.FM

FAJNE MIASTO

T

łumy, zajmujące każdy
metr kwadratowy nad morzem - to widok zapierający
dech w piersiach, jak żar, który leje się z nieba. Koniec lipca

parny i duszny. A jaki będzie
sierpień? Wszystko wskazuje
na to, że równie udany, ale tak
twierdzą politycy i meteorolodzy. Strona 3.

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne
pierwsze radio internetowe w Kołobrzegu, nadajemy całą dobę,
tylko dobra muzyka,
od poniedziałku do piątku od 8 do 15 audycja „Dzień Dobry Kołobrzeg”,
wiadomości z Kołobrzegu co godzinę,
słuchaj nas na portalu Kolobrzeg.fm i Miastokolobrzeg.pl

do wynajęcia

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

Leżak plażowy
leniwiec
90 zł
69,szt.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00
Pompka nożna

19,-99szt.zł

Materac
nadmuchiwany

9,-99szt. zł

KOŁOBRZEG

ul.Jasna 25a
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Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zawitał w sobotę do Koszalina,
gdzie w Centrum Kultury 105 spotkał się z działaczami partii z całego regionu.

Donald Tusk spotkał się z działaczami
Spotkanie
miało
charakter przedwyborczy. We wrześniu
i październiku odbędą się przyspieszone
wybory w Platformie
Obywatelskiej. Donald Tusk kandyduje
na szefa partii, ale
ma tez konkurenta
- Jarosława Gowina,
który dzięki swoim
kontrowersyjnym
wypowiedziom trafia
na czołówki serwisów informacyjnych,
nie mając jednocześnie jakichkolwiek
szans na wygranie
tych wyborów. Ale

takie zasady gry
Platforma sobie zgotowała i procedura
wyborcza powoli się
przybliża.
- O godzinie 11
rozpoczęło się spotkanie z Donaldem
Tuskiem, który w
swoim wystąpieniu
ocenił
aktualną
sytuację w Platformie Obywatelskiej,
dokonał
krótkiej
oceny
działań
kontrkandydata do
stanowiska
szefa
partii Jarosława Gowina jednocześnie

przedstawił swoją
wizję PO, co spotkało się z niezwykle
ciepłym przyjęciem
zgromadzonych
osób. W ocenie
wielu uczestników
spotkania Donald
Tusk po raz kolejny
w bardzo charyzmatyczny sposób przekonał wątpiących,
jeżeli takowi byli na
spotkaniu, że tylko
on jest gwarantem
przeprowadzenia
PO przez obecne
trudne dla partii
momenty, i tylko
on jest gwarantem

skutecznej
walki
Platformy Obywatelskiej w kolejnych
wyborach. Siła PO,
to są ludzie, to jest
wizja, to jest przekonanie o służebnej
roli partii politycznej. Spotkanie z
całą pewnością da
świeży impuls do
działania zachodniopomorskim strukturom PO w tym
nam – członkom PO
powiatu kołobrzeskiego - komentuje
Mirosław Tessikowski, wiceszef kołobrzeskiej PO.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00

KOŁOBRZEG

ul.Jasna 25a

Rękawki dziecięce
z delfinkami

Kółko nadmuchiwane
opona

2,-99szt.zł

7,-szt.

99 zł

Wieloryb
nadmuchiwany

21,-99szt.zł

Kółko
nadmuchiwane

2,-99szt.zł
Kółko nadmuchiwane
- żółw niebieski

7,-99szt.zł

Wakacje razem z Bricomarche
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Kołobrzeg ma szerokie plaże i chwali się nimi na całą Polskę. Ale nawet tak szerokie wybrzeże
na niewiele się zda, gdy nad morze przyjeżdżają tłumy turystów.

Tłok na plaży

Dawno nie było
takiego lipca. W
tym roku jest to
miesiąc szczególnie
udany.
Jak powiedział
naszej
gazecie
prezes
Paweł
Hryciów, Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja są
zadowolone, bowiem zapotrzebowanie w wodę

jest ogromne. Na
sieci zwiększono
ciśnienie. I nie
powinno to dziwić. Przy takich
temperaturach,
woda z rur - w
przenośni - paruje, tyle jej zużywamy.
Ostatni upalny
weekend lipca
turyści spędzili

nad samym morzem. Plaże pękały w szwach,
a
w
wielu
miejscach znalezienie pustego
placyku na piasku graniczyło
z cudem. Temperatura wody
oscylowała wokół 18 stopni, a
więc w stosunku
do tego, co było

w drugiej dekadzie
lipca,
uległa
n i e c o
o ch ł o d z e niu, ale przy
30 stopniach w
słońcu, zapewne niewielu to
przeszkadzało.
Przed nami sierpień, który w

ul. Wolności 26,

Pożar siana
w Gościnie

W gaszeniu ognia wzięły
udział wozy gaśnicze z
Gościna, dwa z Kołobrzegu, Robunia, Siemyśla i
Wartkowa. Jeden z rolników użyczył też do przewożenia wody beczkowozu. Na razie nie wiadomo,
co było przyczyną pożaru,

ty m
r o k u
meteorolodzy
zapowiadają na
również słonecz-

który wciąż jest dogaszany, ale jak mówią strażacy,
przy takiej ilości materiału,
pożar będzie dogaszany
jeszcze długo. W akcji
dużym utrudnieniem jest
brak hydrantu. Najbliższy
oddalony jest od miejsca
pożaru o 2 kilometry.

ny i ciepły.
A to oznacza
wybitnie udany
sezon w tym
roku.

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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Zdumiewająca decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego zawęża ochronę dawnego Fortu Wilczego i reliktów Kamiennego Szańca. Dlaczego?

Czarne chmury nad reliktami twierdzy?

W przedmiotowej sprawie,
z wniosku starostwa kołobrzeskiego, chodziło o rozpatrzenie skreślenia z listy
zabytków „wałów ziemnych”
oraz „umocnień przedpola z kamienia łupanego”.
Wskazywano na zniszczenie tych elementów, co w
pewien sposób uzasadniało
na ograniczenie ochrony
konserwatorskiej na tym
terenie. Na etapie badania
sprawy przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa, strony
zgodnie stwierdziły podczas
spotkania 20 marca 2013
roku, że elementy zabytku,
jak fosa, wał kamienny i wał
ziemny, będące oryginalną
częścią zabytku nie istnieją, zostały zniszczone w
wyniku działań wojennych,
natury oraz człowieka, przy
jednoczesnym
złamaniu
litery prawa w latach 70tych. Podczas spotkania
wniesiono o pozostawienie
w rejestrze kazamat, przy
jednoczesnym zwróceniu
uwagi na kwestie związane
z granicami zabytków, gdyż
ich wpis do rejestru jest
dość niefortunny.
Tymczasem Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w przedmiotowej
decyzji stanowi, że ochroną
konserwatorską objęty jest
zabytek wpisany do rejestru,

a więc obydwa forty, a nie
„sąsiadujące z tymi fortami
i wiążące je w jeden system
obrony instalacje towarzyszące”. Takie uzasadnienie
jest sprzeczne ze zdrowym
rozsądkiem, logicznym myśleniem, zasadami budowy
fortyfikacji, dokumentacją
pruską, polską i stanowiskiem Ministra Kultury i
Sztuki z przeszłości.

Szaniec powstał w latach
1832-36 podczas ostatniej
modernizacji Twierdzy Kołobrzeg. Zbudowany został
z dwóch wałów ziemnych
z kazamatami oraz fosy od
strony północnej i wschodniej. Kazamaty wykonano
z cegły. Szaniec od strony
morza zabezpieczony został wałem z głazów. Po
1887 roku, po likwidacji
twierdzy i przekształceniu
miasta w uzdrowisko, zasypano część fosy, posadzono
drzewa, zbudowano ogrodową restaurację, a na wale
od strony morza kawiarenkę
w formie oszklonej werandy
z tarasem. W marcu 1945
roku obiekt przygotowano
do obrony okrężnej. W czasie walk, wszystkie obiekty
gastronomiczne
zostały
zniszczone przez wojska
polskie i radzieckie, gdyż
obiekt był silnie broniony
przez żołnierzy niemieckich.

z szańcami! Szaniec to
ziemna fortyfikacja polowa
składająca się z dwóch elementów: wału i fosy. Kołobrzeski Szaniec Kamienny
miał kształt redanu i był
szańcem otwartym.

6 listopada 1972 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Koszalinie
zgłosiło do Ministerstwa
Kultury i Sztuki wniosek
o skreślenie szańca z rejestru zabytków, gdyż jak
napisano „obiekt ten powoduje niszczenie brzegu
morskiego”.
Pracownicy
ministerstwa nie dali się
nabrać na stworzony obraz
katastrofy budowlanej i powołano grupę fachowców,
na mocy opinii których 21
września 1973 roku Minister
Kultury i Sztuki wniosek koszalińskiej PWRN odrzucił i
utrzymał obiekt w rejestrze.
Wówczas, chodziło o rozebranie wału kamiennego
przed zabytkiem i pomimo
braku zgody, prace zostały
wykonane przez Urząd
Morski, pomimo protestu
Miejskiej Rady Narodowej
w Kołobrzegu. Kamienie
zostały wywiezione na bu-

„Gazeta Wyborcza” na podstawie opinii ministerstwa podaje, że jeśli
gmina nie wywiązuje się z obowiązku wywożenia odpadów, można zlecić
ich wywóz.

Śmieci leżakują? Sam zleć ich wywiezienie
Dyskusja na ostatniej sesji Rady Miasta była kolejną odsłoną w sprawie
obowiązywania
ustawy
śmieciowej w pierwszym
miesiącu jej faktycznego
obowiązywania. Niektórzy radni wskazywali, że
przy wielu śmietnikach
zalegają
śmieci.
Nie
trzeba daleko szukać na
Radzikowie, tak też jest
na niektórych osiedlach

w centrum miasta. Docierają do nas również
skargi przedsiębiorców,
że opóźnia się odbieranie
odpadów.
Co można zrobić w takiej
sytuacji? Można zaczekać na przyjazd śmieciarki, ale można również
zlecić wywiezienie śmieci.
W ustawie śmieciowej
znajduje się art. 6s, który

reguluje plan awaryjny, na
wypadek, gdyby gmina ze
swoich obowiązków się
nie wywiązywała. Jak
twierdzi rzecznik prasowy
Ministerstwa Środowiska,
Paweł Mikusek, nie ma
znaczenia
przyczyna
tego, że śmieci nie są
wywożone, liczy się sam
fakt. Wówczas, kosztami
wywozu odpadów można
obciążyć gminę.

dowę Portu Północnego w
Gdańsku. Podobną formę
ma zachowany po dziś
dzień Szaniec Kleista po
zachodniej stronie ujścia
Parsęty.
Po tylu latach, właściwy
Minister
odpowiedzialny
za opiekę nad zabytkami
stwierdza, że chronione
są tylko forty, a nie sąsiadujące z nimi instalacje.
Zarówno zachowanie Ministerstwa z poprzedniej
epoki, jak i inwentaryzacja
pruska, czy nawet polska,
temu przeczą. Na mapach
i zdjęciach widzimy jednolity obiekt, składający się z
elementów, które decydują
o jego walorach obronnych
czy chociażby nazwie. Idąc
śladem Ministra, można
skreślić oba forty z rejestru
zabytków, gdyż chronione
są forty, a przecież formalnie mamy tu do czynienia

W myśl wydanej decyzji,
kolejny zabytek znajdujący
się w rejestrze – Fort Wilczy, również chroniony jest
jako fort, a nie elementy do
niego przyległe, będące de
facto poza jego obecnymi
granicami, a przecież budowane jako jedna logiczna
całość! Oznacza to, jak
można odczytać przedmiotową decyzję, że chroniony jest znajdujący się na
terenie fortu amfiteatr, ale
umocnienia
zewnętrzne,
jak oryginalna fosa z wodą
czy umocnienia ziemne już
nie, bo decyzja o wpisie do
rejestru ich nie obowiązuje.
Problem polega na tym,
że niezrozumiała decyzja
ministerstwa jest ostateczna i nie przysługuje od nie
odwołanie, a jedynie zażalenie. W tej formie swój
protest wobec reliktów Fortu Wilczego zgłosił Urząd
Miasta, który jest właścicielem obiektu - dziś jest
tam amfiteatr. Negatywne
stanowisko wobec decyzji
ministerstwa przekazało do

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

Warszawy także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
Nie ulega wątpliwości, że
zmiany w sprawie Szańca
Kamiennego są słuszne,
ale nie można ich rozciągać na inne zabytki. Niestety, pod jednym numerem
rejestru zabytków są dwa
obiekty reliktów Twierdzy
Kołobrzeg.
To nie koniec przygód z
Szańcem Kamiennym. Dochodzą do nas informacje,
że za pozostałe pieniądze
w budżecie, Urząd Morski
w Słupsku chce przebudować ściankę Larsena w tym
miejscu. Problem polega na
tym, że podczas odbudowy
brzegu morskiego, ta ścianka została zasypana. - Jeżeli to prawda, to możemy
mieć do czynienia z dużym
marnotrawieniem środków
publicznych. Ciekawe, co
by na to powiedział minister
Sławomir Nowak, gdyby
się dowiedział, że Urząd
Morski „zachomikował” kilka milionów, a teraz pilnie
chce je wydać. Sprawą
zainteresowali się już nasi
posłowie - mówi Jacek
Woźniak, szef Klubu SLD w
Radzie Miasta. W tej sprawie wystosowaliśmy zapytanie do Urzędu Morskiego
w Słupsku. Czekamy na
odpowiedź.

DOM HANDLOWY

BRYZA

spółka jawna

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

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
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Szukali go w morzu,
a on stał i się patrzył
Wczasowicze znaleźli koc, na którym
pozostały
rzeczy
osobiste, ale ani
śladu
po
jego
właścicielu. Zawiadomili służby ratunkowe. Na wodę
wyruszyli ratownicy,
ale pomimo starań,
nikogo w wodzie
znaleźć nie mogli.
Bo, co już dziś wiemy, nikogo tam nie
było. 20 ratowników
z użyciem sprzętu

mogło sobie pogratulować co jedynie
udanych ćwiczeń.
29-letni Dawid J.,
mieszkaniec Sieradza, stał na brzegu
i obserwował akcję
ratowniczą.
Turysta przybył na
plażę na wysokości
Kamiennego
Szańca w niedzielę
około godziny 11.
Rozłożył swój koc
na pustej plaży i

poszedł się kąpać.
Przyznaje, że był
„nieco wczorajszy”.
Nie wie, ile siedział
w wodzie, ale jak
zwrócił się w kierunku lądu, to nie
mógł znaleźć swojego koca. Udał się
na poszukiwania,
w trakcie których
poznał dziewczynę.
Odbył krótki wypad na piwo, czas
szybko, aczkolwiek
przyjemnie
mijał.

Wreszcie, zaczęło
się robić chłodno i
zauroczony Kołobrzegiem
turysta
skierował się do
szańca. W drodze
powrotnej zauważył
akcję ratowniczą,
stanął w miejscu,
z którego dobrze
było widać i obserwował, co działo
się na plaży. W
pewnym momencie, znudzony nieco
przydługimi działaniami ratowników,
zapytał jednego z
nich, czy nie widział
jego rzeczy, bo mu
się... zgubiły. Usłyszał od ratowników
kilka słów wobec
takiego zachowania, ale stwierdził
jedynie: „A czy ja
kazałem wam mnie
szukać?”.

Kołobrzeg pod znakiem
Sunrise Festival

„Bilety wyprzedane” - taki komunikat spotkał tych, którzy chcieli kupić
bilety na sobotni festiwal. Na parkingu, amfiteatrze i placu wokół, bawiły
się tłumy.

K

to chciał, mógł
zaopatrzyć się w
bilety za odstępnym na różnych
portalach lub w pobliżu
wejścia na teren festiwalu,
bo oficjalnie nikt już ich nie
sprzedawał - rozeszły się
na pniu. Szczęśliwcy nabywali bilety w cenie 500

zł, a na koniec wyprzedaży nawet 800 zł. Zainteresowanie imprezą było
ogromne i wiele osób było
zawiedzionych, że bilety
rozeszły się tak szybko.
Wniosek z tego taki, że
nie należy się rozglądać
za wejściówkami na ostatnią chwilę.

W ostatni wieczór i noc na
Sunrise Festival wystąpili
m.in. Sebastian Ingrosso,
Marcus Schossow, Nervo,
Fedde Le Grand. Dużą
popularnością cieszył się
występ grupy Nervo w
amfiteatrze, który w tym
czasie był wypełniony po
brzegi.

Kiełkowski: nikt nie mówił o konfliktach
Rozmowa z Przemysławem
Kiełkowskim, dyrektorem Kołobrzeg Maraton,
na temat organizacji tej
imprezy oraz atmosfery
panującej w sztabie organizacyjnym.
- Kołobrzeg pierwszy raz
organizował taką imprezę
sportową, zjechali się maratończycy z całej Polski.
Dlaczego postanowiliście
taką imprezę zorganizować w Kołobrzegu?
Przemysław Kiełkowski:
Pomysł organizacji maratonu w Kołobrzegu był
bardzo trafny. Dołączyliśmy
do grona miast takich jak
m.in. Poznań, Warszawa,
Gdańsk, Wrocław, Kraków i
postanowiliśmy taką imprezę zorganizować również w
naszym mieście. W sztabie
organizacyjnym pod nazwą
,,KOŁOBRZEG
MARATON TEAM” znaleźli się
przede wszystkim osoby
które kochają aktywny
wypoczynek na świeżym
powietrzu. ,,Lokomotywą”
sztabu był: Wojtek Furmanek, Zbigniew Malinowski.
W sztabie organizacyjnym
ambitnie również działała
pani dyrektor LOT-u Claudia Rubanowicz i moja
skromna osoba. Podczas
wspólnego wyjazdu do
Berlina stwierdziliśmy solidarnie, że Kołobrzeg musi
mieć maraton, zwłaszcza,
że bieganie robi się modne,
coraz więcej osób uprawia
jogging, a my w Kołobrzegu
mamy idealne warunki do
aktywności sportowej na
świeżym powietrzu.

- Głównymi organizatorami imprezy była Fundacja
Polskie Centrum SPA i
Stowarzyszenie Kołobrzeg
Morzem Sportów, jak układała się współpraca z tymi
instytucjami?
PK: Śmiało i odważnie
stwierdzam, że atmosfera
organizacyjna była bardzo
udana. W sztabie organizacyjnym panowała wręcz atmosfera, ,przyjacielska”. Nikt
nie mówił o konfliktach,
kłótliwości i złej organizacji.
Całkiem inaczej organizuje
się imprezę gdzie głównym
czynnikiem
organizacyjnym jest chęć zrobienia
czegoś dobrego dla miasta,
promocji danej dyscypliny
sportowej, jak również samego miasta Kołobrzeg jako
idealnego do aktywności
ruchowej na świeżym powietrzu. Współpraca z Fundacją Polskie Centrum SPA
jest naprawdę bardzo udana.
Widać ,,gołym okiem” jak
potrzebne tworzą inicjatywy
promujące Kołobrzeg nie
tylko w Polsce ale również
za granicą. Gratulacje dla
prezesa! Dziękuję również Lokalnej Organizacji
Turystycznej,
Urzędowi
Miasta Kołobrzeg, MOSiR
Kołobrzeg jak i Gminom
Ustronie Morskie i Mielno.
Hotelowi PRO VITA i Sanatorium SAN też należą się
duże podziękowania.
- A jakie są plany na
przyszłość jeżeli idzie o
maraton?
PK: Już trwają pierwsze
przygotowania i prace nad
imprezą. Mamy swoją stro-

nę internetową, na którą
serdecznie zapraszam. Nasz
adres www.kolobrzegmaraton.pl, już w połowie lipca
spotkamy się na sztabie
organizacyjnym. Głównym
naszym celem będzie zwiększenie udziału w naszej
imprezie o 100%, myślę, że
jesteśmy w stanie to zrobić
zwłaszcza, że kołobrzescy
biegacze pomagają nam
chętnie, szczególnie: Zbyszek, Daniel, Jacek, Robert i
Bartosz. Dziewczyny z Lejdis też chętnie nasz wspierają. Już trwa dystrybucja
ulotek na większości imprez
nie tylko w regionie.
- Czy Twoim zdaniem
Miasto Kołobrzeg i Powiat
Kołobrzeski sprzyja do organizacji imprez sportowo
– rekreacyjnych?
PK: Jasne, że tak. Myślę, że
mamy jedne z lepszych warunków w Polsce. Kołobrzeg
to nie tylko nowoczesne
hotele,
wielomilionowe
inwestycje
turystyczno
– rekreacyjne, ale przede
wszystkim szerokie plaże

i jedne z najlepszych sieci
ścieżek rowerowych w Polsce, które są już w całym
Powiecie Kołobrzeskim, są
również połączone z naszym miastem. Ważne jest
również, że sąsiednie gminy charakteryzują się dużą
aktywnością w organizację
imprez rekreacyjnych. Dobrym przykładem jest gmina Dygowo. Już niedługo, 20
lipca odbędzie się tam ciekawa impreza pt „Gonitwa
Łososiowa”. Naprawdę polecam tę imprezę nie tylko dla
biegaczy. Osoby, które lubią
jazdę na rowerze, bieganie,
kajak, miło spędzą tam swój
czas. Ważne jest również, że
przy organizacji każdej imprezy jest wsparcie. Osobą,
na którą można liczyć przy
każdej inicjatywie jest Marek Hok. Osoba, ta nie tylko
udziela patronatu honorowego, ale również wspiera
każdą taką inicjatywę. Sam
również swój wolny czas
spędza aktywnie, sportowo.
- Jesteś również wiceprezesem w Stowarzyszeniu Ko-

łobrzeg Morzem Sportów.
Jakie są wasze główne cele?
PK: Przede wszystkim skupiamy ludzi uprawiających
szereg dyscyplin sportowych, lubiących aktywność.
Chętnie bierzemy udział
w innych imprezach, które
odbywają się w naszym mieście. Braliśmy jako stowarzyszenie udział w regatach
smoczych łodzi, regatach
łodzi DZ, jak również wspieraliśmy MOSiR w „Rajdzie
Gwieździstym” w Gościnie.
Wspólnie z prezes Rubanowicz Claudią promujemy
zdrowy i aktywny tryb życia,
a co najważniejsze, sami organizujemy imprezy sportowe. Inne inicjatywy mnie
nie interesują. Mamy swoją
stronę www.kolobrzegbiega.pl jak również intensywnie działamy na portalach
społecznościowych
m.in.
Facebook. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia.
Naprawdę warto.
- A jakie są twoje plany
sportowe?
PK: Jeszcze w sezonie wa-

kacyjnym wezmę udział
w maratonie w Gdańsku
jak również wybiorę się na
Bornholm. Tam również
wezmę udział w imprezie
biegowej. Sprawdzę się na
dystansie 100 kilometrów.
- Widać w ostatnich latach
twoją dużą aktywność społeczną, gdzie jest źródło
twojego działania
PK: Od 3-4 lat pracuję
społecznie na rzecz Miasta
Kołobrzeg. Duża moja aktywność nastąpiła wtedy,
gdy zawodowo trafiłem do
ARiMR i zacząłem brać
przykład ze swojej dyrekcji
w Szczecinie. Oni tak intensywnie pracują w Szczecinie
i w regionie, ja zaś w Kołobrzegu. Spodobało mi się to
bardzo...

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

Fachowość i doświadczenie!
Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie
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W Rusowie w gminie Ustronie Morskie pan Eugeniusz znalazł na swojej ziemi wbity krzyż. Wbili go Niemcy ku pamięci zmarłych dziadków i rodzeństwa.

Niemcy przyjechali i wbili krzyż na polu

Pan Eugeniusz mocno
się zdziwił, gdy na swojej
działce w Rusowie zobaczył krzyż. Jest to krzyż
ku pamięci, ale jak żali się
właściciel, nikt nie zapytał
go o zdanie. - Mam ponad
150 hektarów ziemi, gdyby
chcieli, wskazałbym im
miejsce na taki krzyż, a tu
rośnie zboże, będziemy
jesienią powiększali pole,
a ja tego krzyża nie usunę
- zarzeka się pan Eugeniusz. Zwrócił się w tej
sprawie do wójta Jerzego

Kołakowskiego i liczy na to,
że gmina coś z tym zrobi.
Wójt zastanawia się, co
zrobić z taką pamiątką po
dawnych mieszkańcach,
decyzji jeszcze nie podjął.

Na krzyżu znajduje się
inskrypcja. Powstał on
ku pamięci i wykonały go
wnuki państwa Minna i
Hermann. Kobieta zmarła
w 1974 roku, mężczyzna
w 1975 roku. Krzyż poświęcono także pamięci
ich dzieci, Hansa który

zmarł 7 kwietnia 1942 roku,
Elisabeth, która zmarła
14 kwietnia 1945 roku,
a także dwóch następnych zmarłych
dzieci: Wenner - 5
maja 1945 i Else
11 maja 1945.
Nic więcej ani o
rodzicach,
ani
ich dzieciach nie
wiadomo. Nie ma
informacji, czy dzieci
zmarły w Rusowie, czy
może w tej okolicy zostały
pochowane.

Można już zwiedzać
Skansen Morski
W naszym mieście przybyła świetna
atrakcja turystyczna, którą powinien
zwiedzić każdy, kto interesuje się historią, ale nie tylko. To Skansen Morski.

Powiat Kołobrzeski podpisał z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
umowę o współpracy w zakresie prowadzenia badań podwodnych.

Archeolodzy
będą eksplorować Bałtyk

Porozumienie pomiędzy samorządem powiatowym
a Uniwersytetem
Warszawskim w zakresie prowadzenia
badań
archeologicznych na lądzie i
w wodzie, połączonych z praktykami
dla studentów z
Wydziału Archeologii, jak również
możliwością
utworzenia oznakowanych parków

podwodnych, raf,
które
stanowiłby
dodatkową atrakcję turystyczną w
powiecie, podpisał
dziś Zarząd Powiatu
z przedstawicielami
uniwersytetu.
W ramach współpracy odbywałyby
się również zajęcia
dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę
uniwersytecką dla

młodzieży ze szkół
p onadg imnazjalnych z naszego terenu oraz ekspedycje
archeologiczne
z
udziałem pasjonatów wypraw podwodnych. Porozumienie daje również
Powiatowi
Kołobrzeskiemu możliwość aplikowania o
środki zewnętrzne
z Unii Europejskiej.
Wybrzeże bałtyckie
kryje na dnie wiele

różnych niespodzianek ciekawych dla
archeologów, które
trzeba eksponować i
zabezpieczać. Każde
znalezisko wzbogaca dany teren,
podnosząc tym samym jego atrakcyjność. W projekcie
ze strony powiatu
uczestniczyć będzie
Muzeum Oręża Polskiego oraz Portowa
Ochotnicza Straż
Pożarna „Tryton”.

Największą atrakcją skansenu są dwie
wyslipowane jednostki: okręt patrolowy
912 ORP Fala i kuter rakietowy 205 ORP
Władysławowo. Na wystawie prezentowane
są także pozostałości z niszczyciela ORP
Burza, w tym maszt, 100-milimetrowa armata okrętowa, parki amunicyjne, dalmierz
morski, torpedy, miny oraz fragment drewnianego kadłuba statku i jacht Orkan II.
Idea utworzenia skansenu powstała w 2009
r. i była związana z niedostatkiem miejsc
postojowych w kołobrzeskim porcie oraz
z wysokimi kosztami utrzymania muzealnych okrętów na wodzie. Koncepcja
programowo przestrzenna wraz z wizualizacjami autorstwa Macieja Płotkowiaka po
raz pierwszy, została zaprezentowana przez
jej pomysłodawcę - dyrektora muzeum
Pawła Pawłowskiego podczas X Konferencji

Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w
2010 roku. Zamysł utworzenia tematycznej
wystawy na terenie Harcerskiego Ośrodka
Morskiego przy zabytkowej Reducie Solnej
zyskał przychylność władz zarówno powiatowych, jak i miejskich, które udzieliły
wsparcia przy realizacji całej inwestycji. Ojcem chrzestnym i orędownikiem budowy,
który postawił przysłowiową kropkę nad i
jest starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.
Należy nadmienić, iż ponad milion złotych
wyasygnował na ten cel Powiat Kołobrzeski,
a przy wykonaniu prac wykończeniowych
wspierali nasze muzeum pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, Portowa Ochotnicza
Straż Pożarna Tryton, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.
Ekspozycja w sezonie letnim jest otwarta codziennie: poniedziałek: 9.00-14.00,
wtorek-niedziela 9.00-18.00.
Cennik biletów:
Normalny: 15 zł
Ulgowy:10 zł
Grupowy: 8zł/1os.
Rodzinny (2+2): 35 zł
Mieszkańcy miasta i powiatu - 8 zł
Jak poinformował nas starosta Tomasz
Tamborski, oficjalne otwarcie Skansenu
Morskiego odbędzie się 14 sierpnia o godz.
12.00 i będzie związane ze świętem Wojska
Polskiego.

Wybij sobie pamiątkową monetę
Przed ratuszem można spotkać
Władysława Obuchowskiego. To kołobrzeski mincerz,
który wybija pamiątkowe monety.
Na monecie znajdował się już
wizerunek latarni morskiej, bazyliki,
ratusza, a w tym roku jest kościółek z Budzistowa. Z panem
Władysławem można się też
umówić telefonicznie: 691
318 442.
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Kilka tysięcy osób bawiło się na plaży przy Kamiennym Szańcu z TVP2

i Radiem Zet. Występ był transmitowany na żywo. Nie zabrakło gwiazd estrady.

Powitali lato
z TVP2 i Radiem ZET
I stało się. Budowa pierwszego etapu obwodnicy, czy też drogi do portu,
została oficjalnie rozpoczęta. Choć wbicie pierwszych łopat łatwe nie było.

Historyczny

moment
Firma Skanska przejęła
plac budowy, na którym
dziś pojawili się znakomici goście na czele
z Elżbietą Bieńkowską
- minister rozwoju regionalnego. O wadze tej
chwili dla rozwoju miasta,
niech świadczy długa lista
gości: wiceminister Stanisław Gawłowski, marsza-

łek Olgierd Geblewicz z
członkiem zarządu Anną
Mieczkowską, poseł Marek Hok, przewodniczący
Rady Miasta Ryszard
Szufel, dyrektor CUPT Paweł Szaciło. Na terenie
Wyspy Solnej nad Parsętą, wbito symboliczną
łopatę, a właściwie łopaty,
bo było ich aż osiem.

Niektórzy trafili na trudne
odcinki i łopatę było wbić
trudno, ale jak mówiła
minister Bieńkowska, nie
powinno to rzutować na
postęp prac, które przypomnijmy, za 41 milionów
złotych zrealizuje firma
„Skanska”. Prace mają
zakończyć się w listopadzie 2014 roku.

Na plaży pojawił się nietypowy gość. To lis, który nie bał się turystów i
po prostu poszedł się wykąpać na wysokości Morskiego Oka. Złapali go
strażnicy.

Jest tak ciepło,

N

a
ogromnej
scenie
mogliśmy
zobaczyć
Sylwię Grzeszczak,
Rafała
Brzozowskiego,
Ryszarda

Rynkowskiego, Formację Nieżywych
Schabuff i innych.
Koncert
poprowadzili
Tomasz
Florkiewicz (Radio

ZET) oraz Tomasz
Kammel (TVP2).
Całość przez niemal
2 godziny transmitowała na żywo
telewizyjna „Dwój-

ka”. Nie zabrakło zabawnych wstawek z
Kołobrzegu i dobrej
promocji
miasta,
które powitało lato
z całą Polską.

OŚRODEK WAM KOŁOBRZEG
ul. Wschodnia 1 tel/fax 943423672 , tel.94 3463351

że nawet lis chciał się

ochłodzić

ORGANIZUJEMY:
IMPREZY INTEGRACYJNE DO 150 OSÓB
BIESIADY
WESELA
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
SYMPOZJA, KONFERENCJE, NARADY
STYPY
SPOTKANIA FIRMOWE, BIZNESOWE

Fot. Straż Miejska

BOGATA OFERTA, CENY DO UZGODNIENIA

Jest dość ciepło
i nie powinno
nas dziwić, że
co bardziej odważne zwierzęta,
też będą chciały
się ochłodzić na

kołobrzeskiej plaży, korzystając z
kąpieli w morzu.
Takiego
nietypowego turystę
dostrzegli wczasowicze i powia-

domili Straż Miejską. Ponieważ lis
mógł stworzyć zagrożenie dla ludzi,
został odłowiony
przez strażników.
A jeśli idzie o

chłodzenie się w
Bałtyku, IMiGW
zapowiada
na
dziś temperaturę
wody na poziomie
ponad 20 stopni
Celsjusza.

www.ava-tour.pl

ava-tour@ava-tour.pl
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Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” zaprasza na zakupy
do sieci swoich sklepów na terenie całego miasta:
GAMA – tradycyjnie dobry wybór, przy ul. Źrodlanej 7A,
Jedności Narodowej 65, Koszalińskiej 24 i Łopuskiego 2-4;
GAMA: mięso, wędliny – przy ul. Łopuskiego 2-4, Łopuskiego 34
i Wylotowej 87;
Sklepy spożywcze: przy ul. Chopina 3, Walki Młodych 36A,
Mariackiej 16A;
Sklepy branżowe:
papierniczy: Walki Młodych 36A, Mariacka 16A,
odzieżowy: Łopuskiego 2-4 oraz 27/9,
tekstylny: Walki Młodych 32 oraz Łopuskiego 34,
kosmetyczny: Walki Młodych 34A,
AGD: Grochowska 2, Dworcowa 1B, Łopuskiego 34,
Walki Młodych 34B,
kwiaciarnia: Walki Młodych 36B
Zakład piekarsko-ciastkarski przy ul. Okopowej: produkcja metodami tradycyjnymi, szeroki asortyment wyrobów piekarskich i
ciastkarskich.
Tel. 797-596-797, 797-596-452, fax 94-72-13-071
e-mail: zpc@kolobrzeg.spolem.pl

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
Ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94-352-40-41
Fax 94-352-33-52
e-mail: pss_kolobrzeg@poczta.onet.pl
dział handlowo-produkcyjny: spolem_kolobrzeg@op.pl

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

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Dostarczamy Mieszkańcom
Mieszkańcom ii Turystom
Turystom wodę
wodę bardzo
bardzo dobrej
dobrej jakości
jakości
Dostarczamy
zaliczaną pod
pod względem
względem ilości
ilości składników
składników mineralnych
mineralnych do
do wód
wód źródlanych
źródlanych
zaliczaną

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.

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

Dział Laboratorium wykonuje badania
wody i ścieków:
badań mikrobiologicznych wody (w
tym wody do spożycia, wód basenowych)
badań fizykochemicznych wody (w
tym wody do spożycia, wód basenowych)
badań fizykochemicznych ścieków
(w tym ścieków przemysłowych)
poboru próbek wody oraz ścieków

Jesteśmy akredytowanym laboratorium
badawczym, certyfikat akredytacji nr
AB 1156, działającym od ponad 35 lat na
kołobrzeskim rynku.
BADANIA WODY
tel./fax. (94) 35 48 980
BADANIA ŚCIEKÓW
tel./fax. (94) 35 17 779
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292
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PROGRAM IMPREZ
y
m
a
z
s
Zapra
SIERPIEŃ 2013

1.08.2013 - Rocznica
Powstania Warszawskiego,
Kołobrzeg
1.08.2013, g. 20.30 - XIII
Międzynarodowy Festiwal
Muzyka w Katedrze - Koncert Chóru Kameralnego
z Maulbronn (Niemcy),
Bazylika Mniejsza, impreza
biletowana
2-3.08.2013 - Gala Disco
Polo, Amfiteatr, impreza
biletowana
2-4.08.2013 - IV RCK PRO
JAZZ FESTIWAL, scena
plenerowa RCK
2.08. g. 13.00 - przesłuchania konkursowe
2.08. g. 18.00 - koncerty
gwiazd
3.08. g. 12.00 - przesłuchania konkursowe
3.08. g. 18.00 - przesłuchania konkursowe
4.08. g. 18.00 - Koncert
laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki
Jazzowej RCK PRO JAZZ
FESTIWAL, koncerty
gwiazd

3.08.2013 - Regaty oraz
Ogólnopolskie Zawody w
„Jedzeniu śledzia po kołobrzesku”, Port Jachtowy
3-4.08.2013 - Piknik Country, Dziki Zachód, Zieleniewo, ul. Wycieczkowa 9,
wstęp płatny
5.08.2013, g. 19.00 - Koncert Kołobrzeskiej Orkiestry
Zdrojowej, scena plenerowa RCK

7.08.2013 - Kabaret pod
Wyrwigroszem, Amfiteatr,
impreza biletowana
8.08.2013, g. 20.30 - XIII
Międzynarodowy Festiwal
Muzyka w Katedrze - Wieczór muzyki hiszpańskiej i
południowoamerykańskiej
- zespół „Jacaras”, Łukasz
Figiel, Mateusz Ławnikacz,
Łukasz Oleszek, Martin
Złotnicki - gitary, Fabiana Raban - instrumenty
perkusyjne, Piotr Zaleski
- timple, kierownik zespołu
Julieta Gonzales-Springer
/Meksyk/- śpiew, Bazylika
Mniejsza, impreza biletowana
8-11.08.2013 - II Kołobrzeski Festiwal Filmowy
„Sensacyjne Lato Filmów”,
scena plenerowa RCK
9.08.2013 - Wakacyjna
zabawa z Radiem Szczecin
„Złote Piaski”, Plaża Centralna
9-11.08.2013 - Festiwal
Kultury Indyjskiej, Plaża
Centralna
9-11.08.2013 - IX Spotkanie Pojazdów Zabytkowych
w Kołobrzegu, przejazd
przez miasto pod Latarnię
Morską
10.08.2013, g. 11.00 - XIII
edycja zawodów pn. „Jazda rowerem po desce na

wodzie”, Port Jachtowy
10.08.2013, g.12.00 Festiwal Żeglarski, Port Jachtowy
10.08.2013 - Otwarte
zawody w strzelaniu z
karabinka i pistoletu pneumatycznego, Strzelnica
Sportowa, MOSiR
10.08.2013 - Królewska
Orkiestra Symfoniczna
koncert z Vadimem Brodskim, Amfiteatr, impreza
biletowana
11.08.2013 - Koncert Śląskiej Piosenki, Amfiteatr,
impreza biletowana
12.08.2013, g. 19.00 - Koncert Kołobrzeskiej Orkiestry
Zdrojowej, scena plenerowa RCK
13-17.08.2013 - XXII Międzynarodowe Spotkania z
Folklorem „Interfolk” 2013,
scena plenerowa RCK,
Dziedziniec Ratusza Amfiteatr, Plaża Centralna
15.08.2013 - „Cud nad
Wisłą” i Dzień Wojska Polskiego
17.08.2013 - Noc Kabaretowa (Jacek Ziobro,
Formacja Chatelet, Nowaki, Kabaret Skeczów
Męczących, Kabaret pod
Wyrwigroszem, Marcin

Daniec), Amfiteatr, impreza
biletowana
23-25.08.2013 - Turniej
Charytatywny Tenisa Ziemnego o Puchar Komendanta Głównego Policji, Korty
tenisowe, ul. Sikorskiego 1
24.08.2013, g. 17.00 - III
RoCK Festiwal, Amfiteatr
24-25.08.2013 - Maraton
Wędkowania z Plaży, Plaża
Zachodnia.
24-25.08.2013 - XXXV
Międzynarodowe Regaty
o Srebrny Dzwon, Port
Jachtowy
25.08.2013 - Koncert na
zakończenie wakacji, Amfiteatr
25.08.2013, g. 12.00
XXIV Ogólnopolski Bieg
Uliczny „Solidarności”,
Trasa 10km ulicami miasta;
start i meta ul. Armii Krajowej 8.
28.08.2013, g. 20.00
Koncert z cyklu „Wolfgang
Amadeusz Mozart”, sala
widowiskowa RCK
sierpień - Wystawa „Wisława Szymborska” (19232012)”, Wypożyczalnia
Beletrystyki, ul. Brzozowa 9
sierpień - I Mistrzostwa
Osób Niepełnosprawnych
w Połowie Dorsza z Kutra
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„Na ryby… a można
i na grzyby...”

Tymi słowami
w piosence Jeremi Przybora i
Jerzy Wasowski zapraszali
nas na grzyby
w „Kabarecie
Starszych Panów”, a Henryk
Brząkowski

zaprezentował
zebrane koźlaki ze swojego
zagajnika. Choć
zbiory są obfite
i
pokaźnych
rozmiarów, to
ze względu na
brak opadów
deszczu, część

grzybów
jest
robaczywa, co
potwierdzają
też inni grzybiarze, że w lasach pojawiają
się wspaniałe
borowiki, lecz
też potrzebują
deszczu. RM

ŚCIGALI SIĘ W GOŚCINIE
Z

a nami wyścig szosowy „O Puchar Burmistrza Miasta Gościno”.

Kolarze startowali z ul. IV
Dywizji Wojska Polskiego, potem kierowali się

ul. Mickiewicza, Torową,
Kolejową, przez Ząbrowo, Pustary, Świelubie,

Mołtowo, Gościno, i ulicę
IV Dywizji Wojska Polskiego.

Wakacje z duchami
Kultowy film „Wakacje z
duchami” na podstawie
powieści Adama Bahdaja
o tym samym tytule, stał
się kanwą na realizację
zajęć dla dzieci w czasie
wakacji. Zabawny film z

trzema bohaterami, którzy rozwiązują zagadkę
„Kto straszy na zamku”,
swojego czasu cieszył
się popularnością i mile
jest wspominany przez
starsze pokolenie.
W świetlicy w Wartkowie
zorganizowano
wakacyjną zabawę dla dzieci
i młodzieży pod hasłem
„Gdzie duszek straszy”.
Zabawa polegała na odnalezieniu duszków wokół
świetlicy. Dzieci doskonale bawiły się, radości była
moc w odnalezieniu duszków. Odbyły się konkursy,
wspólne malowanie z rodzicami domków kartono-

wych, odbyły się zawody
sportowe.
W bibliotece w Gościnie
dzieci przygotowały i malowały zamek, wieżę i domek dla zamkowego ducha, rywalizowali w grach

planszowych, ścigali się
konkursach, wyszukiwali
w internecie ciekawych i
humorystycznych powiedzonek z filmu „Wakacje
z duchami”, z plasteliny
wykonywały artystyczne
cudeńka.

PRZEDSZKOLAKI Z GOŚCINA
Przedszkolaki z grupy Muchomorków i Motylków
były na swojej ostatniej
przedszkolnej wycieczce
w Kołobrzegu. Przygodę
zaczęły od przejażdżki
meleksami po Kołobrzegu, podziwiając zabytki
tego miasta. Następnie
udały się do Reduty Solnej na program Pirackiej
Przygody. Tam czekał na
nich oficer, który wprowadził dzieci w morskie
tradycje, odwołując się
do romantycznego wizerunku piratów z okresu
od XVIII do XIX wieku.
Oficerowie zachowują się
tak jak na dżentelmenów
przystało, ubrani są w stylizowane mundury, a podczas programu wszystkich

obowiązują zachowania
znane z filmu „Piraci z
Karaibów” oraz „Wyspa
Skarbów”.
Dysponują
białą bronią, pistoletami,
muszkietami oraz armatami. Dzieci uczestniczyły
zabawie na świeżym powietrzu: cumowały okręt,
walczyły na bomie, ławeczce bosmańskiej, siłowały się na ręce. Podczas
zabawy urządzano kon-

kursy: konkurs ciesielski
(kilka sposobów wbijania
gwoździ), taniec z obijaczem (balonem), wyścig
po plankach, konkursy z
linami – wyplątywanie z
więzów, nauka szant, taniec przy muzyce folkowo
– szantowej. Na koniec
każde dziecko otrzymało
dyplom i upominek od
oficerów Pirackiej Przygody.
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„Kajuga” na Grunwaldzkich Polach
„Na mapie mały punkt
Gdzie Grunwaldzki Zlot, tu przyspiesza puuuuls
Namiot, kilka gniazd, ludzkich oczu blask
To mój cały świat...W ten lipcowy czas, wspólny mamy cel
Znaleźć radość w ludziach i przyjaźni odkryć sens
Chodź cieszy widok ten
Zapamiętaj, że dla oczu niewidoczne, najważniejsze jest...”

II Gwiaździsty
Rajd Rowerowy

125 WDH „KAJUGA” plus Kobyłka po raz drugi na Grunwaldzkich Polach. Apele, warty, pyszne obiadki, warsztaty,
punkty aktywności, śpiewanki, tańce to tylko nieliczne powody, dla których harcerzy na tym zlocie liczy się w tysiącach. Nowe przyjaźnie na całe życie, nowy styl życia...
Bez przygód się nie obyło, ale to już tradycja drużyny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjazdu,
w szczególności Monice Piskorz i klientom jej sklepu oraz
Radzie Nadzorczej Rymańskiego Oddziału Pomorskiego
Banku Spółdzielczego w Świdwinie, a wszystkich którzy z
nami nie byli – zapraszamy za rok.
Ostatnie dwa miesiące roku szkolnego 2012/2013 okazały się niezwykle pracowite i pełne sukcesów dla uczennic klasy
III Małgorzaty Kaczmarczyk, Karoliny Król, Julii Kaszuby, Natalii Król uczennicy klasy II i ich opiekuna J. Czystow.

Osiągnięcia artystyczne uczennic ze Szkoły w Starninie!
17 maja Natalia Król reprezentowała naszą szkołę w
Powiatowym Turnieju Recytatorskim ,,Ptaki, Ptaszki
i Ptaszęta Polne” jako
laureatka gminnych eliminacji. W najmłodszej kategorii, najbardziej licznej
– 19 recytatorów, zdobyła
wyróżnienie. Poziom powiatowych eliminacji tego
turnieju jest od lat bardzo

wysoki, dlatego zdobyte
wyróżnienie zasługuje na
szczególne uznanie.
Tego samego dnia w VI
Powiatowym
Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu w Kołobrzegu dziewczynki z klasy
III, tworzące zespół ,,Rockowe Iskierki” wyśpiewały
I miejsce piosenką ,,Rock
and roll dla niepalących”,

a 28 maja w Wojewódzkim Finale tegoż festiwalu
w Szczecinie zdobyły III
miejsce i puchar Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty, rywalizując z
zespołami i wokalistami z
20 szkół podstawowych
naszego województwa wyłonionymi w eliminacjach
powiatowych.
24 maja Małgosia Kaczmarczyk
jako solistka
reprezentowała
naszą
szkołę w III Regionalnym
Konkursie Piosenki Marynistycznej w Kołobrzegu
zdobywając III miejsce w
kategorii klas I – III wśród
solistów, a 7 czerwca w
Trzebiatowie ponownie III
miejsce w Ogólnopolskim
Dziecięco – Młodzieżowym Festiwalu Piosenki
,,O Bursztynową Nutkę”.

Poziom owych festiwali był
bardzo wysoki. Tym bardziej cieszą jej osiągnięcia
jako solistki i koleżanek
z nią śpiewających. Po
raz pierwszy dziewczynki
brały udział w konkursach wokalnych. Był to
dla nich i ich opiekuna J.
Czystow swoisty poligon
doświadczalny wypełniony
pracą nad umiejętnościami wokalnymi: dykcją,
intonacją,
interpretacją
utworów, poszukiwaniami
odpowiedniego
repertuaru. Niepokój i napięcie w
oczekiwaniu na werdykt
komisji konkursowych, a
później niebywała radość
dziewczynek po każdym
sukcesie
uświadamiała,
że warto podejmować trud,
warto poświęcać czas dla
takich właśnie chwil.
www.gorawino.net

Rodzinny rajd rowerowy
22 czerwca to pierwszy
dzień kalendarzowego lata.
Tego dnia z inicjatywy
Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rymaniu odbył się
rodzinny rajd rowerowy
po terenie gminy Rymań.
Około godz. 10:15 z Kinowa
wyruszyła grupa 15 rowerzystów oraz dwójka dzieci
w specjalnych przyczepkach, która podążając przez
kolejne miejscowości powiększała się o następnych
uczestników. Trasa rajdu
przebiegała przez miejscowości: Kinowo, Jarkowo,
Gorawino, Drozdowo – w
tej miejscowości rowerzyści
wjechali na ścieżkę rowerową, którą pomknęli nad
jezioro Popiel w Rzesznikowie. Na terenie Rymania
– w przystani dla rowerzy-

stów powitał nas wiceprezes Zarządu Gminnego PSL
i prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rymaniu w
jednej osobie – Pan Robert
Piskorz, który wspólnie ze
strażakami i leśnikami zadbał również o to, żeby nad
jeziorem uczestnicy rajdu
mogli pokrzepić się kiełbaską pieczoną przy przygotowanym ognisku.
Gdy cały peleton przybył
nad jezioro grupa zwiększyła się do około 30 osób.
Na miejscu oprócz ogniska,
zarezerwowanego miejsca
do konsumpcji, kąpieli oraz
opalania, rozegrany został
mecz w siatkówkę. Pogoda
tego dnia była wprost idealna do rowerowych wojaży.
Całej grupie towarzyszył
uśmiech na twarzach i

29 czerwca odbył się II
Gwiaździsty Rajd Rowerowy, którego głównymi organizatorami byli kołobrzeski
MOSIR,
Kołobrzeskie
Towarzystwo
Cyklistów
oraz Miasto i Gmina Gościno. Celem rajdu była
popularyzacja
turystyki
rowerowej oraz integracja
społeczeństwa lokalnego.
Uczestniczyły w nim miasta
i gminy naszego powiatu
oraz reprezentacja miasta
Karlino.
Na mecie w Gościnie,
zorganizowane
zostały
także zawody sportowe i
konkursy dla dzieci, a dla
starszych
uczestników
turniej strzelecki, czy też
rywalizacja gmin w przeciąganiu liny. Odbyły się
również wyścigi rowerowe

w różnych kategoriach na
dystansach od 500 m do 2
km. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani gorącym
posiłkiem oraz smacznym
ciastem i napojami. Puchar
Bałtyku zdobyło Karlino.
Gmina Rymań zaakcentowała swoją obecność
zwyciężając w konkursie
przeciągania liny.
Szkoda tylko, że rajd ten nie
został bardziej rozpropagowany w miejscowościach
gminy Rymań. Uczestniczyło w nim 29 zawodników
na czele z wójtem i przewodniczącym Rady Gminy.
Niezawodni okazali się, jak
zawsze, seniorzy z Klubu
Seniora „Pod Aniołami”,
którzy stanowili większość
naszej rajdowej grupy.
www.gorawino.net

Mieszkaniec gminy Rymań uprawiał konopie.
W garażu podejrzanego znaleziono 2 krzewy i 8
sadzonek roślin. Tester potwierdził, że to konopie.

W Rymaniu uprawiał

konopie indyjskie

dobry humor, co bardzo
ucieszyło
organizatorów.
Zorganizowane wycieczki
rowerowe to nie tylko doskonała okazja do zwiększenia aktywności fizycznej,
ale również możliwość
spędzenia czasu inaczej niż
zwykle, możliwość poznania naszej pięknej okolicy z
perspektywy rowerzysty ale
przede wszystkim doskona-

ła okazja do zwiększenia integracji społeczności lokalnej. Organizatorzy imprezy
bardzo dziękują wszystkim
osobom, które chciały się
zaangażować w tą inicjatywę, wszystkim którzy
pomogli przy jej realizacji
oraz przyczynili się do tego,
że ten dzień przyniósł radość jej uczestnikom.
www.gorawino.net

Zatrzymanie mężczyzny
to efekt prowadzonego
przez policjantów rozpoznania
środowiska
związanego z handlem
narkotykami. Policjanci
wydziału
kryminalnego
przypuszczali, że 19letni mieszkaniec gminy
Rymań może nielegalnie
uprawiać konopie. Podczas przeszukania domu,
który zamieszkuje mężczyzna, informacje się
potwierdziły.
Policjanci
znaleźli w garażu 2 krzewy i 8 sadzonek konopi.

Młody człowiek uprawiał
rośliny w doniczkach.
Policjanci zabezpieczone
rośliny poddali badaniu
testerem narkotykowym.
Wynik
badania
potwierdził, że ujawnione
sadzonki
to
konopie
indyjskie.
Zatrzymany
oświadczył, że marihuanę
sam wyhodował w domu
dla własnego użytku.
Za powyższe przestępstwo zatrzymanemu grozi
kara pozbawienia wolności do lat 3.
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Fot. Maciej Hryb

Do zderzenia pojazdów doszło tam w minionym
tygodniu, w jeszcze poprzednim, dochodziło
wcześniej, dojdzie zapewne i wkrótce. Oto tylko
jeden z przykładów.

Na Parsęcie na wysokości Pyszki, wywróciły się kajaki. Do wody wpadło kilka osób. Udało się uratować
wszystkie dziewczyny, oprócz jednej. Jej ciało znaleziono dzień później.

Tragedia
na spływie na Parsęcie

Grupa z Gościna i
okolic wybrała się na
spływ Parsętą. Była
piękna pogoda, idealna na taką wyprawę. Kłopoty zaczęły
się na wysokości
Pyszki. W wodzie
znajduje się próg. Po
Parsęcie płynęły 4
kajaki. W pierwszym
płynął
organizator

wyprawy, ksiądz z
parafii w Gościnie.
On przez próg razem
z inną osobą przepłynął bez problemu
i popłynął dalej. W
tragedii uczestniczyły 3 pozostałe kajaki.
Gdy przez próg
przepłynęła 17-letnia
mieszkanka Gościna, której w kajaku

towarzyszyła osoba
z uprawnieniami ratownika, kajak obrócił się bokiem, a potem do góry nogami.
Obydwie osoby znalazły się w wodzie.
Na ten kajak wpłynął
kolejny, który również wywrócił się. Za
chwilę wpłynął na te
kajaki ostatni kajak.

Ratownik przystąpił
do akcji i wyciągnął
na brzeg dwie młode
dziewczyny. Niestety, trzecia utonęła.
Na miejsce zostali
wezwani strażacy i
policja. Przybyli strażacy z Kołobrzegu,
zarówno zawodowi
jak i POSP „Tryton”,
Dygowa i Gościna,

a później również
płetwonurkowie
z Koszalina. Ratownicy
popłynęli
łodzią i przyholowali
pozostałe
kajaki.
Ciało
zaginionej
dziewczyny znaleziono dzień później
kilometr od miejsca
tragedii.
Sprawę
bada policja.

Czy nad tym
skrzyżowaniem
ciąży klątwa?

O

bywatele Niemiec
jechali osobowym
mercedesem od strony Gościna. Od strony
Trzebiatowa nadjechało
dostawcze iveco. Nie
wiadomo, dlaczego kierowca mercedesa nie
ustąpił pierwszeństwa,
czy zignorował znaki,
czy na przykład oślepiło
go słońce. Iveco uderzyło
w bok pojazdu osobowego, którym podróżowało
pięć osób. Jak powiedział
naszej gazecie Andrzej
Duda, oficer prasowy

komendanta powiatowego policji, dwie kobiety
i 11-letnie dziecko odwieziono do Szpitala Regionalnego. Na miejscu
pojawili się strażacy z
Kołobrzegu i Gościna, a
także trzy karetki pogotowia. Na drogach dojazdowych do skrzyżowania
tworzyły się korki.
Tym razem nikt nie zginął, ale pytanie, jak dużo
ludzi musi odnieść rany
lub oddać życie, żeby zareagowali drogowcy...

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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Fundacja „Kołobrzeg bez barier” zorganizowała rewelacyjną imprezę
pod nazwą „Sztanga na Molo”, polegającą na wyciskaniu sztangi leżąc.

Wyciskali sztangę na molo

Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, odbył się
w Kołobrzegu po raz dziesiąty. Konkurs wygrał Przemysław Mazurek.

sztangi leżąc. Dlatego też
Fundacja wraz z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu oraz
Agencją Ochrony Lex-Cri-

Fot. Kacper Pajor

Jednym z niewielu sportów,
w którym osoby niepełnosprawne mogą rywalizować ze sportowcami pełnosprawnymi jest wyciskanie

men zorganizowała nową
imprezę „SZTANGA NA
MOLO” (I Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc Na Ilość Powtórzeń). Razem rywalizowali
sportowcy
pełnosprawni
wraz ze sportowcami niepełnosprawnymi.
Trzeba powiedzieć, że zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze
strony turystów. A plaża w
dniu wczorajszym pękała
w szwach. Znalezienie
wolnego miejsca graniczyło z cudem. Czekamy na
wyniki zawodów od organizatorów.

Nadzieja po raz dziesiąty
W części konkursowej
festiwalu udział wzięło 20
uczestników z całej Polski,
a z Kołobrzegu - Krzysztof
Grabowski. Przemysław
Mazurek zdobył nagrodę
publiczności. Nagroda im.

Władysława Stasiaka, którą
wręczyła po raz trzeci w
historii festiwalu wdowa
po szefie kancelarii prezydenta Lacha Kaczyńskiego - Barbara, przypadła
Pawłowi
Leszoskiemu.
Grand Prix Prezydent RP
Bronisława Komorowskiego trafiło w ręce Tomasza
Wachnowskiego. 3 miejsce
zajęła Justyna Panfilewicz,
która wykonała utwór
„Karzeł Jacka Kaczmarskiego. 2 miejsce zajął
Paweł Leszoski, a 1 miejsce

werdyktem jury przypadło
Przemysławowi
Mazurkowi za „Odpowiedź na
ankietę: Twój system wartości” Jacka Kaczmarskiego
i autorską kompozycję „Co
tam macie, panie Maciej”.
Przedstawiciele
Fundacji Jacka Kaczmarskiego
docenili wkład pracy w
dziesiąty już festiwal ze
strony jego dyrektora Jacka Pechmana i Katarzyny
Pechman. Dostali pamiątkowy puchar.
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Radni uchwalili restrykcyjne przepisy dotyczące zakazu wstępu ze zwierzętami na place zabaw. Masz chomika, kota czy pasikonika? Miej się na baczności...

Z kotem czy kurczakiem
z dala od placu zabaw

Komisja Prawa Rady Miasta wpadła na genialny
pomysł zmiany ograniczenia w regulaminach
placów zabaw. Chodzi o
to, że teraz nie można
tam przebywać z psami.
A wiadomo, widziano
tam koty czy konie, które też zanieczyszczały
place zabaw, które służą
zwierzętami. Co więcej,
większością głosów tę
poprawkę przegłosowali.
I się zacznie...
Masz królika? Przywiąż
go przed placem zabaw.
Chciałeś, żeby na placu

trawę podjadła świnka
morska, albo żeby w piaskownicy pokopał sobie
chomik? Miej się na baczności, bo to może twoje
dziecko kosztować co najmniej pouczenie. Chciałeś
posłuchać jak świerszcz
gra przy piaskownicy?
Możesz być posądzony
o współudział! Karmisz
wróble na trawie na placu zabaw i ktoś znajdzie
ptasią kupę? Ryzykujesz
mandat. Będziesz uciekał
za osą, a ktoś uzna, że
stwarzasz
zagrożenie,
wezwą policję i będziesz
się tłumaczył. Wchodzisz

na plac, zobacz, czy nie
masz mrówki na bucie,
bo możesz przyczynić
się do zanieczyszczenia
placu. Kolejnym krokiem
będzie budowa wieżyczek
strażniczych, bo przecież
mewy czytać nie umieją,
a zakaz jest zakazem,
ktoś musi go respektować. Wiadomo, mewy
są bezczelne do granic
możliwości.
I teraz pytanie, jak radni
interpretują przepis? Kto
i co zrozumiał głosując
za poprawką. Radna
Urszula Dżega-Matusz-

czak, nauczyciel biologii
przyznaje, że zwierzęta
to wszystkie organizmy
żywe poza człowiekiem,

ale jak twierdzi, nie możemy dać się zwariować.
Radny Dariusz Zawadzki
dopuszcza mikro kupki

os, a radny Antoni Piwowarczyk martwi się
instrumentalizacją prawa
w naszym kraju.

PARKING STRZEŻONY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
Kołobrzeg to miejsce, gdzie w sezonie liczy się pomył i zapotrzebowanie rynku.
Oto parking strzeżony, czynny całą dobę. Jakość usług gwarantowana...

Dostaliśmy ciekawe zdjęcia z ostatniego sztormu, na którym widać ciekawą
konstrukcję na niebie nad Kamiennym Szańcem. To trąba, czy chmury?

Czy to trąba
nad Szańcem Kamiennym
Największe
natężenie
trąb powietrznych i wodnych mieliśmy w 2010
roku. Jednorazowo nad
miastem pojawiły się nawet dwie jednocześnie.
Ostatnio jednak, jakoś

miasto
kołobrzeg

trąby nad Kołobrzegiem
się nie pojawiają. Otrzymaliśmy jednak zdjęcia
z ostatniego sztormu,
a
właściwie
okresu
niedługo po zakończeniu silnych powiewów
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wiatru. Nad Kamiennym
Szańcem unosi się coś
jak trąba. A może to
tylko chmury? Zdjęcia
otrzymaliśmy od naszego czytelnika. Co o tym
sądzicie?

Darek, Piotrek i Rafał
nawet do Urzędu Pracy
się nie fatygowali po
dotację na nową firmę.
Zapewne nie dostaliby
nawet złotówki, bo to
studium wykonalności,
to poręczenia, to papierki i tak dalej. A przecież
mogliby dostać pieniądze
na szlaban, kasę fiskalną

czy komputer do drukowania faktur. Ale po
co im paragony, skoro
im można wierzyć na
słowo? Zarabiają nad samym morzem, pozwalają
parkować zgodnie z prawem, a w dodatku można
z nimi negocjować cenę.
Za cały dzień wystarczy
3 złote. Bo do wieczora

pracuje jedna ekipa, a
druga, z nocnej zmiany,
śpi w krzakach. Turyści
mają jednak do parkingowych duże zaufanie i
wiedzą, że co jak co, ale
im na utracie reputacji
nie zależy. Ma być spokój,
wysoka jakość obsługi i
konkurencyjne ceny. Ach
ten kapitalizm...
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Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką

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

Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2. Ostatnie 13 mieszkań!
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Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie
zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi,
użytkowymi i garażami. Jesteśmy firmą działającą od 15
lat na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i administrujemy największą powierzchnią zasobów mieszkalnych i
lokalowych w Kołobrzegu. Nasz zespół administratorów, inspektorów budowlanych, księgowych, prawników i wykwalifikowany zespół techników pozwalają

GA

nam zapewnić sprawne i funkcjonalne zarządzanie i
administrowanie nieruchomościami oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym
poziomie kosztów. Organizujemy zebrania Wspólnot.
Pośredniczymy w zawieraniu umów dotyczących wykonywania usług remontowych, dostaw wody, energii
elektrycznej i cieplnej. Współpracujący z nami podwykonawcy zapewniają najwyższą jakość świadczonych
usług. Zapewniamy także całodobowe dyżury telefo-

niczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii.
Oferujemy niskie koszty zarządzania i administrowania nieruchomości – stawki już od 0,50 zł/m2. W
cenie zarządzania wykonujemy wszystkie czynności
administracyjne wykonywane przez wykwalifikowaną
kadrę, pełną obsługę księgową, prawną i techniczną.
Dla wspólnot liczących powyżej 30 lokali, oferujemy
bezpłatne przeglądy budowlane – roczne i pięcioletnie.
Zaparaszamy do podjęcia współpracy.
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