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*** Zatrudnię pomoc kuchenną ( / Dam pracę) *** Dam pracę Zatrudnię ( / Dam

pracę) *** Praca na sezon w Gastronomii ( / Dam pracę) *** Praca:
FIZJOTERAPEUTA/MASAŻYSTA ( / Dam pracę) *** Praca:
KOSMETYCZKA/KOSMETOLOG ( / Dam pracę) *** Praca- dokładanie towaru ( /

Dam pracę) *** Apple iPhone 6 & 6 Plus 128GB / Samsung Galaxy S6 edge
128Gb ( / Sprzedam) *** Sprzątanie mieszkania. ( / Dam pracę) *** sprzedam
działki nad jeziorem ( / Nieruchomości) *** Poszukuję pania do sprzątania ( / Dam

pracę) *** 

Policjanci na motorach w marinie
sobota, 30 maja 2015 22:29

Do  Kołobrzegu  zawitało  około  300  członków  Motocyklowego  Klubu

Stróżów Prawa "Blue Knights".  Zatrzymali  się  w Marinie Solnej,  skąd

wyruszyli na zwiedzanie miasta.

Członkowie międzynarodowego klubu motocyklowego z Polski, ale także

z innych krajów, odwiedzili Kołobrzeg w ramach trwającej w tej części

wybrzeża  konwencji.  Władze  miasta  przyjęły  stróżów prawa w Porcie

Jachtowym, skąd mogli oni w mniejszych grupach zwiedzić miasto nad

Parsętą. Do Mariny Solnej zjechało ok. 300 maszyn.
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......KALENDARZ IMPREZ: zobacz więcej (kliknij)
.

Pełny widok kalendarza

niedziela, 7 czerwca, godz. 13:00
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

wtorek, 9 czerwca, godz. 18:00
HISTORIA OPORU PRZECIW BUDOWIE

ELEKTORWNI ATOMOWEJ

środa, 10 czerwca, godz. 19:00
DKF SZTORM: "EDEN"

piątek, 12 czerwca, godz. 10:00
PRZEGLĄD TWÓRZCZOŚCI DZIECIĘCEJ

sobota, 13 czerwca, godz. 10:00
PRZEGLĄD TWÓRZCZOŚCI DZIECIĘCEJ
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Cytować

Cytować

Cytować

« poprzednia następna »

Komentarze

#1 wektor 2015-05-31 00:10

niezły widok i wrażenie.....

#2 Kuterek 2015-05-31 11:12

Tylko dlaczego niektórzy stróże prawa nie przestrzegali zakazu wjazdu motorom do strefy
uzdrowiskowej koło RCK ,Czyżby nie znali znaków ???

#3 fury 2015-06-04 13:32

Blue Knights mają barci na całym świecie...Szacun!!! LwG

Odśwież komentarze

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Publikowanie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  (regulaminu).  Jeśli  jakikolwiek  komentarz  narusza
obowiązujące  prawo  lub  zasady  współżycia  społecznego,  prosimy  o  kontakt  (napisz  do  nas).
Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą
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Zostało: 1000 symboli

Wyślij

JComments

| powiat kołobrzeski | gmina dygowo miasto gościno gmina kołobrzeg gmina rymań gmina siemyśl gmina ustronie morskie

03 Czerwiec 2015 Komentarze(2) Czytaj...

Turniej piłki nożnej w Gościnie

W związku z akcją
„Profilaktyka a Ty”
(PaT) policjanci
zorganizowali turniej

piłki nożnej o Puchar
Komendanta

Powiatowego Policji w Kołobrzegu.
30 Maj 2015 Komentarze(3) Czytaj...

25 lat samorządności w Gościnie

Burmistrz Marian
Sieradzki i Barbara
Koleśnikow -
przewodnicząca Rady

Miejskiej, byli
gospodarzami

uroczystości z okazji 25 lat samorządności.

29 Maj 2015 Komentarze(23) Czytaj...

Radni z gminy nie chcą Straży Miejskiej

Wyczerpanie formuły -
tak Julian Nowicki,
przewodniczący Rady

Gminy określił
przyczyny wycofania się
z porozumienia w

sprawie Straży Miejskiej.
28 Maj 2015 Skomentuj! Czytaj...

Dzień Dziecka w Gminie Kołobrzeg

W weekend, warto
zabrać swoje pociechy i
odwiedzić Gminę

Kołobrzeg. Nie
zabraknie tu zabawy,
radości i atrakcji dla

najmłodszych oraz nieco starszych.

Policja na straży środowiska

W ramach programu

„Policja na straży
środowiska naturalnego

Pękło drzewo - interweniowali strażacy

Przy szkole w Gościnie

zaczęło pękać
przydrożne drzewo.

usuwane.

Imię (obowiązkowe)

Odśwież
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