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Podaruj 1% 
kołobrzeskiemu 
Hospicjum

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać:
Stowarzyszenie Victoria dla Osób z Chorobą 
Nowotworową 
KRS:0000267934

Masz już dość 
n a s z y c h 
polityków? 

Wszystko jest po 5, 
6 czy 7 zł? Nie robią 
tego, co obiecali? 
Masz wrażenie, że 

robią cię w konia? 
Weź linijkę i zmierz 
im nos przed i po 
rozmowie. Będziesz 
wiedział, czy mówią 
prawdę. 
Więcej na stronie 2. 

Mamy nową metodę kontroli naszych radnych. Nie NIK, nie RIO, 
nie prokurator. Wystarczy zwykła linijka lub aluminiowa miarka. 

NOWA METODA 
KONTROLI POLITYKÓW:
NA PINOKIA!  

Starosta Tomasz 
Tamborski zapro-

ponował, żeby amfite-
atr nazwać imieniem 

Czesława Niemena. 
Ma zgodę rodziny ar-
tysty. Pomył popiera 
dzierżawca amfite-

atru. Ale prezydent 
Janusz Gromek mówi 
NIE! Bo obiekt jest 
niegodny wielkiego 

artyści. Jakoś jego 
koledzy dalej w nim 
koncertują. 
Czytaj na stronie 3.

Czy ludzi dobrej woli jest więcej?
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Wielu wyborców irytuje się, że przed 
wyborami nasi radni są tak mili, że 

to niemal podejrzane jest. Ale wystarczy, 
że wybory się zakończą, a wtedy nagle 
zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ja-
kie? Załatwianie sobie posadek, kasy, 
mnożenie posiedzeń komisji rewizyjnej. 
Nagle naszych radnych ogarnia jakaś 
niemoc twórcza. Wszystko się kompliku-
je, a programy wyborcze stają się tylko 
kierunkowskazem. Skąd my to znamy?

Dlatego wyłania się nowa, wydaje się, że 
skuteczna metoda kontroli prawdomów-
ności naszych przedstawicieli w Radzie 
Miasta. Jaka? Wystarczy przyjść na se-

sję Rady Miasta z linijką czy miarką. Ci, 
którzy wolą szkołę radnego Dębca mogą 
od razu wziąć suwmiarkę albo liniał la-
serowy. Dla dokładności pomiaru oczy-
wiście. Pomiar trzeba wykonać przed 
sesją czy posiedzeniem komisji, a na-

stępnie po ich zakończeniu. Zwolennicy 
szkoły radnego Dębca zapewne zechcą 
dokonać jeszcze pomiaru kontrolnego w 
trakcie posiedzenia. I słusznie, nigdy nie 
wiadomo, co nasi polityczni idole wymy-
ślą, żeby zakłócić wyniki pomiaru.

Wykonując proste działanie matema-
tyczne, przekonamy się, czy nasi radni 
mówili prawdę czy nie. Redaktor Jaro-
sław Banaś poleca tę metodę każdemu 
wyborcy. Sprawdził ją na sobie i fak-
tycznie działa. Kontrolnie zmierzyliśmy 
nosy radnemu Wiesławowi Parusowi i 
Marcinowi Beńko. Wzrostu nie odnoto-
waliśmy. Następnym razem spróbujemy 
z prezydentem….

Mamy nową metodę kontroli naszych radnych. Nie NIK, nie RIO, nie prokurator. 
Wystarczy zwykła linijka lub aluminiowa miarka. 

Jak mówią strażacy, to 
było do przewidzenia. 
Od kilku tygodni nie 

padał deszcz, a bagna za-
marzły. To idealne warunki 
do pożaru traw i trzcino-
wisk. Jeden z większych 
takich obszarów był zloka-

lizowany pomiędzy Koło-
brzegiem a Budzistowem. 
I właśnie ten teren spłonął 
niemal doszczętnie. 

Trudno było nie za-
uważyć, że coś się 
pali. Nad centrum 

miasta unosiła się chmura 
gryzącego dymu. Na miej-
sce przyjechali strażacy, 
którzy przystąpili do akcji 
gaśniczej, ale także starali 
się, aby pożar nie rozprze-
strzenił się na zabudowa-
nia. Nie było to łatwe, gdyż 
rozwojowi ognia sprzyjał 
wiatr. 

Ostatnie sztormy spo-
wodowały znaczne 

podmycie brzegu na plaży 
zachodniej w kierunku 
zabytkowego XIX-wiecz-
nego Szańca Kleista. Jest to 
bardzo mało znany obiekt, 

który w dużej części został 
zaanektowany przez Ma-
rynarkę Wojenną. Jednak 
w jego kierunku prowadzą 
równie ciekawe zabytki, 
mianowicie pozostałości 
żelbetonowych tuneli i 

bunkrów, zbudowanych w 
plaży. Ich okres świetności 
dawno już minął. Obec-
nie siły natury dokonują 
ich kresu, a o ich dawnej 
świetności przypomina-
ją niewielkie odcinki w 

ścianie wydmy. Szkoda, że 
razem z brzegiem tracimy 
również cenny drzewostan. 
Niestety, klifowy brzeg po 
zachodniej stronie Parsęty 
nie jest w żaden sposób 
chroniony.

Zmierz nos swojemu 
radnemu!

SPALONA ZIEMIA 
- Kołobrzeg w dymie

Przy wylocie na Białogard strażacy gasi-
li kilkunaście hektarów płonących traw. 
Wiatr ułatwiał rozwój pożaru i spychał dym 
nad centrum miasta.

Pozostałości zimnej wojny
Na plaży zachodniej erozji ulegają jedne z ostatnich pozostałości zimnej wojny w naszym mieście. 
Żelbetowa konstrukcja rozpada się wraz z brzegiem morskim.
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Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:
- kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,
- zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,
- przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,
- przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,
- przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 
  jak i zagranicznych,
- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,
- sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

- sprzedaż wieńców oraz wiązanek,
- garderoba dla osób zmarłych,
- kremacje zwłok,
- ekshumacje,
- przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,
- pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,
- pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,
- budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),
- rozbiórki i usunięcia pomników.

ul. Wolności 26, 
78-100 Kołobrzeg

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

Media piszą o polach śmierci w 
Kołobrzegu. To w kontekście 

naszej plaży. Pod piaskiem zalega-
ją tony niewybuchów. Turyści mogą 
nie chcieć wypoczywać na pozo-
stałościach pod II wojnie światowej. 
W wielu wypadkach zmieniają 
miejsce swoich wakacji. Bo w Ko-
łobrzegu nie ma pewności, czy bę-
dzie miejsce na plaży. I jak potem 
wytłumaczyć dziecku, że nie wolno 
kopać grajdołów czy nie ma gdzie 
się poopalać? Bo bajkę o lodowatej 
wodzie wszyscy już znają…

Co ciekawe, Ko-
łobrzeg w żaden 

sposób nie wysyła w 
Polskę żadnych sygna-
łów, które niwelowałyby informa-
cje podawane przez wielkie stacje 
telewizyjne. Być może to celowa 
polityka marketingowa. Bo ulica 
Trzebiatowska nadal jest remon-
towana. Solna dalej zamknięta, 
mostu nie widać. Żurawia to 
jedna wielka dziura, w której 
znajdowane są kolejne szkielety. 
Rzeczna do remontu. Kamienna 

to horror. W sezonie stopi 
się tam asfalt. Stadion ma 

opóźnienie. Port Jachtowy 
jest rozkopany. Do remontu 

idzie ulica Artyleryjska. Jeśli nikt 
nie zamknie mostu w Dźwirzynie, 
turyści po kilku godzinach stania 
w Kołobrzegu uciekną do Nie-
chorza, Rogowa i dalej. Niedługo 
może nam nie być potrzebna 
promocja, tylko reanimacja. Może 
lepiej wywiesić tablicę: „Remont. 
Przepraszamy za utrudnienia i 
zapraszamy za rok”?

Starosta Tomasz Tambor-
ski proponuje Czesława 
Niemena jako patrona 
amfiteatru. Janusz Gro-
mek uważa to za niepo-
rozumienie, bo obiekt się 
sypie. Nieoficjalnie mówi 
się, że prezydent irytuje 
się, że wszystko to inicja-
tywa starosty.

Starosta zaprosił 
do siebie prze-
wo dniczą-
cego Rady 
M i a s t a 
- Ryszarda 
Szufla i 
dzierżawcę 
amf iteat ru 
- Romana 
Łangowskiego. 
Panowie rozmawiali 
na temat nadania amfite-
atrowi imienia Czesława 
Niemena. Starosta wręczył 
przewodniczącemu list in-
tencyjny, w którym prosi o 
przedłożenie radnym sto-
sownej uchwały. 

Tamborski podkreśla, że 
jego inicjatywę poparła ro-
dzina Czesława Niemena: 
jego żona, dzieci, a także 
siostra.

Z pomysłu jest zadowolony 
Roman Łangowski, choć 
zauważył, że amfiteatr nie 
jest w najlepszej kondycji 
technicznej i od lat czeka 
na remont kapitalny. Czeka, 
ale właściciel, czyli miasto 
się do tego nie zabiera. Ry-
szard Szufel był ostrożny 
jeśli idzie o ferowanie ja-

kichś wyroków w sprawie, 
nie mniej pomysł mu się 
spodobał. 

A co na to radni? - To nie 
jest najlepszy pomysł - mówi 
Cezary Kalinowski. - Nie 
mam nic przeciwko Nieme-
nowi, ale ten obiekt to ruina 
i dlatego jestem przeciwko. 
Natomiast na plus poczytuję, 
że Platforma wreszcie wybie-
ra kandydatów spoza swoich 
członków - dodaje Kalinow-
ski. - Nie mam nic przeciwko 
Czesławowi Niemenowi 
- mówi Jacek Woźniak, szef 
klubu SLD w Radzie Mia-
sta. - Dla mnie ten człowiek 
może patronować amfite-
atrowi - komentuje krótko.

Ale przeciwko inicjatywie 
starosty jest prezydent Ja-

nusz Gromek, który za-
mierza ten pomysł 

z a b l o k o w a ć . 
Powód jest 

prosty: zły 
stan tech-
niczny. Ale 
za ten stan 
odpowiada 

miasto. Pró-
bowaliśmy się 

dowiedzieć, kie-
dy amfiteatr zostanie 

wyremontowany, ale nie 
udało nam się tego ustalić.
Za to pozytywnie do po-
mysłu starosty podchodzi 
była radna - Jadwiga Maj. 
- Mi się ten pomysł podoba. 
To bardzo ciekawa postać, 
wielki artysta i dla Koło-
brzegu to będzie splendor. 
Nie ma dla mnie znaczenia 
w jakim stanie jest amfite-
atr. Ludzie przychodzą do 
amfiteatru spotkać się z 
twórczością artystów, a nie 
zwiedzać amfiteatr, tak więc 
stan obiekt a patron, to nie 
ma nic do znaczenia. Tym 
bardziej, że może wreszcie 
miasto dzięki temu patro-
nowi zostanie zdopingo-
wane do wyremontowania 
amfiteatru, bo na razie jest  
to odkładane na sakramen-
talne nigdy. 

Amfiteatr 
im. Czesława Niemena

KOŁOBRZEG JAK WIELKI 
PLAC BUDOWY
Ten sezon może być gwoździem do trumny dla niektórych polityków. 
Jeśli nie przyjadą turyści, będziemy klepali biedę cały następny rok. 
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Sklep nr 1 Społem PSS „Jedność” ul. Źródlana 7A, tel. 94 35 245 03 lub 797 596 478

Nowo otwarty sklep Społem PSS „Jedność” 
zaprasza na zakupy

Polecamy artykuły 
spożywcze, wyroby 
wędliniarskie i mięsa 
a także pieczony drób: skrzydełka i udka

róg ul. Wojska Polskiego i Źródlanej
od poniedziałku do piątku od 6.00 do 20.00
w soboty od 7.00 do 18.00
w niedziele od 8.00 do 16.00

Oferujemy świeże 
pieczywo i wyroby 
ciastkarskie 
z własnej piekarni

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: arturokg@gmail.com

Organizacja i prowadzenie nagłośnienie 
oraz oświetlenie  imprez typu:

Szukasz DJ-a? Wodzireja? Już nie musisz! Znalazłeś!
Agencja Imprez MIX-ART.

 wesele  
 poprawiny  
 andrzejki  
 sylwester  
 bal karnawałowy  

 karaoke 
 bankiety  
 imprezy integracyjne  
 imprezy 

      okolicznościowe

 dyskoteki
 studniówki  
 osiemnastka  
 urodziny  
 imieniny www.roletyzakard.pl

R E K L A M A

REKLAMA CAŁĄ DOBĘ TEL.: 512-495-439, 
REKLAMA@MIASTOKOLOBRZEG.PL

www .mias toko lob r zeg . p l

Nieoficjalnie mówi się, że z 
Korkucia niezadowolone są 
lokalne struktury Platformy 
Obywatelskiej. – Uzdrowi-
sko to duży pracodawca, 
a prezes mówił nam, że to 
raj na ziemi. Jak widać – raj 
utracony – mówi ważny 
polityk w Kołobrzegu.
Poszło o to, że najpierw za 
50 tysięcy złotych chcia-
no zatrudnić firmę, która 
miała się zając badaniem 
kompetencji pielęgniarek. 
Na spotkaniu z pielęgniar-
kami, dyrektor medyczny 
zapewniał, że badania są 
po to, żeby spółka uzyskała 
wiedzę na temat potencjału 
załogi i umożliwiła jej dro-
gę awansu. Wówczas mó-
wiło się, że to po to, żeby 
zwolnić pielęgniarki. I jak 
widać, załoga miała rację.
Ostatecznie badań nie 
będzie, ale zwolnienia jak 
najbardziej. Teraz osoby 
do zwolnienia wskażą od-
działowe. W wywiadzie dla 
jednej z gazet, prezes spółki 
podkreślał, że dzięki temu 
w kasie zostanie więcej 
pieniędzy, które zostaną 
przeznaczone na wypłaty. 
– Miesięcznie to około 
miliona złotych – mówi 
Mateusz Korkuć. – Wpro-
wadzana restrukturyzacja 
spowoduje, że będziemy 
mogli budować system 
motywacyjny, lepiej wyna-
gradzać załogę, bo z tym 
jest problem. Mniejsze ob-

ciążenia pracownicze wyj-
dą spółce na dobre. Gdy na 
zwolnienie lekarskie idzie 
70 osób, wydawać by się 
mogło, że to problem. Ale 
nie w naszej spółce. Dlate-
go jestem dobrej myśli. A 
poza tym, pracownicy nie 
odejdą z niczym – dodaje 
Korkuć.
Tyle, że pielęgniarki twier-
dzą, że prezes je oszukuje. 
– Jeszcze niedawno wszyst-
ko było pięknie i wspaniale 
– mówi jedna z pielęgnia-
rek proszących o anonimo-
wość. – Spółka miała nawet 
zysk. Teraz jest źle. Zwalnia 
się według czyjegoś widzi-
misię. Nie ma żadnego pla-
nu, nie ma żadnych efektów. 
Zaoszczędzone pieniądze? 
My mogliśmy już dawno 
sporo zaoszczędzić, ale 
potrzebny nam dwuoso-
bowy zarząd. Wszyscy to 
Platforma. Główna księgo-
wa – Platforma. Mało to u 
nas ekspertów z tej partii 
zaczynając od prezesa? 
Większe wynagrodzenia? 
Idę o zakład, że za chwile 
wyjdą inne nieprzewidzia-
ne przez prezesa sprawy i te 
pieniądze zjedzą remonty, 
dziwne umowy i wiele 
innych. Nie okłamujmy 
się – to początek wielkich 
zwolnień pod prywatyzację 
tej spółki. Chętnych nie 
brakuje, tylko ludzi trzeba 
zwolnić – rozkłada ręce 
nasza rozmówczyni.

Kto kłamie 
a kto puszcza dym?

W jednym z pism do pracowników, Mateusz 
Korkuć prezes Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. pi-
sze, że trzeba będzie zwalniać pielęgniarki, bo 
pogarsza się sytuacja ekonomiczna spółki. A 
jeszcze niedawno było tak pięknie…

W Zieleni Miejskiej pracują dwaj politycy partii rządzącej: Łukasz 
Czechowski i Zenon Malinowski. Oni długo pracy nie szukali.

Jest 1 marca. Dochodzi 
godzina 7.00. Nad 
Miejskim Zakładem 

Zieleni Dróg i Ochrony 
Środowiska wstaje słońce. 
Pieją koguty, a koty leniwie 
przeciągają się na mrozie, 
licząc na jakąś kanapkę 
od spieszącego się pracy 
pracownika spółki. I się 
przeliczyły. My też. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, jak 
dużo spóźnią się do pracy 
gwiazdy Platformy Obywa-
telskiej. Mile nas rozcza-

rowały. W zakładzie były 
punktualnie.
Łukasz Czechowski zrezy-
gnował z pracy w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Posiada już wykształcenie 
wyższe, więc awansował 
do pracy w Zieleni Miejskiej 
jako specjalista do spraw 
kontroli. Do pracy jeździ au-
tobusem Komunikacji Miej-
skiej. Nie ma jeszcze prawa 
jazdy, więc jak na razie da 
zarobić innej spółce komu-
nalnej. Przed siedzibą spół-

ki zjawił się 5 minut przed 
czasem. O wiele wcześniej 
do spółki przyjechał Zenon 
Malinowski, były wójt Gminy 
Siemyśl. Został on nowym 
członkiem zarządu spółki, a 
w konsekwencji, trzeba było 
zwiększyć liczbę etatów w 
spółce o dwa.
Najciekawsze jest usytu-
owanie samego Malinow-
skiego. Został zastępcą 
dyrektora technicznego i 
jednocześnie członkiem 
zarządu. Pracownicy, a 

więc sam dyrektor, którym 
jest Jerzy Fiuk, podlegają 
zarządowi, a więc z jednej 
strony Malinowski zastępu-
je kogoś, kogo jest praco-
dawcą. Z naszych informa-
cji wynika, że to nie koniec 
zmian w Zieleni Miejskiej. 
Podobno następne zmiany 
ma przynieść wiosna, w 
ramach której prezydent 
Gromek będzie chciał zwol-
nić Jerzego Fiuka. Czyżby 
pan prezydent miał alergię 
na fachowców spoza PO?

Orły Sokoły w Zieleni!
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Powstało nowe stowarzyszenie, które chce działać na rzecz lotniska w Bagiczu. 
Pytanie tylko, czy są to interesy zbieżne z interesem miasta…

nie daj się nabrać!
Prezydencie:

ca 2011 roku. W ciągu 
niecałego tygodnia od 
rejestracji stowarzy-
szenie spotyka się z 
prezydentem i co robi? 
Sprzecza się z przed-
stawicielem aeroklubu 
w związku... z działal-
nością aeroklubu. 11 
razy w trakcie spotka-
nia z ust nieznanych 
nam ludzi pada słowo 
prokurator. 

W sumie spotkanie 
skończyło się ni-

czym, bo stowarzysze-
nie nie miało ani nic do 
zaoferowania, ani nie 
miało z kim rozmawiać 
o przyszłości lotniska 
w Bagiczu. Po co więc 
je zwołano? Tego nie 
wie nawet prezydent, 
który spotkał się, bo 
liczył na pewne usta-
lenia z wójtem Ustronia 
Morskiego. Wójt nie 
widzi chyba jednak po-
trzeb rozmów z nowym 
stowarzyszeniem... A 
prezydent?

Sprawa lotniska w 
Bagiczu zaczęła 

się klarować. Prezydent 
Kołobrzegu Janusz Gro-
mek nie chce na razie 
sprzedawać działek w 
Podczelu. Jak stwierdził, 
dekoniunktura na rynku 
nieruchomości temu nie 
sprzyja. Oznacza to, że 
obecnie prezydent po-
piera zagospodarowanie 
tego terenu z czynnym 
pasem startowym. Zmie-
niła się również sytuacja 
w Ustroniu Morskim. 

Wójt Jerzy Kołakowski 
przystąpił do rozprawy ze 
spółką Baltic Center Pol-
ska i chce ją pozbawić 
dzierżawy 44 hektarów. 
Wójt nie wyklucza, że 
ten teren zostanie prze-
kazany pod czynny pas 
startowy i wreszcie Koło-
brzeg oraz Gmina Ustro-
nie Morskie będą mogły 
otwarcie powiedzieć, że 
na wypoczynek do tych 
miejscowości można też 
przylecieć. Dziś bowiem 
jest z tym problem.

Na ostatnie spotka-
nie z prezydentem 

przybyła jednak nowa 
organizacja: Stowarzy-
szenie Lotnicze w Bagi-
czu. Co ciekawe, ludzie 
ci nic nie powiedzieli 
o swojej organizacji, a 
to oni byli inicjatorami 
spotkania z prezyden-
tem, które zlekceważył 
jednak wójt Gminy 
Ustronie Morskie. Ten 
rozmowy w sprawie 
lotniska prowadzi z 
innym partnerem: Ae-

roklubem Bałtyckim. 
Aeroklub od lat walczy 
o zachowanie i rozwój 
podko łobrzesk iego 
lotniska. Na spotkaniu 
był przedstawiciel ae-
roklubu - Krzysztof Ko-
morowski. Czym więc 
jest Stowarzyszenie 
Lotnicze? To organiza-
cja nie mająca nawet 
osobowości prawnej 
(stowarzyszenie zwy-
kłe), zarejestrowane 
w rejestrze starostwa 
powiatowego... 9 mar-

MIKOŁAJEK ZASZALAŁ
Czy wolno pić alkohol w miejscu publicznym? 
Nie wolno. A szampana?

Niedawno tuż przy 
dziedzińcu ratusza 
świętowano przy-

jazd nowych autobusów, 
które zasiliły tabor Komu-
nikacji Miejskiej. Był tort i 
szampan. No właśnie… Pili 
go radni, prezydent, staro-
sta, a także mieszkańcy. 
A radny Artur Mikołajek, 
członek Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów 

Alkoholowych, wszedł do 
autobusu i bezceremonial-
nie przypomniał politykom, 
że piją alkohol w miejscu 
publicznym. Jeszcze pre-
zydent Janusz Gromek 
próbował się tłumaczyć, 
że to bezalkoholowy, ale 
nie było po co mrugać 
okiem. Mikołajek nie dał 
się nabrać. Za rewolucyjną 
czujność: brawo!

Na Niemca pluć 
się nie opłaca…
Wszystko wyda-
rzyło się na bulwa-
rze przy molo. Pani 
Brygida z mężem 
spacerowała nad 
morzem. Na dep-
taku zatrzymała 
się i popatrzyła jak 
mężczyźni grają w 
trzy kubki. Pod jej 
adresem poleciała 
wiązanka wyzwisk, 
przekleństw i in-
nych niecenzural-

nych zwrotów... w 
języku niemieckim. 
Na koniec, jeden z 
mężczyzn podszedł 
do kobiety i ją 
bezceremonialnie 
opluł. Bo popa-
trzyła jak grają i 
skomentowała, że 
są ludzie, których 
można tak łatwo 
oszukać. Tyle, że to 
akurat prawa.

74-letnia kobieta 
była w szoku, ale 
postanowiła we-
zwać patrol policji. 
Funkcjonariusze 
przybyli na miej-
sce, gdzie był już 
nasz fotoreporter. 
Wraz z nim przy-
był redaktor Piotr 
Pasikowski, który 
biegle włada języ-
kiem niemieckim. 
Służył pomocą w 

tłumaczeniu. Ko-
bieta wsiadła do 
radiowozu i zrobiła 
rundkę po okolicy. 
W pewnym mo-
mencie rozpoznała 
dwóch mężczyzn. 
Policjanci podej-
rzanych wylegity-
mowali, a następ-
nie przewieźli na 
komendę. Za takie 
zachowanie grozi 
im kara grzywny.

Pani Brygida przyjeżdża nad morze od 
wielu lat. Spotkała ją jednak duża przy-
krość. Została opluta i nawyzywana. Bo 
popatrzyła na dwóch mężczyzn.
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Sprawą nielegalne-
go nawożenia ziemi 
i gruzu już dawno 
zainteresowaliśmy 
urzędników. Od tego 
czasu na stanowiska 
archeologiczne przy-
wieziono kilkanaście 
ton ziemi. O dziwo, 
urzędnicy niewiele 
w tej sprawie zrobili, 
choć działka należy... 
do magistratu.
Udało nam się za-
obserwować, jak 
wywrotka kilka razy 
zrzucała warstwy 

ziemi i gruzu na Wy-
spie Solnej, w okolicy 
znajdującego się tam 
parkingu. Jest to te-
ren dawnych ogród-
ków działkowych. Za 
chwilę przyszedł jakiś 
mężczyzna i wyrzucił 
worki ze śmieciami. 
To wszystko nielegal-
nie. Co na to Urząd 
Miasta? Jak powie-
dział nam Michał Ku-
jaczyński, rzecznik 
prasowy prezydenta, 
urzędnikom sprawa 

jest znana. Urząd na 
takie działania zgody 
nie wyraził i obecnie 
z dzierżawcą tego 
terenu trwa wymiana 
korespondencji. My 
zrobiliśmy to, co obo-
wiązkowo powinni 
zrobić urzędnicy. O 
sprawie zawiadomili-
śmy wojewódzkiego 
konserwatora zabyt-
ków. W ciągu kilku-
nastu chwil została 
podpisana 

decyzja o wstrzyma-
niu prowadzonych 
prac.
Dlaczego Urząd Mia-
sta tak ślamazarnie i 
nieudolnie walczy z 
nielegalnymi działa-
niami na swoim tere-
nie? Czyżby urzęd-
nicy nie znali prawa 
i ciążących na nich 
obowiązkach? Może 
ktoś oszczędza 

na szkoleniach? Ja-
koś dziwnie ofiarami 
tego ślimaczenia się 
i dziwnej sklerozy 
najczęściej właśnie 
są zabytki. A potem 
z okazji sprzątania 
świata przyjdą dzieci 
i pozbierają papierki 
i puszki. Za darmo. 
A to Kołobrzeg wła-
śnie...

Nie  zasypujcie 
zabytków!

Oficjalne otwarcie nowej 
siedziby firmy „Klimat” 
mamy już za sobą. Pod-
czas uroczystości zapre-
zentowano nowe rozwią-
zania dla poprawy jakości 
powietrza.

To już czwarta siedziba fir-
my „Klimat”. Przedsiębior-
stwo zachowuje swój sklep 
przy ul. Zaplecznej, ale 
całość działalności prze-
niosło do nowego gmachu 
przy ul. Szczecińskiej w 
Zieleniewie. Podczas sty-
lowego otwarcia, Cezary 
Kalinowski zaprezentował 
nowe rozwiązania dla kli-
matyzacji, poprawy jakości 
powietrza i ogrzewania 
p o m i e s z c z e ń . 
N a j w i ę k s z ą 
furorę zrobił 

specjalistyczny robot, któ-
ry wjeżdża do instalacji 
klimatyzacyjnej, pozwala 
sprawdzić jej stan i podjąć 
decyzję o sposobie czysz-
czenia. 

„Klimat” nie tylko zre-
alizował siedzibę firmy i 
bazę dla realizowanych 
przedsięwzięć. Przedsię-
biorstwo zajęło się również 
obsługą zmotoryzowanych. 
Świadczy usługi związane z 
klimatyzacją w samocho-
dach i ozonowaniem kabin 
pojazdów. - Klimatyzację 
w samochodzie też trzeba 
czyścić - tłumaczy Cezary 
Kalinowski. - W samocho-
dzie gromadzą się zapachy, 
kanały podlegają również 
zanieczyszczeniu, rozwijają 
się tam mikroorganizmy. 
Ozonowanie kabiny czyni 
ją sterylną i gwarantuje 
świeży zapach przez długi 
czas - dodaje Kalinowski.

Od 1 do 1,5 metra w górę - tyle przybyło Wyspy Solnej w jej północnej części od mostu kolejowego. To teren 
chroniony przez konserwatora zabytków.

Wszystko zaczęło 
się na ulicy Arci-
szewskiego. W 

prawidłowo jadący samo-
chód szkoły jazdy uderzył 
nagle volkswagen. Kierowca 
jednak nie zatrzymał się, ale 
opuścił pojazd i zaczął ucie-
kać. Instruktor jazdy - pan 
Waldemar, nie zamierzał jed-
nak odpuścić. Ruszył w po-
ścig za sprawcą kolizji. Udało 
mu się go zatrzymać kilometr 
od miejsca zdarzenia.

Na miejscu szybko 
zjawili się policjanci, 
którzy aresztowali 

uciekającego Piotra M. 
Młody człowiek miał powód 
do ucieczki. Wszystko wy-
szło na jaw, gdy dmuchnął 
w alkomat. Teraz czeka go 
sąd i kara więzienia. Nie 
tylko spowodował kolizję, 
ale też zbiegł z miejsca 
zdarzenia, oczywiście na 
podwójnym gazie.

W samochód Szkoły Jazdy „Gepard” wjechał 

pijany kierowca. Uciekł z miejsca zdarzenia, 

ale instruktor - pan Waldemar Wyplak złapał 

go w pościgu i oddał policji.

Złapał 
PIJANEGO KIEROWCĘ



  6  | www.miastokolobrzeg.pl   marzec 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   7    marzec 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Miasto Kołobrzeg: Jak 
wygląda kondycja Prawa i 
Sprawiedliwości przed wy-
borami parlamentarnymi?
Czesław Hoc: Myślę, że 
sondaże nam sprzyjają, 
aczkolwiek sondaże są taką 
powierzchowną oceną. 
Trend się zmienia. Obiecan-
ki rządu nie są realizowane. 
Przestaje też działać pijar. 
Platforma już nic nowego 
nie zaproponuje, a to co się 
dzieje wokół nas, to przede 
wszystkim wzrost cen 
żywności i kosztów życia 
jako takiego. Nie tylko nie 
ma obiecywanych cudów, 
ale rzeczywistość stała się 
niezwykle gorzka.
MK: Wszystko po 5 zło-
tych…
CH: Wszystko po 5 złotych 
to już mało, teraz to się 
już zbliża do 6 złotych. To 
już jest nie tyle śmieszne 
co realnie groźne. Najbar-
dziej przykre jest to, że 
ludzie uświadamiają sobie 
te rzeczy, gdy dotyczą one 
bezpośrednio ich portfeli. 
MK: Ma pan chrapkę na 
trzecią kadencję w parla-
mencie?
CH: Myślę, że tak. Zarówno 
partia jak i ludzie mają do 
mnie zaufanie. Nieskromnie 
powiem, że jestem liderem 
regionu koszalińskiego. Do 
decyzji komitetu politycz-
nego i pana prezesa należy 
moja pozycja na liście, 
ale jestem przekonany, że 
będzie to jedynka.
MK: Ale biorąc pod uwagę 
ewentualną konkurencję 
ze strony Marka Hoka i 
Platformy Obywatelskiej, 
pana hasło wyborcze nie 
będzie brzmiało „nasz 
lekarz w Warszawie”?
CH: (śmiech) Nie, takiego 
hasła nie ułożę, ale dalej 
chcę godzić pracę posła i 
lekarza, ale już w mniejszym 
wymiarze. Te poniedziałki 

są bardzo wypełnione pracą 
lekarską, bo w jeden dzień 
przyjmuję tyle pacjentów, 
co inni specjaliści przez 
cały tydzień. Ale druga pani 
doktor robi endokryno-
logię i jak już będzie pani 
lekarz endokrynolog, to 
wtedy będzie się to wszystko 
uzupełniać.
MK: A propos uzupełnia-
nia. Kiedy kołobrzeska 
scena polityczna wzbogaci 
się o opozycję z prawdzi-
wego zdarzenia?

CH: Wszystko zależy od 
społeczeństwa, choć może 
i jest trochę racji w tym, 
że ta opozycja jest mo-
bilizowana przez media. 
Ale proszę mi wierzyć, że 
bardzo trudno być opozy-
cją w Kołobrzegu. Tu nie 
chodzi o merytoryczne i 
strategiczne rozwiązania, tu 
chodzi o to, że za działania 
w opozycji ludzie mają 
problemy, na przykład, co 
jest najbardziej odczuwalne 
– ze znalezieniem pracy. Jak 
być oficjalnie opozycją, jak 
pracę dostają ludzie zwią-
zani z rządzącą PO? Nawet 
renciści boją się usiąść przy 
mnie, bo mogą mieć nagłe 
wezwanie z ZUS. To jest po 
prostu horror. Znam więcej 
takich przypadków, gdzie 
nawet posada kąpielowego 
jest rozpatrywana po linii 
partyjnej. A podań sympa-
tyków czy członków PiS-u 
nawet się nie rozpatruje. A 
gdyby się już tak zdarzyło, 
to jest telefon i są problemy. 

Nie mogę pozyskać mło-
dych ludzi. Mam kilka osób, 
dobrze wykształconych i 
one nie mają jakichkolwiek 
szans na znalezienie pracy 
w tym mieście. I takie są 
realne możliwości opozycji. 
Kto się pojawi u mnie, ten 
nie ma pracy. Oczywiście, 
staramy się robić swoje, ale 
to nie jest takie proste. Wie-
my jakie są realia i głową się 
muru nie przebije.
MK: Wyłania się z tego co 
pan mówi, ponury obraz, 
ale z drugiej strony, jak 
chcecie choćby stanąć do 
walki o rządzenie miastem 
z takim potencjałem?
CH: Uważam, że prędzej 
czy później te wartości i 
nasza polityka zwycięży. My 
się nie sprzedajemy przed-
siębiorcom za pieniądze na 
kampanię, żeby później nie 
mieć politycznych zobowią-
zań. Stawiamy na transpa-
rentność z krwi i kości.
MK: A może jak będziecie 
bardziej atrakcyjni poli-
tycznie to przyjdą do was 
młodzi i bogaci?
CH: Przyjdzie taki czas, że 
Platforma zniknie. Ale dla-
czego zniknie: bo ona jak na 
przykład przegra wybory, to 
po 3 miesiącach po tej partii 
nie będzie śladu. Bo to jest 
partia władzy, która scala 
pieniądz i władzę. Ich nie 
scala program czy ideolo-
gia. Przecież oni nie mają 
żadnego programu. Jeśli się 
skończy władza, skończą się 
pieniądze, skończy się PO. 
A my trwamy w opozy-
cji zagłuszanej medialnie 
i tłumionej lokalnie, ale 
trwamy. Ale uczciwość i 
wartości wygrają. Inaczej 
ta demokracja w tym kraju 
jest bez sensu. Wierzę też, 
że powstanie wreszcie 
społeczeństwo obywatelskie, 
które weźmie pewne sprawy 
w swoje ręce. 

Miasto Kołobrzeg: Od 
ponad 3 miesięcy jest pan 
przewodniczącym Rady 
Miasta. Dba pan o spokojny 
przebieg obrad. To wynika z 
pana wizji czy z wizji partii?
Ryszard Szufel: Wyartykuło-
wałem to ja, podczas uroczy-
stej sesji, ale także przewodni-
czący Platformy Obywatelskiej 
Marek Hok. To jest ogólne 
życzenie wszystkich członków 
PO, więc chyba możemy mówi 
o całej Platformie. 

MK: A koledzy nie przycho-
dzą i nie mówią, że jest pan 
za ostry?
RS: Wręcz przeciwnie. Jeśli 
chodzi o emocje to jestem wy-
cofany i właśnie o to mi chodzi-
ło. Pamiętam swoją pierwszą 
kadencję i pamiętam, że też 
uważałem, że należy za wszel-
ką cenę zmieniać otaczający 
nas świat. Życie pokazuje, że 
nie ma tylko jednej prawdy, bo 
kiedy spojrzy się na argumenty 
drugiej strony, to wtedy sytu-
acja wygląda zgoła inaczej. 

MK: A to nie jest tak jak mó-
wił Sebastian Karpiniuk, że 
prawda jest jedna i leży tam 
gdzie leży?
RS: Zapewne, ona leży tam 
gdzie leży (śmiech), ale ona 
jest jedna, ale dopiero wtedy, 
kiedy przyjmiemy argumenty 
dwóch stron. Wtedy mogę się 
zgodzić, że jest jedna.

MK: Łatwo jest być prze-
wodniczącym?
RS: I tak i nie. Myślę, że mam 
pewne cechy charakteru, które 
mi pomagają, ale jest to funk-
cja, która nakłada na mnie w 
pewnym sensie kaganiec. Są 
również sytuacje, gdzie nie 
do końca podzielam zdanie 
niektórych radnych, ale nie 
wypada mi z nimi polemizo-
wać, bo dla mnie ważniejsze 
jest sprawne przeprowadzenie 
obrad. 

MK: A opozycja może liczyć 
na przewodniczącego? Bo w 
poprzedniej kadencji bywało 
z tym różnie.
RS: To zależy. Jeżeli chodzi o 
przestrzeganie prawa, wynika-
jącego ze statutu, to tak. Jeżeli 
chodzi o pewne pomysły na 
miasto, to oczywistym jest, że 
nie zawsze – tylko wtedy, gdy 
będę się z nimi zgadzał.

MK: Czy więc rezygnuje pan 
ze swojego zdania na rzecz 
dobra ogółu radnych?
RS: Z mojego zdania nigdy nie 
zrezygnuję – to jest pewne. No, 
chyba że będą argumenty po 
temu, bo ja nie jestem człowie-
kiem zamkniętym na argumen-
ty. Natomiast, w cudzysłowie, 
będę odpuszczał sobie pewne 
sytuacje, gdzie nie zgadzam 
się, a chciałbym popolemizo-
wać. Mam takie przeczucie, że 
to już nie jest moją rolą. 

MK: Chce pan być człowie-
kiem, który godzi. A jak pan 
odbiera konflikt w Platformie 
pomiędzy prezydentem a 
starostą? 

RS: Z ubolewaniem. Ja 
raczej jestem zwierzęciem 
stadnym. Lubię pracować w 
grupie. Oczywiście, bardzo 
cenię sobie indywidualność, 
bo ludzie ambitni zazwyczaj 
osiągają więcej. Tylko ja bym 
jednak chciał, żeby te ambicje, 
to osiąganie czegoś więcej w 
życiu odbywało się we współ-
pracy z innymi, żeby przeko-
nywać do swoich pomysłów. 
Ja nie czuję się dobrze w 
sytuacjach konfliktowych. To 
po prostu utrudnia pracę. W 
Platformie potrzebujemy zgo-
dy i ciężko jest być pomiędzy 
dwoma tak silnymi osobowo-
ściami. Wydaje się, że teraz 
dzieli ich więcej – ktoś z ich 
otoczenia powiedział o tak 
zwanej szorstkiej przyjaźni, 
że mają różne spojrzenia na 
niektóre sprawy w mieście. 
Ja będę robił wszystko, żeby 

nie dochodziło do podziałów i 
konfliktów, bo nie to jest istotą 
podjęcia decyzji. 

MK: Kiedy będzie jakaś 
dyskusja na temat diet 
radnych, czy ma być jak 
teraz, czy będą wypłacane 
ryczałty?
RS: Ja już powiedziałem, 
że nie będę osobą, która tę 
dyskusję będzie inicjowała. 
Uchwałę może wprowadzić 5 
radnych i według mojej wie-
dzy, radni nad tym pracują. Ja 
powoli skłaniam się w kierun-
ku ryczałtów, bo to może spo-
wodowałoby, że byłyby jasne 
zasady chociażby w temacie 
posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 
Teraz radni tej komisji spoty-
kają się bardzo często, pra-
cują. Ja mam tylko nadzieję, 
że jeśli zostaną wprowadzone 
ryczałty, to tak samo często ta 
komisja będzie się spotykała.

MK: Koniec jednej kampanii 
wyborczej to początek dru-
giej. Zmieniły się przepisy 
i za niecałe 4 lata będą wy-
bory w okręgach jednoman-
datowych. Jak pan do tego 
podchodzi?
RS: Z mieszanymi uczuciami. 
Z punktu widzenia obywa-
tela, pomysł ten wydaje się 
być dobry: wygrywa ten, kto 
dostanie najwięcej głosów. 
Moje wątpliwości wynikają z 
tego, co ostatnio działo się w 
ramach wyborów do Senatu, 
które wygrał Henryk Stokłosa. 
No to jest nieporozumienie. 
Moje wątpliwości dotyczą też 
tego, że są partie polityczne, 
które na siłę są Polakom zo-
hydzane, ale to partie są tymi 
podmiotami, które powinny 
walczyć o poparcie społeczne 
i przejmować władzę. Kolejny 
argument: tych ludzi w partii 
coś łączy. I teraz w ostatnich 
wyborach mieliśmy metodę 
d’Hondt’a, partia otrzymała 
stosunkowo dobre poparcie, 
więcej ludzi z tego ugrupowa-
nia uzyskuje mandat, można 
coś wspólnie robić dla mia-
sta. W przypadku ordynacji 
większościowej boję się, że 
do Rady Miasta może wejść 
21 radnych niezależnych. I to 
z mojego punktu widzenia bę-
dzie dramat, bo oni się nigdy 
prawdopodobnie nie dogada-
ją. Ale o tym przekonamy się 
za 4 lata.

Szufel: 
Jestem 

zwierzęciem 
stadnym

Hoc: Głową się muru nie przebije
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W sali wiejskiej w Ry-
maniu, na spotkaniu 

zorganizowanym przez 
wójta Mirosława Terleckie-
go i dyrektora ZSP Henryka 
Gromka, licznie zagościła 
płeć piękna. Specjalnie dla 
pań przygotowano wystę-
py taneczne i artystyczne 
dzieci. Był pokaz tańca 
w wykonaniu Aleksandry 
Jurgi i Przemysława Mo-
drzyńskiego - pary między-
narodowej klasy mistrzow-

skiej „S”. Po raz pierwszy 
zaprezentował swoje 
umiejętności wokalne Klub 
Seniora „Pod Aniołami”, a 
tradycyjnie wystąpił zespół 
„Biadule”.

Nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy

Rada Gminy Rymań obradowała ostatnio w trybie pilnym. W porządku obrad był tylko 1 projekt 
uchwały o zmianie planu odnowy Rymania

Miasto Kołobrzeg: Wybory 
nie były dla pana specjal-
nym problemem, bo w 
Gminie Rymań nie miał 
pan kontrkandydata. Takie 
zwycięstwo nie powoduje 
jednak, że gminą rządzi się 
łatwiej, bo jest nadal sporo 
do zrobienia.
Mirosław Terlecki: To, że 
byłem jedynym kandydatem 
wzbudza we mnie pewne 
zadowolenie. Dostałem duże 
poparcie i za to chciałbym 
podziękować mieszkańcom. 
Natomiast nie ukrywam, że 
z poprzedniej Rady Gminy 
zostało tylko 4 radnych, 11 
radnych jest nowych. Ale to 
prawda, jeszcze dużo rzeczy 
przed nami. Nowi radni mu-
szą zapoznać się ze wszyst-
kimi problemami gminy, bo 
wiadomo, że to nie jest tak 
łatwo. Sam byłem radnym 
przez 2 kadencje i wiem jak to 
wygląda z tej, a jak to wygląda 
z tamtej strony. Są wyzwa-
nia, ale osobiście cieszę się, 
że są realizowane te rzeczy, 
które zostały rozpoczęte w 
poprzedniej kadencji. Mam 
taką nadzieję, że te wszystkie 
złożone projekty uda się zre-
alizować. Myślę tu chociażby 
o ścieżce rowerowej czy bu-

dowie sali wiejskiej w Dębicy, 
budowie remizy w Gorawinie, 
stołówce i bibliotece w Ryma-
niu. Także jest dużo rzeczy, 
które chcielibyśmy zrealizo-
wać, nie mniej jednak mamy 
i problemy. Takim najwięk-
szym problemem są drogi 
gminne. Będziemy starali się 
na bieżąco je naprawiać, ale to 
jest uzależnione od pieniędzy 
w budżecie. 

MK: Ta zima szczególnie 
dała się we znaki drogom.
MT: Zgadza się. Mieliśmy cięż-
ką zimę. Drogi gminne były w 
miarę odśnieżone, za to był 
problem na drogach powiato-
wych, bo zanim odpowiednie 
służby dojechały do Gminy 
Rymań, to mieszkańcy przez 
2 lub 3 dni nie opuszczali 
domów, bo nie mogli nigdzie 
wyjechać. Odśnieżanie też 
kosztowało – są to potężne 
pieniądze, które można by wy-
korzystać na remonty dróg, no 
ale niestety, nie mamy wpływu 
na pogodę. 

MK: A ma pan jakiś pomysł 
na to, żeby Gmina Rymań 
nie kojarzyła się ze składo-
wiskiem śmieci?
MT: Uważam, że jeśli ktoś 

p r z e b y w a 
w Rymaniu, 
to widzi, że Rymań 
zmienił się, zmienia się i bę-
dzie się zmieniał. Natomiast 
zdaję sobie sprawę z tego, że 
to składowisko, które mamy 
w miejscowości Mirowo, staje 
się dla mieszkańców uciążli-
we. Znam takie stwierdzenia, 
że Rymań kojarzy się tylko ze 
składowiskiem, ale z tego co 
wiem, najprawdopodobniej 
będzie tam uruchomiona bio-
gazownia i te nieprzyjemne 
zapachy, które mieszkańców 
bulwersują – i nie ma co się 
dziwić, bo mnie również to 
bulwersuje – znikną, a wtedy 
automatycznie inaczej po-
dejdzie się do tematu skła-
dowiska i do tematu Gminy 
Rymań.

MK: Jak 
w Gminie 

Rymań wy-
gląda pozyskiwanie 

funduszy unijnych?
MT: Regularnie pozyskujemy 
takie dofinansowanie. Na 
dzień dzisiejszy umową mamy 
zabezpieczone 3 miliony zło-
tych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na budowę 
ścieżki rowerowej. Nasz wkład 
to 25 procent, choć po prze-
targu trochę się to zwiększy. 
Mamy złożonych 5 projektów 
i myślę, że te środki również 
uda się pozyskać, choć nie 
ukrywam, że wsparcie sta-
rosty kołobrzeskiego i wice-
marszałka są tutaj bezcenne 
i wierzę, że przy ich wsparciu 
pozyskamy kolejne pieniądze 
dla naszej gminy.

Terlecki: Rymań się zmienia

Radni bez zbędnej 
dyskusji przyjęli 
projekt wójta gminy 

o zmianach w uchwale o 
„Planie odnowy miejsco-
wości Rymań”. Było to de 
facto głosowanie o charak-

terze formalnym. Nie obyło 
się jednak bez dyskusji w 
ramach Trybuny Obywatel-
skiej. Tu najwięcej emocji 
budziły kwestie związane 
ze stanem dróg grunto-
wych. Sołtysi przekazywali 

informacje, żeby w związ-
ku z nadchodząca wiosną 
jak najszybciej przekazy-
wać szlakę, która można 
by naprawiać drogi. - Daj-
cie szlakę, mieszkańcy 
sami sobie z tym poradzą 

- padały argumenty z sali.
Wójt Mirosław Terlecki, no-
tował postulaty sołtysów, 
ale apelował o pewną po-
wściągliwość. - Zaczekaj-
my aż ziemia całkowicie 
odtaje, wtedy sprawdzimy 

stan dróg i zadecydujemy, 
które w jakim zakresie i 
kolejności będą remonto-
wane. Będzie równiarka, 
która poprawi stan dróg, 
ale nie spodziewajmy się, 
że zaraz tam pojawi się 

asfalt. Budżet jest, jaki 
jest, i nasze możliwości w 
tej kwestii są ograniczone.
Wójt obiecał także zająć 
się lokalizacją wiat przy-
stankowych, które czekają 
na montaż.

Dzień Kobiet w Rymaniu
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Pomnik Zaślubin miał 
być podświetlony, ale 
żaden z halogenów 

nie działa. Wieczorami moż-
na tam co najwyżej stracić 
kilka zębów. Tym razem na 
drodze stał maszt. Nie było 
bowiem żadnego huraganu, 
ani raczej nie wchodzi w 
grę zmęczenie materiału. 
Maszt jest pęknięty a flaga 

w rocznicę walk o Koło-
brzeg, zamiast dumnie 

powiewać nad Bał-
tykiem, trzepocze 

nieco nad pla-
żowym pia-

skiem...

Jeszcze 18 marca maszt na plaży na wysokości Pomnika Za-
ślubin był cały. Kilka dni później biało-czerwona flaga powiewa 

nieco nad piaskiem. Komu to przeszkadzało?

Gawex Media to spo-
ra spółka na rynku 
te lekomunikac y j -
nym. Obok zwykłych 
usług z tej branży, 
zajmuje się ona 
również produkcją 
telewizyjną. Spółka 
weszła już kilka lat 
temu na kołobrzeski 
rynek i zaczęła go 
zdobywać od pod-
staw, zderzając się z 
imperium Telewizji 
Kablowej Kołobrzeg. 
Klienci mogli odczuć 
minimalny smak 
konkurencji, ale w 
większości oblizali 
się smakiem. Gawex 
otworzył swoje biuro 
przy ulicy Łopuskie-
go i stamtąd rozpo-
czął ofensywę na ko-
łobrzeskim rynku.

Dość szybko spółka 
rozpoczęła rozmowy 
z Kołobrzeską Spół-
dzielnią Mieszkanio-
wą. Wejście na zaso-
by spółdzielni i ich 
okablowanie dałoby 
Gawexowi spory po-
tencjał i zwiększyło 
udział w rynku. Ale 
rozmowy spełzły na 
niczym. Jak powie-
dział nam Wiesław 
Markiewicz, zastępca 
prezesa Gawex Me-
dia, przyczyną fiaska 
w negocjacjach jest 
postawa samej spół-
dzielni, która nie 
zgodziła się na oka-
blowanie budynków. 
Wobec tego, spółka 
poskarżyła się na wy-
korzystywanie pozy-
cji monopolistycznej 

przez spółdzielnię do 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej oraz 
Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Kon-
sumentów. Nie bez 
powodu, bo KSM jest 
udziałowcem Telewi-
zji Kablowej Koło-
brzeg spółki z o.o.
Prezes KSM - Maciej 
Żurowicz, zaprzecza, 
że spółdzielnia wy-
korzystuje cokolwiek. 
- Gawex rozmawiał 
z nami, ale my nie 
możemy się zgodzić 
na ich warunki. Przy-
słali nam umowę, 
którą tylko idiota by 
podpisał - irytuje się 
prezes. Dodaje, że 
nie może być tak, iż 
operator narzuca ko-
muś swoje warunki, a 

Spółka Gawex 
Media chce 
stworzyć solid-
ną konkurencję 
dla TKK. Na 
razie ma z tym 
spore problemy. 
Czy w mieście 
powstanie nowa 
telewizja?

Komu
przeszkadzał 
maszt?

TUŻ ZA SKRZYŻOWANIEM ULICY GIEŁDOWEJ Z DUBOIS KOBIETA WJECHAŁA W RENAULT 
KIEROWANE PRZEZ RADNEGO HENRYKA BIEŃKOWSKIEGO. NA MIEJSCE PRZYJECHAŁA POLICJA.

Wjechała w lidera opozycji
Kobieta wyjeż-

dżała z zatoki 
parkingowej i nie 

ustąpiła pierwszeństwa 
niebieskiemu renault 

p r zewodn i czącego 
Klubu Radnych Nie-
zależnych „Razem 
dla Kołobrzegu”. Auto 
Bieńkowskiego zosta-

ło lekko uszkodzone. 
Przybyli na miejsce po-
licjanci ustalili przebieg 
zdarzenia i spisali jego 
uczestników. Przygoda 

radnego Bieńkow-
skiego przyda mu się 
jako doświadczenie do 
pracy w komisji przy 
prezydencie miasta w 

sprawie zmiany orga-
nizacji ruchu w centrum 
miasta. W tym miejscu 
może zamiast parko-
wania po obu stronach 

równolegle do chodni-
ka może warto by zro-
bić parking po jednej 
stronie z parkowaniem 
skośnym?

jak się on nie 
zgodzi, to 
grozi mu się 
postępowaniami. Pre-
zes Żurowicz wyjaśnia 
również, że w TKK spół-
dzielnia ma tylko 2% 
udziałów, więc na nikim 
nie robi to wrażenia.

Postę-
powania trwa. 
Od jego wyników zależy, 
czy w Kołobrzegu będzie 

większa konkuren-
cja na rynku nie tylko 
telekomunikacyjnym, 

ale także na 
rynku me-

dialnym. Chyba, 
że spółdzielnia i Gawex 
Media dojdą do jakiegoś 
porozumienia. Ale to 
spowodowałoby rewo-
lucję na kołobrzeskim 
rynku…

GAWEX zderzył się 
ze spółdzielnią
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Godło na wieży ratusza 
nie spełnia już ustawo-
wych norm. Orzeł może i 
jest biały, ale korona jak-

by mu się obsunęła. 
Mało tego, złote 

pazury jakby 
mu odpadły. A 
tło niewiele ma 
już wspólne-
go z kolorem 
cze rwonym. 

Po niebieskiej 
otoczce również 

niewiele już zostało. Aż 
strach pomyśleć, że spod 
łuszczącej się farby wy-
kluje się orzeł… cesarski.

Radna RM
Danuta Adamska-
Czepczyńska

Ekopark 
obchodzi 15 urodziny

„BASTION” 
NADAL BEZ UMOWY

„Bastion” działa przy ul. Koszalińskiej, choć jego umowa dawno wygasła. 
I nie ma co do tego żadnej decyzji.

25 marca 1996 roku 
radni zadecydowali o 
powstaniu Ekoparku 
Wschodniego. To użytek 
ekologiczny w granicach 
Trzebiatowsko-Kołobrze-
skiego Pasa Nadmor-
skiego. Ma powierzchnię 
381 hektarów. Zasad-
niczym elementem 
użytku jest niecka 
s ł o n a w y c h 
t o r f o w i s k 
„Solne Ba-
gno”. Ob-
s z a r 
znajdu-
je się 
w wy-

kazie ostoi ptaków eu-
ropejskiej sieci obszarów 
chronionych. Odnotowa-
no tu występowanie oko-
ło 80 gatunków ptaków. 
Mamy nadzieję, że na 18 
urodziny Ekopark zosta-
nie rezerwatem przyrody. 
Radni! Do dzieła!

D a n u t a 
Adamska-Czep-

czyńska chce bronić 
uzdrowiska, ale robiąc 
to, robi to samo co rad-
ni opozycji. A to w klu-

bie PO może się nie 
podobać…

Czepczyńska jest 
znana ze swoich 
wypowiedzi, które są 
krytyczne pod adre-
sem instytucji, dzia-
łających przeciwko 
interesom uzdrowi-
ska. Tak jest zawsze, 
gdy chodzi o hałas, 
lokalizację dziwnych 
obiektów, a w ostat-
nich miesiącach 
gdy dyskutuje się o 
„Bastionie”. Ostatnio 
jednak coraz częściej 

p r z e w o d n i c z ą c a 
Komisji Uzdrowisko-
wej rozkłada ręce z 
bezradności. Widać, 
że w jej klubie wielu 
jej nie rozumie, lub 
z innych powodów 
zrozumieć nie może. 
Ostatnio, gdy szło o 
głosowanie w spra-
wach uzdrowiska, 
Czepczyńska nie 
wzięła udziału w gło-
sowaniu. Zmęczenie 
materiału?

Czy Czepczyńska 
się poddaje?

Godło to wstyd 
dla miasta

Radni stawiali niedawno 
pytania o działanie na 
szkodę miasta: niskiego 
czynszu, prowadzenia 
działalności handlowej a 
nie rozrywkowej, a także 
samowoli budowlanej i 
bezprawnie wykonanego 
parkingu. Radna Danuta 
Adamska-Czepczyńska 
apelowała, żeby ostatecz-
nie skończyć ze sprawą 
Bastionu.

Tymczasem prezydent 
przedłożył projekt uchwa-
ły o dzierżawę niemal 6 
hektarów na okres 9 lat dla 
„Bastionu”, pod rozszerzo-
ną działalność, de facto bez 
żadnych ograniczeń. Po na-
szej publikacji i stawianych 
pytaniach przez radnych, 
najpierw na posiedzeniu 
Komisji Uzdrowiskowej, 
a potem Komisji Komu-
nalnej, prezydent zmienił 
front. Przewodniczący 
Rady Miasta Ryszard Szufel 
otrzymał autopoprawkę do 
projektu uchwały, ale osta-
tecznie została ona wycofa-
na z porządku obrad. 

Prezydent chce wy-
dzierżawić działkę, 

ale stawia dwa 
warunki. Pierw-
szy to taki, że 
d z i e r ż a w c a 
w terminie 
roku od dnia 

zawarcia umowy będzie 
zobowiązany do przed-
stawienia oceny oddzia-
ływania na środowisko 
w obszarze Natura 2000 
planowej działalność pod 
rygorem rozwiązania 
umowy w trybie natych-
miastowym.  Jeśli ta opinia 
będzie negatywna, o żadnej 
działalności również nie 
ma mowy. Prezydent do-
łożył również zapis, że w 
obszarze wyznaczającym 
granicę obszaru górnicze-
go „Mirocice” dzierżawca 
ma całkowity zakaz prowa-

dzenia nowych inwestycji, 
przejazdów pojazdami 
mechanicznymi oraz ich 
ekspozycji, postoju i par-
kowania. Dzierżawcom ma 
także zostać zwiększony 

czynsz.

Przy bo-
rowinie, wbrew 
zapowiedziom nie 
powstał park rozryw-
ki, ale największy 
w Polce market 
wojskowy. W 
tym miejscu gło-

szą o tym wszystkie banery 
i plakaty reklamowe. Gdzie 
więc podział się park roz-
rywki? Radni mają powró-
cić do sprawy być może na 
najbliższej sesji.
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Pomimo, że już od dawna 
wiadomo o zmniejszonym 
przez rząd Donalda Tuska 
zasiłku pogrzebowym z 
6500 do 4000 zł, to stawka 
za duże miejsce grzebalne 
na kołobrzeskim cmentarzu 
nie uległa zmniejszeniu. 
Można śmiało powiedzieć, 
że miejsce to... podrożało. 
Do tej pory wysokość ceny 
stanowiła 10% zasiłku po-
grzebowego. Pytaliśmy w tej 
sprawie Michała Kujaczyń-
skiego, ale jak usłyszeliśmy, 

prezydent nie zamierza 
zmieniać swojego zarządze-
nia w tej sprawie z ubiegłe-
go roku. Pytali o to również 
radni Rady Miasta. Jak 
usłyszeli od kierownictwa 
spółki, spółka na zarządza-
niu cmentarzem jest stratna. 
Radni zastanawiali się jak to 
możliwe i zastanawiali się 
nad kontrolą tego stanu 
rzeczy. Wpływu na zmianę 
stawek jednak nie mają. 
Życie drożeje, a i po śmierci 
jakoś taniej nie jest…

Pasjonaci pełnolet-
nich bmw zutylizo-
wali dziś nawet po 

kilka kompletów starych 
opon na każde auto, 
biorące udział w pale-
niu gumy i driftowaniu. 
Wokół unosił się dym 
palonych opon, smród 
sprzęgieł i błysk iskier z 
osnowy trącej o beton, 
ku uciesze zgromadzo-
nych. Wielu przyjechało 
na lotnisko całymi rodzi-
nami. Rozpalano grille 
i pieczono kiełbaski. 
Niestety, wielu uczest-

ników łamało zasady 
bezpieczeństwa, np. 
pasażerowie driftujących 
samochodów wystawali 
przez otwarte okna. 

Podczas driftowania, z 
powodu nieostrożności 
dwóch kierowców, doszło 
do zderzenia samochodu 
dodge i bmw. Młode pa-
sażerki bmw nie przejęły 
się tym zbytnio i weszły 
na dach samochodu, by 
się lepiej bawić. Dzięki 
temu wskaźnik obciachu 
nie sięgnął maksimum. 

Młodemu kierowcy bmw 
nie było do śmiechu, gdyż 
samochód nie nadawał 
się w takim stanie do jaz-
dy. Drugi uczestnik kolizji, 
kierowca dodge’a, miał 
również nietęgą minę. 
Chwila popisów koszto-
wała go uszkodzeniem 
pokrywy przedniej, zde-
rzaka i pasa przedniego. 
Ciekawe jak została roz-
strzygnięta wina...

Poza kolizją podczas dri-
ftu, mimo szerokiej drogi 
na terenie lotniska doszło 

również do zderzenia 
mitsubishi i opla. Oprócz 
tego, pomocy medycznej 
udzielono pasażerce 
bmw, której kolega palił 
gumę. Dziewczyna mia-
ła kłopoty z oddycha-
niem i przytomnością 
po popisie, w wyniku 
którego nawdychała się 
toksycznych gazów. Co 
ciekawe, gdy udzielano 
jej pomocy, inna ekipa 
dla zabicia czasu... obok 
ambulansu rozpoczęła 
palenie gumy...

MG

A Lasik na to: 
NIEMOŻLIWE

Finansami 
Kotwicy intere-

suje się prokuratu-
ra. Sprawę w związku 
ze sprzeniewierzeniem 
funduszy i fałszowa-
niem dokumentów 

bada policja.

Wydział Kryminalny KPP 
Kołobrzeg poinformował 
prezydenta Janusza 
Gromka, że prowadzone 
jest postępowanie spraw-
dzające w związku z dzia-
łalnością prezesa Kotwicy 
Kołobrzeg S.A. Przemy-
sława Lasika, polegają-
cym na „sprzeniewierze-
niu środków finansowych, 
fałszowaniu dokumentacji 
księgowej, dokonywaniu 
wypłat pracownikom 
klubu i zawodnikom na-
leżności bez żadnego 
dokumentowania tego w 
kwotach odbiegających 
od listy płac”.
Śledczy interesowali się 
działalnością Komisji 
Rewizyjnej wobec spółki. 
Wobec tego, prezydent 
odpowiedział śledczym, 
że ani Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta, ani właści-
ciel spółki, nie prowadzi 
w niej bezpośredniej 
kontroli. Od nadzoru jest 
rada nadzorcza, a także 

biegli rewidenci badający 
finanse spółki. Prezydent 
przypomina, że przepro-
wadzone badanie przez 
biegłych rewidentów nie 
stwierdziło żadnych nie-
prawidłowości w zakresie 
finansów spółki. Policja 
interesuje się okresem od 
stycznia 2010 do stycznia 
2011 roku. 
Urząd Miasta nie komen-
tuje sprawy, gdyż żadne 
fakty prezydentowi nie 
są w tej sprawie znane. 
Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że donos na pre-
zesa Kotwicy Kołobrzeg 
S.A. złożył najprawdopo-
dobniej ktoś albo nieza-
dowolony z jego działań, 
albo ktoś, komu spółka 
winna jest pieniądze. 
Nasi rozmówcy zastana-
wiają się, jakie pieniądze 
mógłby sprzeniewierzyć 
prezes, skoro spółka 
jest „goła i wesoła”... Za-
pewne dowiemy się tego 
wkrótce.

Wypadkowy zlot w Bagiczu
Po raz kolejny w Bagiczu zebrali się młodzi ludzie zebrali się na paleniu gumy i wyścigach 

na lotnisku. Niestety, nie wszystko skończyło się dobrze.

Prezydent 
zbiera na cmentarz

Prezydent Gromek nie zamierza obniżyć cen za 
miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym. Od 
1 marca zasiłek pogrzebowy to tylko 4 tysiące zł.

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222
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Oto kilka fragmentów: 
„Pies (cocker spaniel) był 
prowadzony na smyczy; ja 
szłam chodnikiem, pies bie-
gał po trawie; na chwilę przy-
kucnął, wydawało się jakby 
się załatwiał. Pies wstał, 
odszedł na bok, wobec tego 
podeszłam sprawdzić to 
miejsce, aby je uprzątnąć. 
Pochyliłam się uważnie, ale 
stwierdziłam, że pies nie za-
łatwił się, zatem nie było co 
sprzątać. Przeszła z psem 
kilka metrów, kiedy nagle, 
w sposób wyjęty z kina 
akcji, przez skraj trawnika i 
chodnik zajechał mi drogę 
samochód straży miejskiej 
z migającymi światłami, wy-
biegł z niego strażnik miejski 
i stwierdził, że popełniłam 
wykroczenie, nie sprzątając 

po psie. Po pierwsze, 
doznałam szoku z 

powo-

du demonstracyjnej akcji, 
godnej zatrzymywania nie-
bezpiecznego przestępcy, 
następnie wyjaśniłam straż-
nikowi, że pies nic nie zro-
bił, o czym upewniłam się, 
uważnie sprawdzając miej-
sce na trawniku, co na pew-
no strażnik musiał widzieć. 
(...) Ponieważ uznałam, że 
zostałam zatrzymana bez-
podstawnie, poprosiłam, 
żeby strażnik zechciał po-
dejść ze mną do „miejsca 
zdarzenia”, gdzie łatwo 
mógłby stwierdzić, że miej-
sce mojego psa nie zostało 
zanieczyszczone. Strażnik 
stanowczo odmówił, zatem 
uznałam jego zachowanie 
za nadużycie władzy i od-
mówiłam podania moich da-
nych osobowych, ponieważ 
było jasne, że strażnikowi 
nie chodzi o usta-
l e n i e 

faktu lecz o wykazanie się 
schwytaniem przestępcy”.

Kobieta niezwykle ciekawie 
opisywała zdarzenie, które, 
co po niektórych fragmen-
tach trudno nazwać, ale jest 
skargą na działanie Straży 
Miejskiej. Kaskaderski opis 
sytuacji nie wzruszył jed-
nak zastępcy prezydenta 
miasta, który skargę 
uznał za bezzasadną. 
Przy jej odczytywaniu 
niezły ubaw mieli 
radni, jedynie ko-
mendant Straży 
Miejskiej za-
chowywa ł 
powagę.

Komisja Prawa 
zajmowała się 

skargą na działanie 
Straży Miejskiej.  

Skarga była jednak 
tak napisana,  że 

radni co chwila 
parskali 

gromkim 
śmiechem.

Ludzie mają pretensje do Policji 
i Straży Miejskiej, że karzą kie-
rowców wybiórczo, nawet za kil-

ka minut postoju, celem wyładowania 
towaru. - Dostałem mandat od strażni-
ków, bo faktycznie stałem na zakazie. 
Tyle, że inaczej się nie da. Nas karzą, 
ale jak przyjeżdża wielki tir z towarem 
do drogerii, nie ma nikogo. Służby 
nagle ślepną – mówi jeden z przed-
siębiorców. Sprawdziliśmy. Nie ma 
znaczenia, czy w dzień czy wieczo-
rem, wielka ciężarówka tarasuje jeden 
pas ruchu na ulicy Armii Krajowej, na 
czas wyładunku. Trwa to kilkadziesiąt 
minut. W tym czasie pojazd utrudnia 
ruch  i stwarza zagrożenie, zwłaszcza 
w momencie, gdy na pasach albo 
tuż przed skrzyżowaniem kierowcy 
są zmuszeni do zmiany pasa ruchu. 

Dzieje się tak dlatego, że od strony 
podwórka, drogeria nie może przyjąć 
zaopatrzenia. Ale to problem drogerii. 
Dlaczego więc trzy razy z rzędu, gdy 

natknęliśmy się na łamanie prawa, 
żadna ze służb nie zareagowała? 
Może sprawą zajmie się przewodni-
czący Komisji Prawa Rady Miasta?

ZAKAZ JEST, NIE DLA WSZYSTKICH

Dobiegła końca zorganizo-
wana przez Muzeum Oręża 
Polskiego konferencja z 
okazji obchodów kolejnej 
rocznicy walk o Kołobrzeg. 
Referaty omawiały szeroko 
rozumianą problematykę 
propagandy czasów wojny 
i pokoju. Jednak najwięk-
szym zainteresowaniem 
cieszył się film „Kolberg”. 
Seans został poprzedzony 
niezwykle ciekawym wykła-
dem dra Uwe Schrödera.

Film opowiada o obronie 
twierdzy Kołobrzeg w 1807 
roku. Zdjęcia robiono pod 
Berlinem, na poligonie 
wojskowym w Bornym-
Sulinowie i oczywiście w 
Kołobrzegu. Ukazuje, że 
pomimo wielkich zniszczeń, 
miasto nie zostało zdobyte, 
a to wszystko dzięki wiel-
kiemu poświeceniu miesz-
kańców. Film nie pokazuje 
cierpień ludności cywilnej 
(Hitler kazał je usunąć). 
Samo dzieło było kilku-
krotnie przemontowywane. 
Kontrowersje budziły nie-
zwykle realistyczne sceny 
batalistyczne. Co najważ-
niejsze, na taśmie filmowej 
utrwalono przedwojenny 
wizerunek Kołobrzegu: 
kolegiaty, portu, fortyfikacji, 

k a -
mie-
n i -
czek. 
„ K o l -
berg” to 
film gigant 
pod każdym 
względem. Kiedy 
przeciętna realizacja 
filmowa kosztowała 
wówczas od 0,5 do 1 mi-
liona DM, koszt tego filmu 
przekroczył 8 milionów DM. 
Zaangażowano w niego 
najlepsze siły aktorskie: 
Horsta Caspara, Gustava 
Diesla, Paula Wegenera, 
Krystynę Soderbaum oraz 
dziesiątki tysięcy statystów 
– żołnierzy Wehrmachtu, 
dla których uszyto tyle 
samo uniformów wojsko-
wych według wzoru z 1807 
roku. Sceny batalistyczne 
filmowało 6 kamer (jedna 
była umieszczona w ba-
lonie). Zatrudniono na tę 
okazję kilku pirotechników 
od efektów specjalnych. 
Film trwa 111 minut i został 
zarejestrowany na taśmie 
Agfa-Color. Jego premiera 
odbyła się 30 stycznia 1945 
roku w Berlinie.

Film nie przyniósł ocze-
kiwanych rezultatów. W 
lutym 1945 na zmianę 
czegokolwiek było już za 
późno. Jednak propaganda 
nazistowska, gdy Kołobrzeg 
został już zdobyty, zadbała 
o to, aby informacja nie 
pojawiła się w oficjalnych 
raportach. Mit niezdobytej 
twierdzy miał trwać do 
końca wojny - jak uważali 
najzagorzalsi z nazistów 
- dla nich wygranej.

Radni lali 
ze śmiechu!

Co tak rozweseliło 
naszych rajców? 
Tekst skargi! 

Megaprodukcja 

oficjalnie

Podczas konferencji 
naukowej „Mity Ko-
łobrzegu” hitem był 
wyświetlony po raz 
pierwszy film z 1944 
roku pt. „Kolberg”. 
Była to swoista po-
wojenna premiera.

Docierają do nas kolejne skargi mieszkańców, kara-
nych na zakazie postoju i zatrzymywania na ulicy Ar-
mii Krajowej. Jedni płacą, innych się nie zauważa.



  12  | www.miastokolobrzeg.pl   marzec 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   13    marzec 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Sarna zamieszkała w 
parku przy sanato-

rium na początku roku. 
Przybłąkała się i pomimo 

akcji odstraszających, nie 
zamierza się wynieść. - 
To nie takie proste - mówi 
Marian Chmielewski, do-

karmiający zwierzę. - Gdy 
chcieliśmy się jej pozbyć, 
kuracjusze wzywali policję 
i twierdzili, że to znęcanie 
się nad zwierzęciem. A 
my tylko chcieliśmy, żeby 
sobie wróciła do swojego 
naturalnego środowiska 
- dodaje. 

Sarna przyzwyczaiła się 
do swojego nowego śro-
dowiska. Pracownicy sa-
natorium stanęli ostatecz-
nie przed koniecznością 
jej dokarmiania. - Mamy 
w miarę stałe menu, to 
chleb, to marchewka czy 
inne warzywa - mówi pan 
Marian. Sarnę dokarmiają 
także sami kuracjusze. 
Najczęściej przynoszą jej 

pieczywo i jabłka. - Mi sar-
na nie przeszkadza - de-
klaruje stanowczo doktor 
Ryszard Leszczyński - dy-
rektor Sanatorium MSWiA. 
- Mamy pewne obawy, 
żeby tym swoim rozpędem 
nie zrobiła komuś krzywdy. 
Zwracaliśmy się już w tej 
sprawie do różnych służb, 
ale jakoś nic nie udało się 
zrobić.

I tak sarna stała się ma-
skotką sanatorium. Przy-
zwyczaili się do niej rów-
nież pracownicy. Nawet 
ochrzcili sarnę imieniem 
Wacek. Idzie wiosna i 
liczą, że jednak uda się 
Wacka przywrócić na łono 
natury.

Nowa maskotka w parku MSWiA: Wacek

Mewy to niezwykle spryt-
ne ptaki. Słyną ze sporej 
nie tylko drapieżności, ale 
również pazerności. I gdy 
ich koledzy ciężko pracują 
podczas połowów, one 

pojawiają się z szybkością 
błyskawicy, żeby przejąć 
rybę z dzioba do dzioba. 
Wydaje się to takie zwie-
rzęce, a jak bardzo przy-
pomina polską politykę…

SU-22 został dostar-
czony do Kołobrzegu. 
10-tonowa rura (bez sil-
nika) została podniesiona 
przez dźwig i złożona 
na wystawie plenerowej. 
Teraz jeszcze zabytek 
trzeba złożyć. Samolot 
ma zostać ustawiony na 
specjalnej konstrukcji pod 
kątem 30 stopni, tak jakby 
właśnie startował. Będzie 
to wyglądało naprawdę 
imponująco, tym bardziej, 
że samolot ma 19 metrów 
długości.

Su-22 to wersja ekspor-
towa samolotu Su-17 z 
możliwością regulacji 
skrzydeł, używana 
przez wojska Układu 
Warszawskiego. Sa-

moloty te nadal używane 
są w Siłach Powietrznych i 
stanowią ich ważną część, 
niestety - coraz mniejszą. 
Są wycofywane z eksplo-
atacji. Nie prowadzi się 
remontów głównych, a 
jedynie rutynowe przeglą-
dy w bazach. Kołobrzeski 
egzemplarz został wyco-
fany z Mirosławca i trafił 
do Świdwina. Stamtąd 
jeden samolot przewiezio-
no do Kołobrzegu, a drugi 
model, dwumiejscowy na 
cele szkoleniowe, trafi do 
Rogowa.

Sanatorium MSWiA ma nową maskotkę. To nie orzeł, jak mógłby świadczyć charakter 
jednostki, ale sarna, która mieszka w parku na terenie obiektu.

Dyrektorowi Sanatorium 
MSWiA Ryszardowi 
Leszczyńskiemu sarna 
nie przeszkadza.

KIEDY WOŹNIAK 
WEŹMIE SIĘ ZA PORZĄDKI?
Wiadro już jest, teraz jesz-
cze jakaś miotła i szufla, i 
można brać się do porząd-
nej opozycyjnej roboty. 
Fani lewicy martwią się, 
że po wyborach lewica 

zapadła w dziwny 
zimowy letarg. 

Ale nie ma co się martwić, 
nadeszła wiosna, a wraz z 

nią szef klubu SLD w 

Radzie Miasta pokaże, kto 
tu sprząta. W końcu od cze-
goś trzeba zacząć w drodze 

po prezydenturę.

Samolot szturmowy SU-22 przewieziono ze Świ-
dwina do Kołobrzegu. Będzie niebywałą atrakcją 
- pomnikiem na wystawie plenerowej Muzeum 
Oręża Polskiego.

Zobacz co mam w dziobie…

SU22 TRAFIŁO 
DO MUZEUM
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P O L E C A
Koncert Ireny Santor
2 kwietnia 2011 godz. 19.00
Akompaniament - Czesław 
Majewski
bilety: przedsprzedaż: 50 zł, w 
dniu koncertu: 60 zł

Najnowsza płyta Ireny Santor 
„Kręci mnie ten świat” miała pre-
mierę 15 listopada 2010 r. i zawie-
ra 14 premierowych utworów. Na 
płycie słychać teksty Wojciecha 
Młynarskiego, Jana Wołka, Jacka 
Cygana, Marka Ibiszczanika, 
Leszka Aleksandra Moczulskiego, 
Marka Robaczewskiego oraz 
Agnieszki Osieckiej. Muzykę napi-
sali: Piotr Rubik, Seweryn Krajew-
ski, Zbigniew Wodecki, Czesław 
Majewski, Wlodzimierz Nahorny, 
Janusz Sent, Jan Kanty Pawlu-
skiewicz, Jerzy Derfel i Stanisław 
Soyka, który wykonuje również z 
Artystką duet „Nie narzekajmy na 
klimat (Piosnka)”.

„Będzie tylko lepiej”
- jednoaktówka komediowa
5 kwietnia godz. 19.00
Bilety: przedsprzedaż: 35 zł, w 
dniu spektaklu: 45 zł
Występują: Marek Siudym i Jacek 
Kałucki
Reżyseria: Stefan Fridmann

Jacek Hempel po raz wtóry umówił 
się ze swoimi bohaterami, Panem 
„A” i Panem „B” (pierwszy raz 
w sztuce „Jakoś to będzie”) na 
gorący Polaków dyskurs w bardzo 
ważnej sprawie. Oczywiście z 
lekkim przymrużeniem oka, wszak 
jest to jednak komedia.
Od pierwszego spotkania upłynęły 
cztery lata i w ich życiu wiele 
się zmieniło; priorytety, status 
społeczny, rozczarowania i pasje. 
Wśród motywów zaangażowania 
w otaczającą rzeczywistość na 
pierwszym planie jawi się ekologia 
i ochrona środowiska w Ich małej 
ojczyźnie. Dzieli obu sporo, ale 
jedno łączy na pewno: urodzili 

się i żyją w kraju nad Wisłą. Czy 
to wystarczy krajanom odejść od 
uprzedzeń i znaleźć satysfakcjonu-
jący konsensus?
Autor z sympatią kreśli swoich bo-
haterów, zapewne ich lubi i dlatego 
nie odbiera szansy na porozumie-
nie, o co w Polsce łatwo nie jest.

Michał Bajor „Piosenki Marka 
Grechuty i Jonasza Kofty”
15 kwietnia godz.19.00
Bilety: przedsprzedaż: 40 zł, w 
dniu koncertu: 50 zł

Ukończył PWST w Warszawie. 
W 1970 roku zadebiutował jako 
piosenkarz na eliminacjach 
Festiwalu Piosenki w rodzinnym 
Opolu. Karierę filmową rozpoczął 
w 1975 roku u Agnieszki Holland 
w filmie Wieczór u Abdona razem 
z gwiazdą Beatą Tyszkiewicz. W 
1987 roku nagrał swoją pierwszą 
muzyczną płytę Michał Bajor Live. 
„Piosenki Marka Grechuty i Jo-
nasza Kofty” to szesnasty album 
Michała Bajora. Premiera tego 
dwupłytowego albumu odbyła się 
12 października 2009 roku. 

W związku ze specyficznym i 
kameralnym charakterem recitalu 
Michała Bajora, uprzejmie prosi-
my o nie przyprowadzanie na kon-
cert dzieci poniżej 6 roku życia. 
Przepraszamy i dziękujemy.

www .mias toko lob r zeg . p l
WIEMY   WSZYSTKO

Wśród zajętych 
przez podko-
mendnych gene-

rała Popławskiego wsi było 
również zamieszkałe przez 
zaledwie dwieście osób Ro-
ścięcino. Choć wydawać by 

się mogło, że miejsce to nie 
odegrało istotnej roli pod-
czas oblężenia Kołobrzegu, 
to właśnie wysadzenie w 
powietrze miejscowego 
ujęcia wody, stanowiło 
jeden z sygnałów do rozpo-

c z ę -
c i a 
walk o 
port, a po ich 
zakończeniu, tutaj ulo-
kowano obóz przejściowy 
dla niemieckich jeńców. W 
dniach od 8 do 12 marca 
1945 roku w miejscowości 
stacjonowało dowódz-
two 2. Brygady Artylerii 
Haubic, a w okolicy roz-
lokowano szereg innych 
pododdziałów.
Akcja rozgrywa się na 

granicy wioski, która jest 
broniona nie jak się wyda-
wało przez maruderów, ale 
przez dobrze uzbrojonych 
żołnierzy. Polacy szturmu-

ją barykadę przy tablicy 
miejscowości i zabijają żoł-
nierzy niemieckich. Po in-
scenizacji pod pomnikiem 
poległych złożono kwiaty.

NA DRODZE STAŁO… 
ROŚCIĘCINO

Z INICJATYWY PASJONATÓW I PRZY WSPARCIU SAMORZĄDU, W ROŚCIĘCINIE ODBYŁA SIĘ INSCENIZACJA 
WALK O WIOSKĘ I UJĘCIE WODY, KTÓRE ZOSTAŁO WYSADZONE.
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Jak Jacek z Jackiem
Kuś: Dostałem 
smsa od kolegi 
z Warszawy, 
że rezygnuje z 
przyjazdu do 
Kołobrzegu. 
To już jakaś 
klątwa.

Kuś: Powiem 
ci, że jak 
czegoś nie 
zrobimy, to 
ludzie nawet 
na Sunrise nie 
przyjadą.

Woźniak: 
Wiem, na plaży 
trzeba zaanga-
żować naszych 
rodzimych 
złomiarzy. 

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

Nudy panie, nudy

Parus: Ile można słuchać tych 
bzdur!?

Parus: Od tych głupot tylko głowa 
puchnie. Skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle?

Parus: Muszę się pilnować, bo jak 
tak dalej pójdzie to jeszcze sam w 
to uwierzę.

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

Wujek dobra rada

Kalinowski: Słuchaj skarbnik, ta 
dziura budżetowa jest już taka, że 
niedługo kogoś wessie…

Czakański: Wiem, że mi nie uwie-
rzysz, ale mamy nad tym pełną 
kontrolę.

Pytloch: Na przykład u nas 
wszystko jest już po 7 zł, sió-
demka tworzy lepszy klimat do 
rozmów z obywatelami.

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

Pre-
zydent 

n i g d y 
nie ukry-

wał, że po-
doba mu się 

funkcja prezy-
denta. Ostat-
nio jednak jest 
w wyraźnie 
nadzwyczaj-
nie dobrym 
n a s t r o j u . 

Dlaczego?
Bo idzie 

w i o -
sna! 

Nie ma śniegu, 
dzień jest dłuż-
szy, przygrze-
wa słoneczko. 
Prezydent, jak 
na prawdziwe-
go dowódcę 
przystało, po-
trzebuje dużo 
p o z y t y w n e j 
energii. Nie ma 
się co dziwić, 
zwłaszcza, że 
pracuje w 
ins ty -
tucji, 
w 
któ-

r e j 
każde-
go dnia 
prze lewa 
się tyle jadu. 
To prawie jak 
f a b r y k a . 
C i e k a w e , 
czy urzęd-
n i k o m 
wypłaca się 
szkodliwe….

GROMEK MA DOBRY 

HUMOR

NIE MA TO JAK 

WŁADZA
Jolancie Wiatr 

z „Gazety Koło-
brzeskiej” władza 
smakuje coraz bar-
dziej. Ostatnio na 
spotkaniu w gabi-
necie starosty za-

siadła sobie przy 
jego biurku. 

Nowy fotel 
To m a s z a 

Tamborskiego oce-
niła na 8 w 10-stop-
niowej skali. Bra-
kuje w nim funkcji 
masażu i szybkiego 
przejścia do pozycji 
horyzontalnej. Każ-
dy medal ma dwie 
strony: władza 
nie rozpiesz-
cza…
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Ostatnie tygodnie to bardzo dobra postawa Czarodziejów z Wydm. 
Pokonaliśmy Zastal i Polpharmę, a także Prokom na meczu wyjazdowym 
w Gdyni. Czy jednak zostaniemy w Ekstraklasie?

Prezentacja piłkarzy Kotwicy
Piłkarze wchodzili na salę 
przy hip-hopowych rytmach. 
Sala konferencyjna kom-
pleksu „Milenium” była ude-
korowana flagami, banerami 
i innymi elementami w bar-
wach klubu. Organizatorami 
prezentacji był Miejski Klub 
Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 
i stowarzyszenie „Nasza 
Kotwica”. Dopisali politycy 
na czele z prezydentem 
i przewodniczącym Rady 
Miasta, ale kibice tłumnie na 
prezentacji się nie stawili.

W przydługim wystąpieniu 
prezydent Janusz Gromek 
przypomniał wszystkim, 
kto Kotwicę finansuje. 

A środki finansowe klub 
czerpie głownie z miasta. 
Sporo miejsca prezydent 
poświęcił otwarciu nowego 
stadionu, jako wielkiemu 
świętu sportu i spełnienia 
marzeń pokoleń kołobrze-
żan. Kibicom przedstawiono 
demokratycznie wybranego 
kapitana drużyny. Zawod-
nicy spośród siebie wybrali 
Marcina Dymka. Trener 
Wojciech Polakowski pod-
czas uroczystości przypo-
mniał o planach Kotwicy, a 
więc awansie do II ligi. Jest 
to marzenie zarówno piłka-
rzy jak i kibiców, do których 
zespół ma konsekwentnie 
podążać. 

W kompleksie „Milenium” odbyła się prezentacja piłkarzy Kotwicy Kołobrzeg. 
23 zawodników otrzymało koszulki w biało-niebieskich barwach.

Nie brakuje osób, 
dla których ostatnie 
mecze powinny wy-
glądać jak ten z AZS 
Koszalin. Okazuje 
się bowiem, że w 
niektórych politycz-
nych kręgach 
liczono 
n a 

naturalny spadek 
Kotwicy Kołobrzeg 
do I ligi. Ale to się 
nie udało i wszystko 
wskazuje na to, że się 
nie uda. Naturalnym 
spadkowiczem jest 

Siarka. Jeśli 
j e d n a k 

n a 

kolejny sezon nie 
znajdą się pieniądze, 
a wszystko na to 
wskazuje, to może 
być spory pro-
blem. Majstro-
wanie przy 
sportowej 
s p ó ł c e 
akcyjnej 
może się 
skończyć 
s p a d -
kiem do 
III ligi. 
Czy po 
raz kolejny 
Czarodzieje 
będą potrze-
bowali wsparcia 
swoich kibiców?

Czy grozi nam 
III liga?


