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DO CZEGO SŁUŻY 
MAJĄTEK

R E K L A M A

Janusz 
Gromek
Prezydent 
Miasta Kołobrzeg

Marzysz o luksusowym samocho-
dzie? Biegniesz z jednej pracy do 
drugiej? Chciałbyś pochwalić się 
wypasioną bryką przed kolega-
mi? Zrób to, co Janusz Gromek: 
zostań prezydentem Kołobrzegu, 

a twoje problemy same się roz-
wiążą. To wszystko dostaniesz 
na nasz koszt, czyli na koszt po-
datników. Zobacz, do czego służy 
urzędowa Skoda SuperB. 

Więcej na stronie 3.

URATOWALIŚMY URZĄD PRZED KOMPROMITACJĄ!

miasto
Czy to jeszcze 

pamiętasz?
20 lat temu w wolnych i demokratycznych wyborach 

wybraliśmy nowy samorząd. Prezydentem 
Kołobrzegu został Henryk Bieńkowski, a przewo-

dniczącą Rady Miejskiej Anna Giętkowska. 
Zobacz fotoreportaż 

na str. 4.

skrzynka 
pocztowa 
t.tamborski.umpoczta

Jednym hasłem można 
było sprawdzić pocztę 
niemal każdego pra-

cownika Urzędu Miasta. Jeśli 
ktoś chciał zobaczyć pocztę 

zastępców prezydenta, albo 
skarbnika, wystarczyło wpisać 
banalny klucz. 
Na stronie 5 pokazujemy, jak 
na to wpadliśmy.

ZOBACZ 

PUBLICZNY!
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Adres: ul Armii Krajowej 6 
(obok Urzędu Skarbowego)

Tel.  0 692 449 201, 0 793 654 708 
e-mail kredytnabank@interia.pl

NOWA PLACÓWKA

 HIPOTECZNE
 GOTÓWKOWE

 KONSOLIDACYJNE
 INWESTYCYJNE

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
      (BEZ ZUS)

Przyjdź, zapytaj to nic nie kosztuje!!!!!!

KREDYTY W NASZEJ PLACÓWCE  DOWIESZ SIĘ O AKTUALNYCH PROMOCJACH W  18 BANKACH

 Kredyt na Bank

Niemal 100 ty-
sięcy złotych 
– tyle podatni-

cy zapłacili za samo-
chód, który w 2007 
roku zakupił Urząd 
Miasta. Skoda SuperB 
miała być najlepszym 
środkiem transportu 
dla nowego wówczas 
prezydenta Kołobrze-
gu Janusza Gromka. 

Nowa władza, 
nowe standar-
dy: bi-ksenowe 

reflektory z dynamicz-
ną regulacją wysoko-
ści słupa światła wraz 
ze spryskiwaczami, 
asymetrycznie dzielo-
ne i składane oparcie 
kanapy tylnej, zmie-
niarka CD, przyciem-

niane szyby, tapicer-
ka skórzana ciemna, 
itd., itp., do wyboru, 
do koloru. 

Tego nie ma w 
żadnym urzę-
dowym wyka-

zie, ale tegoroczna 
zima była pechowa 
dla prezydenckiej li-
muzyny. Wyjeżdżając 
spod Urzędu Miasta, 
na skrzyżowaniu uli-
cy Walki Młodych i 
Ratuszowej, w prawy 
tył tego wspaniałego 
auta uderzył jakiś 
kierowca, który nie 
zdążył wyhamować. 
Prezydentowi na 
szczęście nic się nie 
stało. Kierowcy obu 
aut byli trzeźwi. 

STARANOWANO 
PREZYDENTA!

UJAWNIAMY

Kołobrzeżanie długo nie 
czekali z pomocą na rzecz 

mieszkańców dotkniętych klęską 
powodzi. Obfite opady deszczu 
spowodowały, że południowa 
Polska została sparaliżowana 
klęską powodzi. Na południe 
kraju niemal natychmiast ruszy-
ło 6 kołobrzeskich strażaków. 
Przed remizą uroczyście żegnał 
ich komendant Jerzy Bartnik. 

Pomoc powodzianom zaoferowali 
też mieszkańcy, w szczególności 
osiedla Radzikowo. Akcja ma cha-
rakter oddolny i spontaniczny. Jej 
inicjatorami jest Renata Brączyk 
oraz Henryk Bieńkowski. – W 
tej chwili poszukujemy jeszcze 
rodzin, które są chętne przyjąć 
dzieci na 10 do 14 dni – mówi Re-
nata Brączyk. – Można do mnie 
dzwonić: 603 751 664. – Utrzy-

mujemy kontakt z Tarnobrzegiem 
i Sandomierzem – informuje 
Henryk Bieńkowski. – Stamtąd 
przyjadą dzieci na wypoczynek 
do Kołobrzegu – dodaje. Akcję 
popiera i włącza się w nią An-
drzej Mielnik: – Ta inicjatywa jest 
bardzo potrzebna i mi się ona 
podoba. W tej chwili właśnie cze-
goś takiego oczekują od nas inni.

NA RATUNEK 
POWODZIANOM

Na południe kraju natychmiast ruszyło 6 kołobrzeskich strażaków. 
Przed remizą uroczyście żegnał ich komendant Jerzy Bartnik. 
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www.roletyzakard.pl

Jest nieco po 
godzinie 19.30. 
Na ul. Ratuszowej 

w miejscu do tego nie 
przeznaczonym zatrzy-
muje się prezydencka 
Skoda ZKL 001UM. Za-
biera znanego przed-
siębiorcę. Ten ubrany 
w dres z plecakiem 
ładuje się do samo-
rządowej limuzyny. 
Nikt go nie porywa, w 
samochodzie jest już 
4 mężczyzn, którzy 
wybierają się do Aqua-
riusa. Tam w luksuso-
wej bazie SPA, mogą 
odpocząć od utrapień 
i kłopotów dnia co-
dziennego. 

Wychodząc, panowie 
zahaczają jeszcze o ho-
telowy bar. Widać, jak 
Janusz Gromek zakłada 
kapelusz „Guinessa”, po 
czym chwyta za pokal 
wypełniony ciemnym 
napojem. Jest z nim rad-
ny Rady Powiatu Jerzy 
Wolski. Dla niego jest 
soczek. Janusz Gromek 

załatwia jeszcze kilka 
spraw przez telefon, 
bo ten ciągle dzwoni. 
Ale spotkanie jest uda-
ne. Około 22 panowie 
opuszczają Aquariusa. Z 
kapeluszem „Guinessa” 
wychodzi Jerzy Wol-
ski, obok niego Janusz 
Gromek. Ten ostatni nie 
siada jednak za kierow-
nicą. Służbowym autem 
należącym do Urzędu 
Miasta będzie kierował 
Jerzy Wolski. 

Auto wyjeżdża z 
uzdrowisk z piskiem 
opon. W tej części mia-
sta obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 
40 km/h. Kierowca nie 
przestrzega przepisów 
i przekracza 70 km/h. 
Równie szybko mknie 
ulicą Grochowską, prze-
jeżdżając skrzyżowanie 
na pomarańczowym 
świetle. Na ul. Ratuszo-
wej wysadzany jest zna-
ny przedsiębiorca. Auto 
szybko mknie wąskimi 
uliczkami śródmieścia. 

Kolejny mężczyzna 
opuszcza limuzynę przy 
skrzyżowaniu ulicy Sol-
nej i Portowej. Następny, 
odwożony jest służbo-
wym autem na ulicę 
Wylotową. 

Na koniec, Jerzy 
Wolski odwozi prezy-
denta pod jego dom na 
ulicę Tuwima. Wysiada 
ze Skody, jego miejsce 
zajmuje Janusz Gromek 
i wjeżdża autem do ga-
rażu. Wolski odjeżdża 
swoją luksusową audicą, 
Gromek idzie do domu.

Czy służbowa limuzy-
na służy do prywatnych 
wyjazdów z kolegami? 
– Prezydent ma nieli-
mitowany czas pracy – 
mówi rzecznik prezyden-
ta Michał Kujaczyński. 
– Nie widzę nic złego w 
tym, że prezydent używa 
służbowego samochodu 
reprezentując miasto.

Każdy ma prawo po-
pływać w basenie, zre-

laksować się w jacuzzi, 
posiedzieć w saunie, a 
potem napić się ciemne-
go napoju. Życie jest dla 
ludzi. Sprawdź, może i 

ty w któryś poniedziałek 
zabierzesz się prezy-
dencką Skodą na basen. 
Polecamy zrobić wcze-
śniejszą rezerwację w 

Wydziale Organizacyj-
nym Urzędu Miasta, tel. 
94-352-37-69.

Służbowa prywatna 
limuzyna

Służbowa limuzyna szybko mknie wąskimi uliczkami 
śródmieścia. 

Irytacja kołobrzeżan sięgnęła zenitu. Wcale nie lepiej o go-
spodarzach miasta wyrażają się turyści. A wszystko przez 
to, że pomimo obietnic prezydenta miasta Janusza Gromka i 
jego zastępcy Tomasza Tamborskiego, wyrwa w Ekoparku od 
niemal 2 miesięcy nie została załatana. I na razie nie będzie.

MIESZKAŃCY POKAZALI WŁADZY!
Akcja odbyła się z ini-
cjatywy społecznej. Był 
jeden postulat: natych-
miastowego załatania 
dziury w wydmie i zata-
mowania wypływu wody 
z Ekoparku. Głos zabrał 
również Tomasz Tambor-
ski, zastępca prezydenta 
miasta, który zapewniał 
o wysiłku urzędników w 
kierunku naprawy tego 
miejsca. Wcześniej jed-
nak w telewizji tłumaczył, 
że ta woda po prostu z 
Ekoparku zejść musi.
Podczas ekomanifestacji 
zbierane były podpisy pod 

listem do władz miasta 
i Urzędu Morskiego w 
Słupsku, do wiadomości 
marszałka p.o. prezyden-
ta, premiera i innych waż-
nych urzędników, w celu 
natychmiastowych działań 
w Ekoparku. Podpisało 
się ponad 100 osób. Jed-
nocześnie mieszkańcy 
symbolicznie zatamowali 
wypływ wody z  Ekoparku 
przy użyciu worków z pia-
skiem, kamieni oraz drew-
na (na zdjęciu Iga, Marek 
i Włodzimierz z Podczela, 
którzy włożyli sporo trudu 
w budowę tamy).

Prezydent miasta zamiast 
wsłuchać się w głos 
mieszkańców i turystów 
nadąsał się i obraził, nie 
tylko na ludzi, którzy w 
dobrej wierze zgromadzili 
się w Ekoparku, ale także 
na naukowców, którzy 
zarzucają mu działania 
pozorowane. 

R E K L A M A

Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg
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FOTOREPORTAŻ JERZEGO PATANA

20-LECIE SAMORZĄDU 
KOŁOBRZESKIEGO

Od redakcji: dziękujemy Jerzemu Patanowi za przekazanie archiwalnych zdjęć.

5 czerwca 1990 roku. 
Radni pierwszej kadencji 
demokratycznego samorządu.

Roszkiewicz i Bieńkowski 
uścisnęli sobie dłonie. 
Władzę przejęli ludzie wybrani 
w wolnych i demokratycznych 
wyborach. 

Po zakończonej kampanii 
samorządowej 46-tysięczne 
wówczas miasto, jakim był 

Kołobrzeg, wybrało 32 radnych Rady 
Miejskiej. „Solidarność” w kampanii 
wyborczej podkreślała, że rząd to nie 
wszystko, potrzebny jest samorząd, 
aby zmienić krajobraz polityczny 
kraju. Wówczas samorządem de 
facto nadal władał aparat PZPR, ale 
wybory w niedzielę 27 maja 1990 
roku nie pozostawiły złudzeń. I na 
tym szczeblu rządy jednej partii 
przechodziły do historii.

To było 5 czerwca 1990 roku. 
Radni pierwszej kadencji demo-
kratycznego samorządu zebrali 

się w Sali Obrad Urzędu Miasta. Sesja 
miała uroczysty, podniosły charakter. 
Na początku, radni złożyli ślubowanie 
ojczyźnie oraz działania na rzecz i w 
interesie wspólnoty lokalnej. Przewod-
niczącą Rady Miejskiej została Anna 
Giętkowska – radca prawny. Natural-
nym liderem obozu solidarnościowego 
był Henryk Bieńkowski i to on został 
prezydentem Kołobrzegu. W swoich 
przemówieniach zaproszeni goście 
podkreślali doniosłość chwili w historii 
miasta i Polski. Na sesję przybył m.in. 
poseł Stefan Gębicki, Klemens Bieliński 
– przewodniczący Zarządu Regionu 
„Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, Jacek 
Pęczek – pełnomocnik rządu ds. refor-
my samorządu terytorialnego, a także 
ksiądz prałat Józef Słomski.

Na sesji w swoim wystąpieniu 
raport ze stanu miasta złożył 
ustępujący prezydent Jerzy 

Roszkiewicz. Roszkiewicz i Bieńkow-
ski uścisnęli sobie dłonie. Władzę 
przejęli ludzie wybrani w wolnych 
i demokratycznych wyborach. Roz-
począł się nowy rozdział w historii 
Kołobrzegu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Anna Giętkowska 
– radca prawny.
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MAGICZNE HASŁO: 
kolobrzeg

Zapytana o nieoficjalnie krążące po mieście informacje w 
związku z zastraszaniem, Dorota Oyedemi potwierdziła, że 
takie sytuacje miały miejsce. Przyznała, że ona i jej rodzina 
otrzymywała agresywne e-maile o podtekście rasistowskim. 
Za wypowiadanie się przeciwko spalarni firmy „Portka” 
oraz decyzjom prezydenta Janusza Gromka, anonimowe 
e-maile, rzekomo od rodziców trafiły do dyrekcji Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, gdzie pani Dorota na co 
dzień pracuje. Zarzucano jej niekompetencję i zaniedby-
wanie obowiązków. Przeprowadzone postępowanie przez 
dyrekcję obaliło te zarzuty. 

Dorota Oyedemi otrzymała również wezwanie przedsądo-
we od spółki „Portka”, za krytykowanie inwestycji i zarzuty 
szkodliwego działania pod adresem spalarni. Pani Dorota 
przyznała, że na początku było jej trudno z całym tym ba-
gażem, ale znaleźli się ludzie, którzy jej pomogli. Jak dodała, 
została wysłana odpowiedź na wezwanie przedsądowe, w 
którym grożono jej ogromnymi sankcjami finansowymi, i 
jak na razie jest spokój.

Tak, tak, „kolobrzeg” pisane przez „l”. To zaklęcie niczym „sezamie otwórz się” 
potrafiło zdziałać naprawdę dużo. Wielu oczy wyleciałyby z orbit, gdyby to zobaczyli.

skrzynka 
pocztowa 
t.tamborski.umpoczta

NOWA FRYZURA 
PANI SEKRETARZ

Maj, ciepły wieczór w 
jednej z kołobrzeskich 
restauracji. Dociera do 

nas ciekawa informacja. – Ta-
jemnicą poliszynela jest panie 
redaktorze, jak przejąć kontrolę 
nad skrzynkami pocztowymi 
Urzędu Miasta – ciągnie mój 
rozmówca. – Jest pan zaintere-
sowany? – pada pytanie. – No 
jak to zrobić? – pytam zacieka-
wiony. – Każdy o tym wie, wy-
starczy użyć hasła „kolobrzeg” 
– kończy mój rozmówca. 

Nie uwierzyłem. Nawet na kilka 
dni zapomniałem o sprawie. Aż 
pewnego wieczoru postanowiłem 
temat sprawdzić, choć podchodzi-
łem do tego sceptycznie. – Kto by 

używał jednego hasła do wszyst-
kich skrzynek? – myślę sobie. 
– To niemożliwe – z taką myślą 
wybieram pierwszy lepszy adres 
i używam magicznego hasła. Na 
ekranie komputera pojawia się 
informacja, że podałem nieprawi-
dłowe hasło. Ale nie byłbym sobą, 
gdybym nie sprawdził innych 
adresów. – No dobrze – myślę 
sobie. – t.tamborski@um.kolo-
brzeg.pl – wpisuję hasło, chwila 
wyczekiwania i już: jestem zalo-
gowany jako t.tamborski. 

Szok. Następnie sprawdziłem 
jeszcze kilka skrzynek. Nie naru-
szyłem tajemnicy korespondencji. 
Nie o to przecież chodziło. Ale 
trudno było uwierzyć, że jed-

nym słowem można sprawdzić 
zawartość skrzynek większości 
pracowników: przetargi, sprawy 
finansowe, urzędowe, prywatne… 
Dla każdego kto chciał i znał ha-
sło, nie było żadnej bariery, żeby 
dowolnie mógł szperać w poczcie 
urzędników.

Z samego rana zawiadomiłem o 
sprawie sekretarz Urzędu Miasta 
Ewę Pełechatę. Nie uwierzyła, 
dopóki jej nie pokazałem. A na-
stępnie odbyła się wielka akcja 
zmiany haseł na skrzynkach 
urzędników. Nawet dostaliśmy 
podziękowania od pani sekretarz 
za obywatelską postawę.

Robert Dziemba

W piątek przed 
majowym 
weekendem Ewa 

Pełechata, sekretarz mia-
sta, w godzinach pracy 

odwiedziła fryzjera. 
Wychodząc z modną 

fryzurą z dumą wę-
drowała z powro-

tem do urzędu, 
aby jakby nigdy 

nic powrócić 
do swoich 

obowiąz-
ków. 

- Gdybym to ja tak wy-
szła na chwilę do fryzje-
ra to następnego dnia 
zaliczyłabym dywanik 
co najmniej u naczelni-
ka – mówi nam jedna z 
urzędniczek. – Kamery 
rejestrują każdy ruch 
klientów i pracowników, 
dbanie o nasze bezpie-
czeństwo to mit. A nad 
wszystkim czuwa właśnie 
pani sekretarz. Ale co 
wolno wojewodzie…

- Pani sekretarz ma nie-
normowany czas pracy 

– tłumaczy Michał 
K u j a c z y ń s k i , 
rzecznik praso-
wy prezydenta. 
– Jest tytanem 

pracy i tak jak 
prezydent czy jego 

zastępcy jej czas pracy 
wyznacza jej zakres obo-
wiązków. 

- Pan rzecznik co nieco 
żartuje – uważa urzędnik 
z długoletnim stażem. – Ja 
pracę zabieram do domu i 

też jestem tytanem pracy, 
bo kierownictwo zaleca 
zbijanie nadgodzin. Wszy-
scy jesteśmy ludźmi i nie 
powinno być równych i 
równiejszych, bo to nie 
buduje ani zaufania ani 
dobrych relacji.

Ewa Pełechata 
sekretarz miasta

NAJWIĘKSZY WYBÓR FILMÓW
W KOŁOBRZEGU I ATRAKCYJNE CENY

ul. Mariacka 24B (obok katedry)
www.videomaniak.prv.pl

R E K L A M A

DOROTA OYEDEMI: 
Byłam zastraszana

Dorota Oyedemi, działaczka osiedlowa z Ra-
dzikowa, reprezentująca mieszkańców tej 

części Kołobrzegu w sporze z władzami miasta 
o lokalizację spalarni, biogazowni i innych, zda-
niem ludzi szkodliwych dla ich zdrowia instalacji, 
przyznała, że była zastraszana w związku ze swo-
imi publicznymi wystąpieniami.
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BANAŚ ZAPOBIEGŁ 
MASAKRZE

Skarbnik miasta, Grzegorz Czakański, 
to postać, która w Urzędzie Miasta 
łamie serca na dwie części. Z jednej 

strony kompetentny i kulturalny, budzi 
westchnienia wielu urzędniczek. Z drugiej 
strony niczym antyczny Cerber strzeże 
budżetu miasta i niejednemu dał już 
po łapach, gdy ktoś na ognisku 
miejskim próbował upiec swoją 
prywatną pieczeń. Choć nie ukry-
wajmy, że nie wszystko skarbnik 
może i nie na wszystko ma wpływ. 
Dlatego czasami rozumiemy, gdy 
traci i tak anielską cierpliwość do 
radnych, którzy często budżet trak-
tują jak studnię bez dna. Stąd też 
należy podchodzić wyro-
zumiale do postawy 
Grzegorza Cza-
kańskiego, gdy 
czasami składa 
ręce jak do 
modlitwy. 

Zastanawiamy się tylko nad jednym, czy 
prosi o oświecenie czy odebranie głosu 
swojemu rozmówcy? Bo jednego jesteśmy 

pewni: skarbnik wie, że pie-
niądze z nieba nie spadną. 

Podobno ten sekret 
zdradził już prezy-
dentowi… 

O co modli się
Czakański?

Klątwa Jakuba Adebara, od którego swą nazwę wzięła 
najstarsza kołobrzeska kawiarnia „Adabar”, trwa do dziś. 
I choć już niemal 500 lat temu Adebar został ścięty, to obec-
ne władze miasta, gdyby mogły, zrobiłyby to jeszcze raz. 

Grzegorz 
Czakański 
skarbnik miasta

Miasto najchętniej 
ścięłoby „Adabara”

Awantura o kawiarnię „Adabar” 
wybuchła 4 lata temu. Dziś 

mało kto już o tym pamięta, 
zaś sam zabytkowy lokal 

został przywrócony 
do świetności. Ile 

jednak to kosz-
towało, po 

p ierwsze 
p i e n i ę -
dzy, po 
d r u g i e 
emoc j i , 
a po 
t r z e c i e 

b a t a l i i 
p r a w -

n i k ó w , 
n a j l e p i e j 

w i e d z ą … 
urzędnicy. To 

dzięki nim sprawa tkwi w sądzie, a 
także na kilku ścieżkach administra-
cyjnych.

Na początku ekipa Janusza Gromka 
koncertowo przegrała proces po wypo-
wiedzeniu umowy dzierżawcom. Sąd 
jednoznacznie stwierdził, że to bezpra-
wie i przywrócił stan posiadania.

To jednak nie koniec przygód. Różny-
mi etapami rozwoju kawiarni zajmo-
wała się już prokuratura, urzędnicy, 
nadzór budowlany. Jak do tej pory 
nękanie i ściganie nic nie dało, choć 
urzędnicy twierdzą, że mają rację. 
– Nie podejmowaliśmy żadnych nie-
usprawiedliwionych interwencji – mówi 
Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy 
prezydenta. – Naszym zadaniem jest 
bronić interesu miasta – dodaje.

To były chwile. 
Reporter TKK i 
Radia Kołobrzeg 

Jarosław Banaś prze-
jeżdżał ulicą Solną na 
wysokości RCK, gdy 
zauważył, że pracow-
nicy niszczą system 
korzeniowy sędziwego 
dębu. Natychmiast zare-
agował i wezwał policję! 
Czy drzewo przeżyje, 
najbliższe miesiące 
pokażą.

Pracownicy firmy realizu-
jącej inwestycję w postaci 

II etapu Regionalnego 
Centrum Kultury, przystą-
pili do splantowania ziemi 
wokół dębu rosnącego 
niemal naprzeciwko wej-
ścia do gmachu. Zrobili to 
jednak w taki sposób, że 
niemal pozbawili drzewo 
systemu korzeniowego. 
W wyniku obywatel-
skiej postawy redaktora 
Banasia, na miejscu 
pojawiła się Komisja ds. 
Drzewostanu działająca 
przy prezydencie miasta, 
która oceniła, że działania 
wokół drzewa były prowa-

dzone bez po-
szanowania 
z a s a d 
p i e l ę -
g n a c j i 
zieleni, 
a w konsekwencj i 
zagrażają dalszemu by-
towi tego osobnika. Jest 
wysoce prawdopodobne, 
że w wyniku przesuszenia 
systemu korzeniowego, 
drzewo może uschnąć. 
Komisja w ogóle zdziwiła 
się, że w miejscu, gdzie 
stoi drzewo, ktoś zapro-
jektował chodnik, a nikt 

n i e 
z w r ó c i ł 
uwagi na bez-
s e n s o w n o ś ć 
takiego działa-
nia. Wykonawca 
twierdził, że taki projekt 
przekazał mu inwestor, 
czyli miasto. Członkowie 
komisji podnosili jednak, 
że należało najpierw 
sprawdzić i skonsultować 
tę kwestię, a nie odcinać 
korzenie drzewa.

W powyższej sprawie de-
cyzję podejmie prezydent 
miasta. Jeśli drzewu wyrzą-
dzono szkodę, wykonawcę 
czeka wielotysięczna kara.

Jarosław Banaś 
Reporter TKK 

i Radia Kołobrzeg 
z patrolem Policji
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R E K L A M A

„Jeśli zadbasz o złotówki 
to tysiące same się pojawią”

Biuro: ul. Zapleczna 9B/11

Profesjonalne doradztwo, 

kompleksowe ubezpieczenia 

na życie, zdrowotne, 

majątkowe, 

fundusze inwestycyjne, 

otwarte fundusze emerytalne.

Bronisław 
Dziemiańczyk

Poniedziałek-Wtorek, Czwartek Piątek 9-17, 
tel./fax 94-35-290-90, tel. kom. 601-755-715

ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI 
Społem Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców „Jedność” w Kołobrzegu
ul. Okopowa 7, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 13 86

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Jedność” w Kołobrzegu
ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 40 41 do 44
fax 94 952 33 52
e-mail: PSS_kolobrzeg@poczta.onet.pl
e-mail do działu handlowo-produkcyjnego: 
spolem_kołobrzeg@op.pl

Zapraszamy do 26 sklepów branży spożywczej i przemysłowej. Realizujemy bony wydawane przez Spółdzielnie i SODEXO PASS. 
Posiadacze karty Idea Spa Travel i Karty Klienta Społem korzystają z 5% bonifikaty.

OFERUJEMY:
 Szeroki asortyment pieczywa 

  i wyrobów ciastkarskich opartych 
  na tradycyjnych recepturach

 Codzienne dostawy świeżego pieczywa

 Konkurencyjne ceny

Gwarantujemy wysoką 
i kontrolowaną jakość!

PEWNOŚĆ | SOLIDNOŚĆ | SATYSFAKCJATELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222

„Linedance” – to 
specyficzna forma 
tańca, którą 130-oso-
bowa grupa Duńczy-
ków zaprezentowała 
w kilku miejscach 
Kołobrzegu. Zapew-
ne największą popu-

larnością cieszył się 
występ na dziedziń-
cu ratusza. 

Kilkudziesięciooso-
bowa grupa tancerzy, 
ubrana w czarno-po-
marańczowe stroje 

pokazała mieszkań-
com, jak wykonuje 
się ten rodzaj tańca. 
Polega on na tym, że 
tancerze wykonują 
powtarzające się 
sekwencje w kilku 
równoległych do sie-

bie liniach. Efekt 
jest bardzo cie-
kawy, zwłaszcza 
widząc tak liczną 
grupę pozytywnie 
zakręconych osób, 
robiących to, co 
przynosi im radość. 

Zasadzono ją nie-
mal 2 lata temu. 
Miała być wielką 

kołobrzeską atrakcją, 
stąd wybrano dla niej 
reprezentacyjne miej-
sce: Rondo Solidarności. 
Mowa o prawdziwej, 
naturalnej palmie. Takiej 
amerykańskiej. Palma 
rosła i coraz rzadziej 
przypominała palmę, aż 
wreszcie ta zima dokoń-
czyła dzieła zniszczenia i 
z palmy został sam pień. 
Tysiące pojazdów prze-
jeżdża tamtędy każdego 
dnia, więc ten widok był 
dobrze znany kierow-
com. Ale do czasu. 

Pewnego dnia, niektó-
rzy oczy przecierali z 

wrażenia, bo palma się 
skurczyła! I nagle do-
stała liści! Otrzymaliśmy 
informację, że to jakaś 
cudowna palma, bo na 
wiosnę znów liście dała. 
Ale na miejscu okazało 
się, że starą palmę ktoś 
wykopał i zasadził nową, 
znacznie mniejszą. To 
już nie symbol tej czę-
ści miasta, co najwyżej 
ozdoba i to o ile sarny jej 
nie obgryzą. Zastanawia 
nas tylko jedna rzecz: 
dlaczego o sprawie nie 
poinformowano dzienni-
karzy i dlaczego to sa-
dzenie nie odbyło się w 
świetle jupiterów, tak jak 
dwa lata temu? Czyżby 
ktoś bał się epitetu, że 
jaka władza taka palma?

A BYŁA TAKA AMERYKAŃSKA…

Pozytywnie
zakręceni

GDZIE SIĘ PODZIAŁY NASZE KASYNA?

HAZARD PO KOŁOBRZESKU

Bój to był wycieńczający. Przedsiębiorstwa wnoszące o 
pozytywną dla nich opinię lokalizacji kasyna w Koło-
brzegu musiały uzbroić się w cierpliwość. Przewodni-

cząca Rady Miasta Urszula Dżega-Matuszczak to wnosiła na 
sesję projekt uchwały w tej sprawie, to go zamrażała w swojej 
szufladzie, żeby zaczekał na lepsze czasy. W kuluarach mówiło 
się, że opinia o lokalizacji kasyna, która jest brana pod uwagę 
przez Ministerstwo Finansów przy wydawaniu decyzji w tej 
sprawie, to po prostu decyzja polityczna. Co robili w ciągu 
tych kilku miesięcy opiniowania kołobrzescy politycy, tego nie 
wiemy. Wiadomo za to, co robił Zbynio, Miro i Rysiu, bohate-
rowie afery hazardowej. Ubaw z tego miała cała Polska.
Poszukując więc tego, co zostało z kołobrzeskiego hazardu, w 
parku Przybylskiego zarejestrowaliśmy jak niektórzy grą w ko-
ści umilają sobie wiosenne popołudnia. O pokera było trudno, 
ale jak mówi kołobrzeski Miro, gdyby taka kareta padła w 
kasynie, może odmieniłaby jego życie… Ale nie w Kołobrzegu 
panowie, nie w Kołobrzegu…
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Radny Artur Dąbkowski pełni dyżur w:

-  ostatni czwartek miesiąca w Biurze Rady 
 Miasta - Ratusz w Kołobrzegu, 
 pokój nr 43 w godz. 13:30 - 15:30;
-  1 (pierwsza) niedziela miesiąca w biurze 
 Rady Osiedla Nr 9 w ośrodku „Mona Lisa” 
 w godz. 18:00 - 19:30;
-  w innym terminie po wcześniejszym 
 uzgodnieniu telefonicznym 604 352 811, 
 e-mail: arturdab7@wp.pl

       Serdecznie zapraszam 
      - jestem do państwa dyspozycji
       Artur DĄBKOWSKI

Miasto Kołobrzeg: Przyj-
mując awans od komen-
danta wojewódzkiego 
wiedział pan o konflikcie w 
kołobrzeskiej komendzie? 

   Waldemar Trzciński: 
Owszem, słyszałem, że 
jest jakiś problem – nazwij-
my to szeroko. Przyznam, 
że nie pogłębiałem tego 
tematu, nie dopytywa-

łem. Dostałem zadanie 
od komendanta wo-

jewódzkiego, żeby 
tutaj przyjść 
i ja się zgo-
dziłem. Jed-
nocześn ie 

k o m e n -
d a n t 

w o -

jewódzki odwołał tutejszego 
komendanta i jego zastęp-
cę…

MK: I co, powiedział: Wal-
dek idź zrób tam porządek?

WT: Ja nie jestem z panem 
komendantem „na ty”. To 
była propozycja, żebym 
przyszedł do Kołobrzegu i 
kierował tutejszą jednostką. 
Tu ważna jest wiedza, do-
świadczenie i umiejętność 
kierowania ludźmi. 

MK: A będzie pan takim 
kołobrzeskim szeryfem?

WT: Raczej nie postrzegam 
swojej roli w ten sposób. 
Owszem, lubię czasami 
wsiąść w radiowóz i pojeździć, 
posprawdzać jak policjanci 

pracują. To należy do 
obowiązków 

komendanta. Ale nie będę 
jeździł w sombrero i z winche-
sterem. 

MK: Kiedyś mówiło się w 
mediach ogólnopolskich, 
że Kołobrzeg nie jest bez-
piecznym miastem, że tu 
ma swoje interesy mafia. 
Jak pan to widzi?

WT: Ja tego tak nie postrze-
gam. Mafia to szumne słowo, 
które często jest nadużywane. 
Powiat kołobrzeski to spe-
cyficzne terytorium. Tu czas 
dzieli się na sezon i pozostałą 
część roku. Tutaj ten wskaź-
nik dotyczący przestępstw 
przeciwko mieniu, patrząc na 
przykład za ostatni kwartał, to 
plasujemy się niemal w środ-
ku tabeli. W okresie sezonu 
przesuwamy się oczywiście 
w górę. A jeśli idzie o 
przestępstwa 

przeciwko zdrowiu i życiu, 
zajmujemy ostatnie miejsca 
w województwie zachodnio-
pomorskim, więc jesteśmy 
bardzo bezpiecznym powia-
tem. Dlatego też moim celem 
jest, aby w perspektywie cza-
su ta statystyka przestępstw 
przeciwko mieniu spadała. 
Uważam, że powinniśmy 
stawiać na profilaktykę, 
na współpracę z miesz-
kańcami i z mediami, w 
celu poprawy poczucia 
bezpieczeństwa, ale 
także zwiększenia 
świadomości za-
grożenia tego 
typu zdarze-
niami.

Inspektor 
Waldemar Trzciński 
wyznaje:

NIE BOJĄ SIĘ 
BAKTERII!

Nie będę jeździł 
w sombrero i z winchesterem

W marcu ubiegłego roku zmie-
niły się przepisy, na mocy 
których armatorzy rozliczają 

zwrot akcyzy na paliwo do kutrów. 
Problem polega jednak na tym, że 
rozporządzenie weszło zbyt późno 
i część armatorów miała problem z 
wykonaniem procedury. - Chcieliśmy 
złożyć odpowiednie dokumenty w od-
dziale w Kołobrzegu, ale oni tu nic nie 
wiedzieli – mówią armatorzy, prosząc 
o zachowanie anonimowości. – Odsy-
łali nas do Urzędu Celnego w Koszali-
nie, a ci stamtąd znów do Kołobrzegu. 
Oni nawet właściwych druków do tych 
wymyślonych procedur pod koniec 
lutego nie mieli.

Dlaczego rybacy tak się denerwują? 
Wystarczy, że dokumenty nie są zare-
jestrowane, albo nie mają odpowied-
niej pieczęci, to ich pracodawcy będą 
musieli zwrócić nawet kilkaset tysięcy 

złotych akcyzy. Bo choć dokumenty 
prowadzili prawidłowo, to nie wypełnili 
zapisów ustawy. 

Rozmawialiśmy w tej sprawie z 
urzędnikami. Oficjalnie, jak zapewniał 
nas Dariusz Klimek, zastępca naczel-
nika Urzędu Celnego w Koszalinie, 
wszystko było i jest w porządku, ze 

strony celników oczywiście. Nieofi-
cjalnie wiemy, że na przełomie lutego 
i marca z tematem akcyzy na paliwo 
dla rybaków było zamieszanie. Ile 
będzie kosztował brak wyobraźni 
urzędników i polityków? Zapewne 
wkrótce armatorzy będą mogli o tym 
powiedzieć więcej, gdy przyjdzie im 
zwrócić akcyzę.

AGENCJA USŁUG TRANSPORTOWYCH
mgr inż. Jerzy Iwanek

tel. 94 35 44 220
kom. 602 313 841

78-100 Kołobrzeg
ul. Zapleczna 11c/10

e-mail: azymut@hot.pl
www.azymut.kolobrzeg.pl

R E K L A M A

RYBACY ROBIENI W KONIA

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja do-
konały otwarcia certyfikowanego 
Laboratorium Analiz Wody. 

Mieści się ono w Bogucinie w bu-
dynku Ujęcia Wody. Jest to jedno 
z najnowocześniejszych laborato-
riów w okolicy, a co najważniej-
sze, świadczy również usługi dla 
podmiotów zewnętrznych.

Otwarcia laboratorium 
dokonała prezes 
MWiK Wioletta 

Dymecka, wraz z udziałow-
cami spółki, wójtami gmin i 
prezydentem miasta Janu-
szem Gromkiem, który nie 
krył zadowolenia z rozwoju 
tej jednej z najważniejszych 
spółek dla Kołobrzegu. 
Laboratorium wykonuje 
badania zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005. I choć znajduje 

się poza grani-
cami miasta, 

jego usługi 
są najtańsze 
w okolicy.
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Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Antoni 
Szarmach może mówić 
o pechu. W niedzielę 11 
kwietnia brał udział pod 
biurem posła Sebastiana 
Karpiniuka w marszu 
milczenia. Następnie w 
Parku 18 Marca zatrzy-
mał go patrol policji. 
Szarmach z rowerem 
dmuchali w balonik.

- Rower nie musiał dmu-
chać, tylko mi kazali – ze-
znaje Antoni. – Przyznaję, 
w tych dniach straciłem 
głowę, a ja chciałem zapalić 
lampkę pod biurem Seba-
stiana. A potem nie pomy-
ślałem i w parku patrol zła-
pał mnie z rowerem. Byłem 
całkowicie skołowany. A do 
domu miałem przecież za-
ledwie rzut kamieniem. 

- Rzeczywiście, Antoni 
Szarmach został zatrzy-
many podczas kierowania 

rowerem w parku - mówi 
sierżant Andrzej Duda, 
oficer prasowy komen-
danta powiatowego po-
licji. - Został przebadany 
alkomatem, który wykazał 
stan po spożyciu alkoholu. 
Obecnie sprawa została 
przekazana do prokuratu-

ry. My nie dopatrzyliśmy 
się naruszenia prawa, gdyż 
osoba ta nie poruszała się 
po drodze publicznej ani w 
strefie zamieszkania.
Szarmach łapie się za głowę: 
- Mam lekcję na przyszłość 
- bije się w piersi radny 
Rady Powiatu.

Osiedle Radzikowo ma się 
z czego cieszyć. Dzięki 
staraniom władz miasta 
powstało tam nowe boisko 
piłkarskie, zgodnie z pro-
gramem rządowym skiero-
wanym do najmłodszych 
miłośników piłki nożnej. 
Jego koszt to ponad milion 
złotych. Obiekt znajduje się 
przy ul. Makuszyńskiego.

Na otwarciu boiska pojawił 
się członek zarządu woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego Marek Hok, który 
podziękował władzom miasta 
za wkład w budowę boiska i 
przekazał pamiątkowy rysu-
nek satyryczny, żeby wszyscy 
pamiętali, że orły też kiedyś 
były orlikami. 
Podczas otwarcia boiska VIP-y 

próbowały pokonać bramkarza 
Artura Tłoczka. Miłośnik piłki 
nożnej Mirosław Tessikowski, 
zastępca prezydenta ds. 
społecznych, także spróbował 
swoich sił. Ale widać jego 
patent Artur Tłoczek już zna. 
Otóż Tessikowski lubi strzelać 
w prawy górny róg. – Ja tak 
zawsze na prawo, tak już mam 
– przyznaje się Tessikowski.

Zmieńcie przewodniczącą,
będzie taniej!
Zmieńcie przewodniczącą,
będzie taniej!

Urszula 
Dżega-Matuszczak

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Radni testowali niedawno 
kolejny system do ob-
sługi obrad sesji Rady 

Miasta. Jego koszt to lekko 10 
tysięcy złotych, a nawet więcej, 
gdyby radni zdecydowali się na 
opcję luksusową. Urząd Mia-
sta testuje system na wniosek 
radnego Zawadzkiego. – To 
poprawia jakość obrad – uważa 
Zawadzki. – Można nacisnąć 
guzik i zgłosić się do dyskusji. 
Tym także się głosuje, widać 
potem kto jak głosował.
Problem w tym, że przepisy 
imienne głosowanie przewidują 
w konkretnych przypadkach, 
a kwestia obrad to sprawność 
przewodniczącego. – Faktycz-
nie jest problem z dojściem do 
głosu, bo czasami podnoszę 
tę rękę sobie a muzom – mówi 
Andrzej Mielnik, radny niezależ-
ny. – To urządzenie wprowadza 
porządek, żeby nie było kłótni 
– mówi Wiesław Parus, prze-
wodniczący klubu PO. Pytamy, 
czy nie taniej jest zmienić prze-
wodniczącą Rady Miasta Urszu-
lę Dżegę-Matuszczak. – Jest to 

też pomysł, ale 
ja to przyjmuję 
jako żart.

Zdaniem radnego Henryka Bień-
kowskiego, to urządzenie nic do 
obrad nie wnosi. – Wszystko 
zależy od sprawności prze-
wodniczącego. Urszula Dżega-
Matuszczak nad obradami nie 
panuje, a poza tym uprzywilejo-
wuje prezydenta 
i radnych 
Platfor-
my. 
Przewodni-
cząca Rady 
Miasta z 
z a r z u t a m i 
B i e ń k o w -
skiego się 
nie zgadza. 
U w a ż a , 
że obrady 
p r o w a d z i 
dobrze, a 
to emocje 
r a d n y c h 
biorą górę 
i wtedy 
robią się 
problemy. 
Skoro jed-
nak proste 
u rządze-
nie radzi 
sobie z 

emocjami, to może pani prze-
wodnicząca wspomagana przez 
dwóch wiceprzewodniczących 
też powinna sobie poradzić? 
Bo jeśli z pieniędzy podatników 
trzeba wydać ponad 10 tysięcy 
złotych, żeby radni ponaciskali 
sobie guziki, to faktycz-
nie taniej jest 
zmienić … 
przewod-
niczącą…

Mirosław Tessikowski: zawsze na prawo Szarmach stracił głowę
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- Miasto Kołobrzeg: Pod-
czas ostatnich wyborów 
w kołobrzeskiej Platformie 
kandydując na szefa PO, 
zaskoczył pan krytyką par-
tii i Marka Hoka.
- Ireneusz Zarzycki: Odwa-
ga to pochodna doświadcze-
nia. To nie tyle uderzyło w 
Marka Hoka co w ludzi, którzy 
zapomnieli, że są procedury 
demokratyczne. Ja lubię Mar-
ka Hoka i znam jego kompe-
tencje, ale moja reakcja była 
buntem przeciwko sposobo-
wi, w jaki jego doradcy chcieli 
ogłosić go szefem Platformy, 
pomijając wielce zasłużoną 
dla Platformy postać Artura 
Mackiewicza. Artur Mackie-
wicz był zawsze w cieniu ś.p. 
posła Sebastiana Karpiniuka 
i wykonywał ciężką pracę na 
rzecz nasz wszystkich.

- MK: Wspomniał pan o 
słabościach partii, o nie 
wykorzystywaniu inteli-
gencji i doświadczenia 
ludzi, którzy są potrzebni 
tylko wtedy, gdy trzeba no-
sić plakaty na plecach.
- IZ: Tak to czuję, bo jeżeli 
w tak poważnej sytuacji, jak 
wybory przewodniczącego 
pomija się zasłużone oso-
by, które budowały nasze 
podwaliny i siłę, no to nie 
można nad tym przejść do 
porządku dziennego. Wielu 
z nas ciężko pracowało 
na rzecz ś.p. Sebastiana 
Karpiniuka, także ja mam w 
tym duży wkład. A jak przy-
chodzi do podejmowania 
decyzji strategicznych i my 
dowiadujemy się o tym z 
mediów, to ja się z tym nie 
mogę zgodzić. 

- MK: Czyli można powie-
dzieć, że Platforma dalej 
jest zjednoczona?
- IZ: Ja powiedziałem na 
mównicy, że jesteśmy po-
dzieleni, ale wyszliśmy z 
obrad mocno zjednoczeni. 
Oczyścimy się z pewnych 
rzeczy, ja jestem co do tego 
przekonany. Jestem szere-
gowym członkiem Platformy, 
ale miałem odwagę wstać i 
powiedzieć kilka słów kry-
tycznych wobec spraw, które 
powstają bez konsultacji z 
członkami. Tak jak krytykuję 
prezydenta Gromka za to, 
że nie są wycięte topole na 
ulicy Wschodniej, pomimo 
apeli mieszkańców, a w in-
nych częściach Kołobrzegu 
robi się to od ręki wycinając 
szlachetne osobniki. I ja się 
na przykład na takie coś nie 

godzę. Ludzie nas oceniają, 
że mając władzę, nie potra-
fimy tej władzy w sposób 
właściwy spożytkować.

- MK: Platforma przygoto-
wuje się dziś do wyborów 
samorządowych i na pre-
zydenta miasta. Kto będzie 
kandydatem Platformy, po-
nownie Janusz Gromek?
- IZ: Przyjdzie czas na ogło-
szenie nazwiska naszego 
kandydata. Jestem przeko-
nany, że Marek Hok wyko-
rzysta swój mandat zaufania 
na rozmowy z członkami 
Platformy na ten temat. To 
jego rola, aby ogłosić na-
zwisko naszego kandydata 
na prezydenta Kołobrzegu. 
A Platforma wygra te wy-
bory, bo ma bardzo duży 
potencjał.

MAREK HOK: 
Potencjał Platformy 
widzę ogromny

IRENEUSZ ZARZYCKI: 
DEMOKRACJA DODAJE MI ODWAGI

- Miasto Kołobrzeg: Został 
pan szefem kołobrzeskiej 

Platformy Obywatel-
skiej. Czy jakieś plany 

polityczne na najbliż-
sze miesiące dla 

partii pan ma?
- Marek Hok: 

Oczywiście, jak 
wszyscy przy-

gotowujemy 
się do wy-

b o r ó w, 
w tej 

chwili prezydenckich, ale także wy-
borów samorządowych, które się 
zbliżają wielkimi krokami. Za parę 
miesięcy zacznie się kampania 
wyborcza. Przygotowujemy ludzi, 
którzy potrafiliby dobrze sprzedać 
program Platformy. Jest to czas, 
gdzie będziemy rozliczali naszych 
kolegów radnych różnego szczebla 
z dotychczasowej pracy w samo-
rządzie. Będziemy wsłuchiwali się 
w uwagi tych osób, które chciałyby 
może zaistnieć w polityce lokalnej 
czy też w samorządzie. Mamy 
duży potencjał, mamy dużo ludzi. 
Jest to, co podkreślam, mieszanka 
ludzi doświadczonych i ludzi mło-
dych, a to w moim przekonaniu 
gwarantuje sukces. Oczywiście, 
ocena należy do wyborców.

- MK: A czego członkowie 
partii mają spodziewać się 
po Marku Hoku w nowej roli 
przewodniczącego?
- MH: Większość osób mnie 
zna od wielu lat, przecież 
mieszkam w Kołobrzegu, 
pracowałem w wielu publicz-
nych instytucjach, potrafię 
rozmawiać z ludźmi i lubię 
to robić. Myślę, że jeśli po 
drugiej stronie znajdę ta-

kich samych partnerów, chcących 
współpracować, to przed nami 
same sukcesy.

- MK: Platforma słynęła z tego, że 
była słynna przez jedność. Czy 
po wyborach nowego przewod-
niczącego też tak będzie?
- MH: Myślę, że tak. Ta mieszan-
ka powinna zaowocować dobrym 
wynikiem. Mamy duże możliwości 
i jestem spokojny o przyszłość 
Platformy kołobrzeskiej. Chciał-
bym, żebyśmy mieli w regionie taką 
pozycję jak do tej pory, choć zdaję 
sobie sprawę z tego, że będzie to 
zadanie niełatwe. Będziemy starali 
się nie stracić tego potencjału a 
możliwości mamy wielkie.

- MK: A ma pan ochotę wystarto-
wać w wyborach na prezydenta 
Kołobrzegu, czy zostawia pan to 
Januszowi Gromkowi?
- MH: Myślę, że jeszcze jest za 
wcześnie na deklarację. Teraz 
wszystko się zmieniło. Tragiczna 
śmierć Sebastiana spowodowała, 
że musimy powolutku przymierzyć 
się do rozdania samorządowego, 
ale mamy jeszcze czas, który wy-
korzystamy na podjęcie dobrych 
rozwiązań.
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Henryk Bieńkowski: 
Mam pomysł 
na Kołobrzeg

Miasto Kołobrzeg: Przed nami po-
czątek czerwca. Deklarował pan, 
że w tym czasie wypowie się pan 
co do swojego startu w wyborach 
prezydenckich.
Henryk Bieńkowski: Złożyłem taką 
deklarację, z kilku powodów. Spotka-
łem się z ogromną ilością głosów po-
parcia i namawiających mnie do star-
tu w jesiennych wyborach. Ale to nie 
jest takie proste: wstać i powiedzieć 
będę kandydował. Kołobrzeżanie 
rozmawiali ze mną na ulicy, w urzę-
dzie, w przerwie między sesjami, na 
miejskich imprezach. Spotkałem się 
z wieloma środowiskami i ich sym-
patia oraz poparcie dla mojej osoby 
pozytywnie mnie zaskoczyły. Koło-
brzeg jest zmęczony 4 latami rządów 
Janusza Gromka pozornie bezpar-
tyjnego prezydenta, który pod bła-
hym pozorem migiem zapisał się do 
partii. I te układy partyjne zniszczyły 
miasto. Radni Platformy Obywatel-
skiej są zatrudniani w jednostkach i 
spółkach, ich rodziny w urzędach, a 
potem głosują ubezwłasnowolnieni 
bo boją się prezydenta i partii. A kon-
sekwencją jest degradacja finansowa 
miasta, zadłużenie, odłożenie na bok 
ważnych inwestycji miejskich, brak 
budowy mieszkań komunalnych i so-
cjalnych, osłabienie sytuacji ekono-
micznej niektórych spółek miejskich, 
ośmieszanie Kołobrzegu różnymi 
lapsusami i słabą promocją porówny-
walną do sąsiednich gmin. Ale mogę 
powiedzieć, że po przeanalizowaniu 
tej sytuacji, wzięciu pod uwagę po-
parcia społecznego, jakie mi zade-
klarowano, postanowiłem zmienić tę 
sytuację i przywrócić w Kołobrzegu 
normalność.

MK: A było się nad czym zastana-
wiać?
HB: Gdy 20 lat temu przejmowałem 
władzę po 40 latach rządów jednej 
partii, jej przedstawiciele mówili, w 
jakiej fantastycznej sytuacji zostawili 
nasze miasto. A potem której szafy 
nie otworzyliśmy, to wysypywały się 
z niej same kłopoty. I teraz jest tak 
samo: rządzi jedna partia, a przed 

stii, konstruując program wyborczy i 
plan działania na najbliższe 4 lata.

MK: To co pan zamierza zrobić?
HB: Nie chciałbym na razie mówić 
o szczegółach, dopóki pozostali 
kandydaci nie ujawnią się z chęcią 
startowania w wyborach. Moim za-
miarem jest przekonać wyborców 
ambitnym, ale realnym programem. 
Podkreślam to, bo nie jest sztu-
ką określić się jako dynamiczny i 
skuteczny, a potem tak jak obecny 
prezydent pokazać się jako partyjny 
i skłócony z mieszkańcami. Stawiam 
na oświatę, gospodarkę i promocję. 
To są 3 filary Kołobrzegu. Wykształ-
ceni kołobrzeżanie są przyszłością 
miasta, stąd trzeba zapewnić im 
odpowiednie warunki do zdobywa-
nia wykształcenia. Gospodarka, a 
więc uzdrowisko, port, ale także 
sektor usług, to miejsca pracy i źró-
dło dobrobytu. Wreszcie promocja, 
która jest fundamentem budowy 
wizerunku miasta, co przekłada się 
na zainteresowanie naszą ofertą 
w Polsce i poza jej granicami. To 
wszystko składa się na kołobrzeską 
markę, dzięki której będziemy znów 
Perłą Bałtyku. Ale ta moc Perły 
Bałtyku nie drzemie w dokumen-
tach i politycznych deklaracjach, 
ale na dobrym pomyśle, rzetelnym 
wykonaniu i konsekwentnej pracy 
na rzecz miasta we współpracy ze 
wszystkimi środowiskami.

MK: To rzeczywiście ładnie brzmi, 
ale miał pan już okazję rządzić, 
przegrał pan wybory, a teraz żeby 
zostać prezydentem slogany i de-
klaracje to za mało.
HB: Spotkałem się z opiniami, że 
powinienem się ciągle uśmiechać, 
że powinienem być „cool” i „tren-
dy”, bo to się dobrze sprzedaje, że 
przegrałem wybory bo miałem sła-
be public relations. Ale ja nie chcę 
się sprzedawać, grać ani robić coś 
„na niby”. Tak wyglądała kampania 
wyborcza Janusza Gromka 4 lata 
temu, gdy w drugiej turze wyborów 
schowano go przed dziennikarzami 
i przed merytoryczną debatą wy-
borczą. Zamiast niego na debatę 
przyszedł Marek Hok. Mieszkańcy 
mają prawo rozliczyć Janusza 
Gromka z jego 4 lat rządów i mają 
prawo zapytać kandydatów na ten 
urząd o plany, założenia, strate-
gie, o program wyborczy. Ja taki 
program mam. Nie unikam żadnej 
okazji, rozmawiam z każdym, prze-
konuję do najlepszych rozwiązań 
dla Kołobrzegu. Bo żeby takie 
rozwiązania powstały trzeba wielu 
rozmów, czasami emocjonalnych i 
trudnych, pretensjonalnych. Ale ta-
kie jest życie. Dzięki temu wiem co 
dolega Kołobrzegowi i mam pomysł 
na Kołobrzeg.

wyborami wszystkie problemy 
zamiatane są pod dywan. Wiem, 
w jakiej sytuacji ekonomicznej i 
gospodarczej zostawiłem Koło-
brzeg 4 lata temu. I co się dziś 
zmieniło? Obiecywane inwestycje 
nie powstały. To, co się realizuje, 
to wszystko zaczęliśmy wraz z 
pracownikami Urzędu Miasta. A 
przecież obiecywano nam cuda: 
darmowy Internet, dodatkowe 
karetki pogotowia, załatane ulice, 
oświetlone podwórka. Tego nie 
ma, a mamy podwyżkę podatków, 
polityczne zawłaszczenie samo-

  GROMEK MILCZY
Ponad miesiąc temu złożyliśmy pre-
zydentowi Januszowi Gromkowi pro-
pozycję takiego samego wywiadu, 
jaki przeprowadziliśmy z Henrykiem 
Bieńkowskim. Do tej pory nie do-
staliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

rządu, zwiększone bezrobocie. 
Z tymi problemami będę się 
musiał zmierzyć, ale ja pracy się 
nie boję. Jestem ambitny, tak jak 
ambitni są mieszkańcy Kołobrze-
gu i wiemy, że stać nas na więcej. 
Miasto ma ogromny potencjał i 
trzeba go wykorzystać a nie tłu-
mić pod polityczną kurtyną inte-
resów partyjnych i koleżeńskich. 
I tak jak 20 lat temu potrzebowa-
łem się zastanowić, jak rozwiązać 
te wszystkie problemy, tak i teraz 
potrzebowałem opracować roz-
wiązanie najważniejszych kwe-
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Informację o bobrze 
spacerującym po plaży 
otrzymała Straż Miejska. 

Zwierzę maszerowało w 
kierunku Ekoparku i prze-
szło ponad kilometr, oble-
wane słoną wodą morską, 
co wyraźnie mu się nie po-
dobało. Strażnicy wezwali 
na pomoc Michała Choj-
nackiego ze Schroniska dla 
Zwierząt. Gdy ten przybył w 
okolicy „Arki”, bóbr był już 
wyraźnie zmęczony wę-

drówką. Zatrzymywał się na 
dłuższe chwile. Wydawało 
się, że prosi o pomoc. Gdy 
ta nadeszła i został złapany 
do klatki, nie był zachwy-
cony. Ale gdy tylko poczuł 
zapach słodkiej wody we 
wschodniej części Eko-
parku, dał szybkiego nura, 
chlapiąc wszystkich woko-
ło. Dziennikarze ochrzcili 
bobra imieniem „Mirek”. I 
lepiej, żeby już Ekoparku 
nie opuszczał.

ZABRALI IM 
WSZYSTKO!

Artur i Danuta Zakli-
ka prowadzili jeden z 
najbardziej znanych 
parkingów w Kołobrzegu 
przy sanatorium „Bałtyk”. 
Prowadzili, bo w ciągu 
jednego dnia stracili 
miejsca pracy i parking. 
Nie zrobiło to wrażenia 
na kołobrzeskiej policji i 
prokuraturze.

- Parking w tym miejscu pro-
wadzę od 1999 roku – mówi 

Artur Zaklika. – Wszystko 
tam wykonałem na swój 
koszt: ogrodzenie, elektro-
niczne zabezpieczenia, mo-
nitoring, a także nowoczesną 
nawierzchnię polbrukową. 
Właściciele firmy zarządza-
jącej sanatorium ciągle na-
ciskali, że te inwestycje mają 
być robione. W 2008 roku 
naprawdę mnie przyciśnięto, 
że jeszcze to i tamto trzeba 
zrobić. A wszystko musiało 
być najlepsze i najdroższe. 

Płaciłem za to tylko ja jako 
dzierżawca.
- 11 lutego 2010 roku otrzy-
maliśmy telefon od szwagra, 
który był na parkingu, bo 
nas nie było w tym czasie 
w Kołobrzegu, że nie mamy 
już parkingu – mówi Danuta 
Zaklika. – Szok! Z południa 
Polski wróciliśmy bardzo 
szybko. Na miejscu okazało 
się, że zdemontowano na-
sze urządzenia, wyłamano 
bramę, łomami to wszystko 

robili. Była agencja ochro-
niarska, która to wszystko 
nadzorowała.
Pani Danuta oświadczyła, że 
jest dzierżawcą tego terenu i 
ich działania są bezprawne. 
Gdy chciała wejść po swoje 
rzeczy, została poturbowana 
i raniona. – Oni traktowali 
mnie jak przedmiot! – obu-
rza się pani Zaklika. Wezwała 
na miejsce policję, która 
po jakimś czasie wreszcie 
przyjechała. – Nie byli zain-

teresowani sprawą, spisali 
moje personalia, a nawet nie 
ustalili kto naruszył moją 
nietykalność i mnie skopał 
– nie kryje żalu kobieta, która 
złożyła skargę na działania 
policji. Inspektor Waldemar 
Trzciński, nie ma zastrzeżeń 
do działania funkcjonariu-
szy. Skargę oddalił. Danuta 
Zaklika odwołała się od jego 
decyzji.
Sprawy nie komentuje spółka 
DEKOM. Kołobrzeska pro-

k u r a t u r a 
ją umorzyła. 

Ale zupełnie inaczej 
podszedł do tego sąd, który już 
przywrócił państwu Zaklika 
stan posiadania parkingu na 
podstawie posiadanych przez 
nich dokumentów. – Tym lu-
dziom wyrządzono ogromną 
krzywdę – mówi mecenas 
Waldemar Foryś, reprezentu-
jący dzierżawców przed są-
dem. – Pierwsze wyroki sądu 
dowodzą tego bezsprzecznie. 

KALINOWSKI KRYTYKUJE

BÓBR MIREK 
BŁAGAŁ O POMOC!

Nie wiadomo skąd bóbr po raz kolejny znalazł 
się na kołobrzeskiej plaży. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że to ten sam osobnik, który ma 
problem z ponowną adaptacją w Ekoparku.

W kołobrzeskim ratuszu odbyła 
się konferencja prasowa 
stowarzyszenia „Polska XXI”. 

Prezes organizacji, Cezary Kalinowski 
odniósł się do sytuacji w naszym mie-
ście, która jego zdaniem, delikatnie 
mówiąc odbiega od standardów demo-
kracji. Zwrócił uwagę na upartyjnienie 
szkolnictwa, gdzie wszyscy, od kuratora 
po dyrektora, a nawet niżej, należą do 
jednej partii. Zdaniem Kalinowskiego, 
funkcjonowanie normalnych ludzi przy 
takich układzie jest znacznie utrudnio-
ne. Dotyczy to w jego przekonaniu także 

opozycji, wyciętej z życia publicznego i 
wdeptanej w ziemię następnego dnia 
po wygranych wyborach przez Platfor-
mę Obywatelską. Kalinowski zwrócił 
również uwagę na kuriozalną sytuację 
w Radzie Miasta i Komisji Rewizyjnej, 
która jest totalnie upolityczniona, tym 
bardziej, że nie ma w niej przedsta-
wiciela opozycji. Komisja Rewizyjna, 
która ma kontrolować prezydenta i jego 
działania, składa się w przytłaczającej 
większości z radnych Platformy Oby-
watelskiej, którzy kontrolują swojego 
kolegę, którego popierają. Co więcej, 

ci radni często pracują na etacie w 
spółkach miejskich bądź jednostkach 
miasta albo powiatu (choćby Wiesław 
Parus czy Łukasz Czechowski, Dariusz 
Zawadzki). Kalinowski pytał retorycz-
nie, jak ci ludzie, jednocześnie pracując 
u prezydenta, mają go jeszcze kontro-
lować, stawiać kłopotliwe pytania, nad-
zorować prawidłowość realizowanych 
zadań? Za absurdalną uznał sytuację, 
gdy w samorządzie zatrudnia się dodat-
kowo rodziny radnych. Jego zdaniem, 
nepotyzm partyjny nie ma zbyt wiele 
wspólnego z demokracją.
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WOJNA O KIBEL

R E K L A M A

Szymon Sobolewski
Agent Ubezpieczeniowy

POLECAMY 
UBEZPIECZENIA 
INDYWIDUALNE I FIRMY:

- komunikacyjne
- indywidualne
- wypadkowe NNW
- turystyczne
- kompleksowe ubezpieczenia 
  firm

Ubezpieczamy według taryf 
Inspektoratu PZU SA (bez 
dodatkowych opłat)

Zapraszamy do naszego 
biura: ul. Gierczyk 12C 
(obok Inspektoratu PZU)
od poniedziałku do piątku 
8:00 - 17.15, 
w soboty 10:00 - 11:30
tel. 94 354 80 42, 

www.dobreubezpieczenia.pl

BIURO OBSŁUGI 
KLIENTA 

PZU SA

ZOSTAWCIE 

BASTION 
W SPOKOJU!

ROWEROWA MASA KRYTYCZNA
Kołobrzeżanie przypomnieli 
władzom miasta 4-letnie 
zaniedbania w zakresie bu-
dowy ścieżek rowerowych i 
niepoważnego traktowania 
rowerzystów. Nieformalna 
Grupa Rowerzystów zorga-
nizowała przejazd rowerów. 
Jak mówi Paweł „Cnota” So-
siński, majowa inicjatywa ma 
przypomnieć politykom, że w 
kwestii ruchu rowerowego w 
mieście jeszcze wiele pozo-
stało do zrobienia. - Ścieżek 
rowerowych jest jak na lekar-
stwo, są źle łączone i stwa-
rzają niebezpieczeństwo dla 

rowerzystów - mówi. - W 
wielu miejscach ustawiono 
bezsensowne znaki wjazdu 
dla rowerzystów, na przykład 
w parkach, zwłaszcza nad 
morzem. Teraz, podczas re-
montu ulicy Rodziewiczówny 
rowerzyści nad morzem są 
wyjęci spod prawa. Dlatego 
chcemy przypomnieć, że 
mamy swoje prawa i żądamy 
ich realizacji.
Pan Marian dodaje do tego 
kolejne 2 grzechy władzy: 
- Brak miejsc postojowych 
dla rowerów przy najważniej-
szych instytucjach miejskich, 

roweru nie ma gdzie przy-
piąć, trzeba szukać różnych 
dziwnych miejsc. Po drugie 
ścieżka rowerowa do Pod-
czela, dopóki istniał mostek, 
pomimo że była ścieżką 
rowerową, pałętali się po niej 
piesi, stwarzając bezpośred-
nie zagrożenie dla siebie, ale 
dla nas też. Prezydent, nikt 
kompletnie tą sprawą się nie 
zajął. A teraz jeszcze przez 
czyjeś zaniedbania stracili-
śmy i ścieżkę do Podczela 
i to kolejna porażka, bo jest 
wiosna, idealna pogoda, a 
ścieżki nie ma.

2500 zł odszkodowania 
za straty moralne żąda 
od swojego sąsiada 
jeden z mieszkańców 
kamienicy przy ul. 

Słowińców. Uważa 
on, że gdy śpi, do 
toalety na korytarzu 
przychodzi sąsiad 
i specjalnie spusz-
cza wodę. Tym 
sąsiadem jest Paweł 

Ambroziewicz (na 
zdjęciu).

– Wszystko zaczęło się 
od tego, że wybudowa-
łem sobie ubikację u sie-
bie w domu – opowiada 
pan Paweł. – Toaleta jest 
na korytarzu, ale dzieci 
nie chciały z niej korzy-
stać, znajomym też było 
wstyd to pokazywać. 
I tak muszę pokrywać 
25 procent kosztów tej 
ubikacji, choć z niej nie 
korzystam. A teraz mój 
sąsiad twierdzi, że ja mu 
chodzę podczas gdy on 
śpi i wodę spuszczam, 
po kryjomu. Podcho-
dziłem do tych jego 
oskarżeń z uśmiechem, 
dopóki sprawa nie trafiła 
do sądu.
A sąd, jak to z polskimi 
sądami bywa, z pełną 
powagą zaczął rozpa-
trywać pozew sąsiada 
Pawła Ambroziewicza. 
Toczy się już 3 rozpra-

wa, przedkładane są 
wnioski dowodo-
we. – W sprawie 
kibla wzywani 
są świadkowie, 
którzy zeznają 
co tam i kiedy 
w nim robili 
– mówi pan 
Paweł. – 
Cały czas 
jestem w 
s z o k u . 
O g l ą -
damy 
n a 
rozpra-
wach zdję-
cia, słuchamy 
oskarżeń. No i 
niebagatelne 
są żądania: 
1000 zł za 
wodę z tej 
ubikacji i 
2500 zł 
odszkodo-
wania za 
szkody mo-
ralne.
To chyba 
nieco wy-
górowane 
ż ą d a n i a , 
bo za te pieniądze ubi-
kację można sobie zbu-
dować ubikację w domu. 
A pan Paweł, gdyby 
tylko chciał, 
móg ł -
b y 

sobie kupić piękny 
porcelanowy kibelek z 
amortyzacją siadu, pod-

grzewanym sedesem i 
piorunochronem, o do-
stępie do internetu nie 
wspominając. Ale nam 
łatwo mówić, bo wojna o 

kibel trwa.

Ce n t r u m 
A t r a k c j i 
W o j s k o -

wych „Bastion” 
przy ul. Kosza-
lińskiej to ważny 
punkt na trasie 
niemal każdego tu-
rysty odwiedzającego 
Kołobrzeg. – Jesteśmy 
największym w Polsce tego 
rodzaju obiektem – przyznaje 
Marta Michalska, właściciel 
Bastionu. – Przez kilka lat 
funkcjonowania wpisaliśmy 
się w panoramę turystyczną 
Kołobrzegu, zarówno działal-
nością w ciągu roku jak i orga-
nizowanym u nas fantastycz-
nym Piknikiem Wojskowym.
Ale nie brakuje osób, dla któ-
rych „Bastion” jest solą w oku. 
– Oni zagrażają borowinie, 
rozjeżdżają ochronną otulinę 
czołgami i innymi pojazda-
mi pancernymi – tłumaczy 
swój sprzeciw dla „Bastionu” 
Danuta Adamska-Czepczyń-
ska, przewodnicząca Komisji 
Uzdrowiskowej Rady Miasta. 
– Borowina dla uzdrowiska 
jest bezcenna i nie możemy 
zostawić tego bez reakcji.
Komisja zareagowała i wniosła 
do prezydenta miasta, aby nie 
przedłużał umowy dzierżawy 

z „Bastionem”. Jest jednak 
pewien problem. W miejscu, 
gdzie znajduje się „Bastion” 
przez wiele lat był poligon, 
który nikomu nie przeszka-
dzał. Wtedy, gdy borowinę 
rozjeżdżały dziesiątki czołgów, 
wszystko było super. Teraz 3 
pojazdy zdaniem niektórych 
radnych przyczynią się do za-
głady pokładów torfu. Tyle, że 
radni nie mają na to żadnych 
dowodów. Co więcej, dzier-
żawca wyraził już chęć prze-
sunięcia miejsca przejazdów i 
parkingu pojazdów dalej od 
obszaru górniczego. Może więc 
radni spojrzą na to okiem osób 
dbających o interes miasta 
turystycznego? Bo nie można 
ciągle narzekać, że w Koło-
brzegu nic nie ma i nic się nie 
dzieje, jednocześnie intensyw-
nie się do tego przyczyniając.

Szymon Sobolewski: 
tel. 602 46 72 33

Przemysław Sobolewski: 
tel. 606 997 103
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www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: arturokg@gmail.com

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

wesela | poprawiny | studniówki | balesylwestrowe  
imprezy firmowe | bankiety | urodziny | dyskoteki  

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

OCZAROWALI 
CAŁĄ POLSKĘ

Marcel: To był nasz pomysł, mój i 
brata. Mieliśmy zamiar jechać już 
na pierwszą edycję „Mam Talent”, 
ale tata się nie zgodził. Decyzję o 
wyjeździe na drugą edycję podjęli-
śmy już sami.
Nikodem: Nasz pierwszy występ 
został bardzo dobrze odebrany. 
Ludzie pisali, że płakali, że bardzo 
się wzruszyli.
Marcel: Na pewno po tym progra-
mie jesteśmy rozpoznawani. Ale to 
jest taka pusta sława, bo ludzie nie 
oceniają nas za to, jak bardzo jeste-
śmy profesjonalni i jak śpiewamy, 
tylko ogólnie, bo to im się podoba-
ło. Telewizja robi swoje.
Nikodem: Na początku cieszyliśmy 
się, że nasze filmiki na youtube 
mają największą oglądalność. Teraz 
trochę to się już nam znudziło. Na 
początku dostawaliśmy 2 tysiące 
e-maili. Teraz trochę to już się 
uspokoiło. Ale na ulicy często zda-
rzało się, że byliśmy zatrzymywani 
po autograf. Najczęściej zatrzymują 
nas dziewczyny.
Marcel: Zaczęliśmy śpiewać w wie-
ku 3 lat. Wtedy trafiliśmy do szkoły 
muzycznej w Białogardzie. Mając 8 
lat śpiewaliśmy już w koszalińskim 
chórze Cantate Deo. W wieku 10 lat 
wyjechaliśmy do Wiednia. Tam za-
częła się nasza prawdziwa przygoda 
ze śpiewem. Jeździliśmy po całym 
świece z chórem, w którym śpiewa-
liśmy. Teraz zaistnieliśmy w Polsce. 
Nikodem: Generalnie jesteśmy 
normalnymi chłopcami.
Marcel: Uczymy się jak wszyscy. 

Mama ciśnie nas ostro.
Nikodem: Mama cały czas 
narzeka, że się nie uczymy. 
I to tak trochę trudno, bo 
jak sława nagle przychodzi 
i trudno jest odciągnąć się 
od tego wszystkiego. No ale 
sobie z tym poradziliśmy. Po 
nauce siadamy normalnie do 
fortepianu i ćwiczymy.
Marcel: Chcemy studiować. 
Pewnie będzie to Polska i Warszawa, 
albo gdzieś zagranicą, pewnie w 
Wiedniu.

Więcej o bliźniakach znajdziecie 
na: www.jakanie24.nazwa.pl/
bracialegun

Koncert rozpoczął się 
w sobotę 22 maja o 

godzinie 19. Po godzinie 
19.30 na imprezie nali-
czyliśmy nieco ponad 300 
osób. Pod sceną były praw-
dziwe pustki, kilkadziesiąt 
osób stało na schodach 
przed sanatorium „Bałtyk”. 
W sumie ludzie, którzy 

dochodzili na koncert byli 
spacerowiczami, którzy 
nie przyszli docelowo na 
występ Brathanków. Tak-
że mieszkańcy specjalnie 
tym koncertem nie byli 
zainteresowani. Być może 
ktoś nie trafił w ich gust, 
a być może oszczędził na 
promocji koncertu?

Warto jednak zazna-
czyć, że koncert 

nieco kosztował. Gaża 
dla zespołu to nie mniej 
niż 20 tysięcy złotych. 
Scena i profesjonalne 
nagłośnienie to kolejne 
minimum 10 tysięcy do 
tego koszty dodatkowe. 
A więc koszt koncertu to 

ponad 30 tysięcy złotych. 
Dzieląc to na 300 osób 
(średnio), koszt koncertu 
na jedną osobę to 100 zł. 
Pytanie tylko, czy był to 
koncert skierowany do 
takiej właśnie nielicznej 
publiczności i czy koszt 
jego organizacji nie jest 
nieco za duży?Miasto Kołobrzeg 

zostało laureatem 
konkursu „Teraz 

Polska”. W IV edycji „Te-
raz Polska” dla gmin, w 
kategorii gmin miejskich 
wyróżnienie obok naszego 
miasta otrzymał Tarnów i 
Rzeszów. 

Kapituła Polskiego Godła 
Promocyjnego, w drodze 

głosowania, wyłoniła lau-
reatów tegorocznej edycji 
Konkursu „Teraz Polska”. 
Polskie Godło Promocyj-
ne „Teraz Polska” zostało 
przyznane 13 produktom, 
9 usługom, 3 przedsię-
wzięciom innowacyjnym 
oraz 9 gminom. Łącznie, 
w konkursie startowały 32 
gminy. Kołobrzeg był bez-
apelacyjny.

Koncert Brathanków 
dla 300 osób

To miało być mocne uderzenie. Tak zapewne planował Tadeusz Kielar, dyrektor Regionalnego Cen-
trum Kultury, wpisując do programu Partnerskich Dni Kołobrzegu występ zespołu Brathanki. Sce-
na na plaży przy molo, profesjonalne nagłośnienie i występ gwiazdy. Było prawie jak na „Otwarciu 
Lata”. „Prawie” robi jednak dużą różnicę...

TERAZ KOŁOBRZEG!

Urodzili się 
w Kołobrzegu 

niemal 17 lat temu. 
Mieszkają w Karlinie, 

a zna ich cała Polska. 
Mowa o Marcelim 

i Nikodemie Legunach, 
którzy dotarli do finału 

„Mam Talent”.
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kołobrzeg

– Zdziwiła mnie postawa 
prezydenta, tym bardziej, 
że już raz miasto ze mną w 
sądzie przegrało – opowia-
da Staszczak. – Naprawdę 
chciałem się porozumieć, 
ale moją wyciągniętą do 
zgody ręką nikt nie był za-
interesowany.
Kamil Staszczak wystąpił 
więc przeciwko miastu 

na drogę sądową. W 
pierwszej instancji w Ko-
łobrzegu przegrał. Jednak 
wyrok Sądu Okręgowego 
w Koszalinie jest dla nie-
go korzystny. – To mi sąd 
przyznał rację, a miasto 
musi zapłacić nadpłacony 
czynsz – mówi z goryczą 
Staszczak. – Przez prezy-
denta Gromka to wszystko 

niepotrzebnie tyle trwało no 
i naraził miasto na zbędne 
koszty sądowe. 
Staszczak nie zamierza tak 
zostawić sprawy. W wyniku 
działań urzędników i przy-
jęcia przez Radę Miasta 
planu zagospodarowania 
dla strefy „A” uzdrowiska, 
stracił możliwość zarobko-
wania w swoich punktach 

handlowych. Zamierza 
wytoczyć miastu kolejny 
proces z tytułu utraconych 
korzyści. Straty z tego 
tytułu szacuje na kilkaset 
tysięcy złotych.
W momencie zamykania 
numeru Urząd nie miał 
przygotowanego stanowi-
ska w sprawie przegrane-
go procesu sądowego.

Staszczak: Urząd mnie skrzywdził

To rzadki widok, 
ale jednak udało 
nam się go zareje-

strować. Po wyprowadze-
niu Miejskiego Ośrodka 
Kultury z ratusza, wresz-
cie ktoś zajął się brudny-
mi oknami w tym zabyt-
kowym budynku. Okna 
są dość nietypowe, jest 
ich sporo, a ich umycie 
od środka sprawia sporo 
trudności. Postawienie 
rusztowań jest kłopotliwe 
i kosztowne. Wybrano 
więc metodę nieinwa-
zyjną, ale także w miarę 
tanią. Neogotyckie okna 
jednego z najważniej-
szych budynków w Koło-
brzegu mył pan Wojciech 

i pan Wiesław. – Urządze-
nie jest proste. Na kiju 
jest specjalna myjka, w 
której ujście znajdują dwa 
wężyki, jeden z wodą, 
drugi z detergentem. W 
samochodzie znajduje 
się specjalna pompa, 
która podaje odpowied-
nią ilość wody i płynu. 
Działa na pilota. Jeden 
jest tylko z tym problem, 
mianowicie sama tyczka. 
Czasami trzeba mieć siłę 
jak Pudzian, żeby tym 
pracować. Tu jeszcze nie 
jest tak wysoko, ale 18 
metrów, bo taką ma ona 
wysokość, to sporo i wy-
maga nie tylko nie lada 
siły, ale i precyzji.

Kamil Staszczak, były dzierżawca Bulwaru Szymańskiego, podał do sądu Urząd Miasta, 
bo prezydent Janusz Gromek nie chciał mu zwrócić nadpłaconego czynszu. 

CZYK & CZUK
Dzięki trwającym 

obchodom 20-
lecia samorządu 

kołobrzeskiego, Bogdan 

Błaszczyk i Zbigniew 
Błaszczuk, pełniący w tym 
czasie funkcje radnego i 
prezydenta miasta, spotka-

li się znów razem. Publicz-
nie oczywiście. Podczas 
spotkania organizacyjnego 
uroczystości 20-lecia sa-

morządu, przeglądali fo-
tografie z posiedzeń Rady 
Miasta. 

Czuk: Nie pamiętam tego. To było jak przerobili-
śmy AWS w 98?
Czyk: Pokaż!

Czuk: No patrz. Z czego oni się tak cieszą?
Czyk: Że im daliśmy chociaż kartki do koryta!

P U C O W A L I 
O K N A  W  R AT U S Z U

To sytuacja rzadka, aby przedstawiciele opozycji cało-
wali się z prezydentem. A jednak tak było w przypadku 
ostatniego absolutorium. Janusza Gromka wycałował 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogdan Błaszczyk 
(SLD). W ramiona prezydenta rzuciło się i więcej osób, 
poza radnym Jackiem Woźniakiem. Widać nie chciało mu 
się czekać w kolejce. A Januszowi i Bogdanowi wołamy: 
Gorzko! Gorzko!

GORZKO! GORZKO!
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CZYNNY OD 
1 8 - 2 3

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH I STACJONARNYCH

Ryszard MALIK
ul. Węgorzowa 6C
Kołobrzeg
tel. 94 35 112 35
e-mail: malik@seatrade.pl

 doświadczona i miła obsługa

 ceny konkurencyjne

 szeroki wybór

Zbuduj z nami JACHT KOŁOBRZEG!
Pieniądze na budowę jachtu „Kołobrzeg” można wpłacać 
na specjalnie utworzony rachunek Jacht Klubu Morskiego 
„Joseph Conrad” (ul. Warzelnicza 3, 78-100 Kołobrzeg) 
prowadzony przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 
O/Kołobrzeg: 67 8566 1039 0400 1593 5003 0001

więcej na www.budujemyjacht.pl

KOTWICA 
POD KOSZEM

Sezon rundy zasad-
niczej Polskiej Ligi 

Koszykówki Kotwica 
Kołobrzeg zakończyła na 

12 miejscem z 33 punktami, 
minimalnie ratując się przed 

spadkiem z ekstraklasy. Gra 
kołobrzeżan nie zachwycała. 
Do tego doszły kłopoty finan-
sowe spółki, o kadrowych nie 
wspominając. Ale jak zapew-
niają władze miasta, w nowym 
sezonie ma być inaczej.

PLK zmieniła wygórowane żą-
dania wstępne wobec drużyn, 
zarówno finansowe, jak i logi-
styczne, w tym obowiązek po-

siadania hali na 3 tysiące osób. 
Dzięki temu, Kotwica wejdzie do 
rozgrywek. Teraz spółka musi 
zabezpieczyć 2 miliony złotych, 
czyli minimalną kwotę, za którą 
jest sens występować w eks-
traklasie. Trwają poszukiwania 
nowego trenera dla Kotwicy, ale 
tu wszystko zależy od finansów. 
Józef Skrzypczak, nowy szef 
rady nadzorczej sportowej spółki 
akcyjnej podchodzi do sprawy 
optymistycznie. Podobnie Miro-
sław Tessikowski, zastępca pre-
zydenta ds. społecznych, który 
nie wyobraża sobie ekstraklasy 
bez Kotwicy. Spółka jednak wy-
daje się stać pod koszem i czeka 

na szczęśliwe 
rozegranie piłki. 
Wszyscy zdają 
sobie bowiem 
sprawę, że bez 
sponsora strate-
gicznego utrzyma-
nie się na najwyż-
szym szczeblu 
rozgrywek będzie 
bardzo trudne. A 
o g ó l n o m i e j s k a 
zrzuta na Kotwicę 
może być bardzo 
kontrowersyjna. 

TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

`
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O KOŁOBRZEGU WIEMY WSZYSTKO
- informacje
- polityka
- kultura, historia, sport

- ciekawe felietony
- kontrowersyjne 
  komentarze

www.miastokolobrzeg.pl

Sprawdz Twoje 

Miasto Kolobrzeg
Sprawdz Twoje 

Miasto Kolobrzeg
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