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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

18-LATEK NAWET NIE HAMOWAŁ

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

0,- zł29

Wicemarszałek woje-
wództwa zachodnio-
pomorskiego Anna 
Mieczkowska razem z 

członkami Kołobrze-
skiego Klubu Morsa 
zainaugurowała sezon 
morsowania na plaży. 

Oczywiście poszła się 
wykąpać. I bardzo jej 
się to spodobało. Czy-
taj na stronie 3.

Śmiercią ucznia 
Zespołu Szkół 

Gospodarki Żyw-

nościowej w Gości-
nie zakończył się 
tragiczny wypadek 

na drodze Gościno-
Robuń. Kierowca 
stracił panowanie 

nad autem i uderzył 
w drzewo. Szczegóły 
na stronie 3.

ma szansę

Marek Sobczak, były zastępca prezydenta ds. gospodar-czych zastanawia się, czy jego teoria umożliwiła mu przewidzieć kryzys. Gdyby tak było, miałby szanse na Nobla. O usieciowieniu gospodarek czytaj na stronie 8.

Wicemarszałek 
województwa 
zachodniopomorskiego 
Anna Mieczkowska

Kwiaty różne rodzajeKwiaty różne rodzaje
ceny już od
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Trzeba płynąć pod prąd,
z prądem płyną tylko śmieci.

Z. Herbert

W kontekście zmiany ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, gminy 

uszczęśliwiono i przekazano im śmieci. Są te-
raz ich właścicielami. Zapewne władze miasta 
mogą się poczuć „na bogato”. Bo zapłacimy za 
to my, czyli podatnicy. Magistrat już dawno wy-
pracował, jak za to zapłacimy: w ramach tego, 
ile zużyjemy wody, co zarejestruje licznik. Myjesz 
się? Im dłużej i częściej wskakujesz do wanny, 
tym wyższy będziesz miał rachunek za wywóz 
śmieci. Lubisz myć naczynia ręcznie? To znaczy, 
że wyrzucasz więcej śmieci, oczywiście w myśl 
metody rozliczeniowej - zapłacisz więcej. Jeśli 
ten sposób rozliczania przyjmie Rada Miasta, to 
już samym myciem zębów możesz przekroczyć 
widełki określonych poziomów rozliczeniowych. 
W końcu licznik nie kłamie. 

Oczywiście, urzędnicy mają do wyboru aż 3 
metody pobierania opłat: od liczby miesz-

kańców zamieszkujących nieruchomość, od 
ilości zużytej wody lub od powierzchni nieru-
chomości. Można jeszcze zastosować metodę 
ryczałtową. Miasto woli jednak liczniki. Nie 
wiem co na to prezes Hryciów, ale dzięki temu 
mieszkańcy otrzymają jeszcze jeden koronny 
argument za kopaniem własnych studni i za-
kręcaniem kurka na każdym kroku. Co ciekawe, 
metoda ta jest opatrzona wieloma wadami. Oto 
kilka z nich: jak rozliczać nieruchomości, w 
których współwłaściciele nie mają podliczników 
(np. budynek rozliczany ryczałtem), co zrobić z 
lokalami, które w ogóle nie mają wody, co zrobić, 
gdy licznik nie jest legalizowany i kto to będzie 
kontrolował, jak rozliczać liczniki, jeśli w danej 
wspólnocie robi się to raz na rok (odczyt to koszt, 
im rzadszy, tym oszczędniej)? Odpowiedzi na te 
pytania nie znamy, ale widać urzędnicy liczą, że 

mieszkańcy będą z nimi współpracować. A to 
duży błąd: nikt nie lubi płacić, a zwłaszcza płacić 
na razie nie wiadomo za co. 

4-osobowa rodzina zużywa średnio 12 metrów 
sześciennych wody miesięcznie. Wiadomo, 

dzieci lubią posiedzieć w wannie, woda w Ko-
łobrzegu nie jest tak droga. Mała firma potrafi 
zużyć ok. 2 metry sześcienne miesięcznie. Kto 
produkuje więcej śmieci? To zależy czym zajmu-
je się firma, ale zasadniczo w firmie tych śmieci 
jest więcej. Rozmawiałem z przedsiębiorcami, 
którzy pukają się w głowę i cieszą się, że spadną 
im koszty wywozu nieczystości. Z drugiej strony 
zacierają ręce gdy pomyślą, ile zapłacą wła-
ściciele basenów i ci, którzy latem podlewają 
ogródki. No wiadomo, produkują automatycznie 
więcej śmieci...

Urząd Miasta postępuje dość naiwnie i może 
się przeliczyć. Projektowane prawo nie jest 

w stanie regulować wszystkich problemów doty-
czących rozliczania wody. Należy pamiętać, że 
właścicielami liczników są mieszkańcy. Wystar-
czy, że ich licznik przestanie działać, a wspólnota 
będzie rozliczać się z mieszkańcami ryczałtem. 
Liczniki można zdemontować i koszt tej operacji 
może okazać się opłacalny. A przecież Zieleń 
Miejska wie, ile śmieci produkuje dana wspólno-
ta. Od lat odbiera odpady z większości obiektów 
w Kołobrzegu. Co stoi na przeszkodzie, aby tę 
wiedzę wykorzystać? Ostatecznie, znając po-
mysłowość urzędników, należy liczyć się z tym, 
że ich pomysł przejdzie. Wtedy najlepiej będzie 
kąpać się w morzu, szkołę muzyczną może 
ktoś z powrotem zamieni na łaźnię miejską, 
a prywatnie, najlepiej zacząć oszczędzać na 
spuszczaniu wody w kiblu. Wiadomo, cywilizacja 
musi kosztować. 

Robert Dziemba

Przestaję spuszczać wodę w kiblu... 

Pierwsza kołobrzeska telewizja internetowa. Nadajemy na żywo najważniejsze wydarzenia z życia miasta, a także audycje publicystyczne 
o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. Najlepsze komentarze opinie i riposty znajdziesz tylko w naszej sieci!

W każdy poniedziałek o godz. 15.00 komentuje u nas prezydent miasta lub starosta kołobrzeski. We wtorki i czwartki o godz. 10.00 nadajemy 
„Cztery Pory Miasta” – audycję z udziałem gości z całego miasta i nie tylko. W piątki o godz. 10.00 zapraszamy na Dziennikarski Komentarz 
Tygodnia. Audycje powtarzamy o godz. 18.00 i 20.00.

Wystarczy wejść na portal miastokolobrzeg.pl, zaczekać na załadowanie sygnału i oglądać. 

miastokolobrzeg.tv: nowa fala wydarzeń

www.mebleperfekt.eu

Producent schodów 
i mebli na wymiar

Firma „PERFEKT” istnieje od 1983r. Jesteśmy firmą rodzinną 
z wieloletnimi tradycjami produkującą meble w rozmiarach 
standardowych jak i nietypowych. Wszystko robimy z myślą o 
Państwa komforcie!

Zadzwoń: 502 348 615

Meble na wymiar
Schody na wymiar
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Morsowanie 
wciąga

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.

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

Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
ul. Wolności 26,                              78-100 Kołobrzeg

18 latek jechał Oplem Corsą z dość znaczną pręd-
kością. Na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w 
drzewo. Auto obróciło się o 180 stopni. Na miejscu 
jako pierwsza przybyła Straż Pożarna z Gościna. Na 
ratunek wyruszył zespół pogotowia z Rymania. Na 
miejscu pojawili się również strażacy z Kołobrzegu 
i tutejsi ratownicy. Niestety, lekarz pogotowia mógł 
tylko stwierdzić zgon.

Jest to wypadek niezwykle tragiczny. Zginął młody 
chłopak, uczeń klasy straży pożarnej Zespołu Szkół 
Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, który prawo 
jazdy miał od kilku miesięcy. Drogą Gościno-Robuń 
jechał niejeden raz. Wiedział, że to trasa niebezpiecz-
na, droga jest wąska a na poboczu rosną wieloletnie 
drzewa. Dlaczego więc tak się spieszył i co spowodo-
wało, że zjechał z drogi uderzając w drzewo? To być 
może wyjaśni Policja. Auto nadaje się do kasacji.

Kołobrzeskie morsy rozpo-
częły sezon morsowania. 
Jeszcze nie tak dawno 
chłodzili sobie wodę na pla-
ży lodem. Tym razem tem-

peratura była w sam raz. Co 
ciekawe, na plaży pojawiła 
się Anna Mieczkowska, ale 
nie po to aby popatrzeć, 
jak inni się kąpią. W stroju 

kąpielowym wskoczyła do 
chłodnego Bałtyku i jak 
mówi, było bardzo przy-
jemnie. W ten sposób wi-
cemarszałek województwa 

dotrzymała obietnicy, że 
wykąpie się z innymi mor-
sami i tym samym awanso-
wała do rangi nadmorskiej 
foczki. Gratulujemy.

nie miał szans
CHŁOPAK
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Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Akcję zorganizowano 
wraz z Zachodniopomor-
skim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Koszali-
nie. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klas trzecich 
w ramach zajęć z wycho-
wania komunikacyjnego 

oraz przygotowania do 
egzaminu na kartę moto-
rowerową prowadzonych 
przez nauczycielkę Gim-
nazjum Nr 3 Krystynę 
Bobrek. Gimnazjaliści 
podczas symulacji zde-
rzenia z innym pojazdem 

mogli odczuć, jak przy 
prędkości ok. 20km/h 
ważne jest zapięcie pa-
sów. Kolejną atrakcją 
były gogle symulujące 
spożycie alkoholu. Jeden 
promil sprawił uczniom 
problemy w poruszaniu 

oraz próbie otworzenia 
samochodu. Celem akcji 
było uświadomienie mło-
dzieży, jak ważne jest 
przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego i uka-
zanie zagrożeń ich nie 
przestrzegania.

Uczniowie Gimnazjum Nr 3 sami mogli przekonać się, jak widzą i reagują ludzie po spożyciu alkoholu 
i dlaczego nie tylko warto, ale również trzeba zapinać pasy.

Biegali przed szkołą jak po alkoholu W sobotę 6 października 
silny wiatr połamał wiel-
kiego kasztanowca ro-
snącego nad Parsętą. Na 
miejsce przybyli strażacy, 
ale stwierdzili, że drzewo 
nie stwarza zagrożenia 
i pojechali do dalszych 
wezwań. Usunięcie drze-
wa z wody nie jest zada-
niem skomplikowanym. 

Okazało się jednak, że 
zaproponowana miastu 
cena wydobycia kaszta-
nowca, przekraczająca 
20 tysięcy złotych, jest 
zbyt wygórowana. Osta-
tecznie koszt usunięcia 
drzewa i odbudowy muru 
wraz z barierką nad Par-
sętą zamknie się kwotą 
12 tysięcy złotych.

Kasztanowiec 
wyłowiony z rzeki

Czy ból ogranicza Twoją sprawność?
Czy próbowałeś innych terapii?
Czy zażywasz dużo leków przeciwbólowych?
Nie poddawaj się operacji!

WYPRÓBUJ FALE UDERZENIOWE BTL-SWT

Nowoczesny nieinwazyjny system do zwalczania bólu 
związanego z układem mięśniowo-szkieletowym.

Zalety terapii falami uderzeniowymi:
  szybka ula w bólu
  przywracanie sprawności ruchowej
  szczególnie polecane nieoperacyjne leczenie 

ostrogi piętowej
  metoda nieinwazyjna
  krótki czas terapii - tylko 3-4 zabiegi
  brak efektów ubocznych

NZOZ „MILENIUM”
PRZYCHODNIA LEKARSKA 
Z BAZĄ ZABIEGOWĄ
UL. ŁOPUSKIEGO 38
KOŁOBRZEG
TEL. 94 355 13 57

- Co to za urządzenie, które znalazło się w pań-
stwa przychodni?
- Od 3 lat na rynku mamy urządzenia, które 
do celów leczniczych wykorzystują energię 
dźwiękową, głównie do zmniejszenia bólu. Ten 
aparat ma zastosowanie w leczeniu chorób 
układu ruchu, czyli schorzeń z obszaru mięśni, 
stawów, ścięgien, a więc ma zastosowanie w 
takich dziedzinach medycyny jak ortopedia, 
reumatologia, rehabilitacja i medycyna sporto-
wa. Wykorzystujemy go do leczenia bólu prze-
wlekłego lub podostrego, ale już nie ostrego, 
czyli takiego, który pojawia się na przykład 
przy urazie w pierwszych dniach. 

- Na czym polega ten zabieg?
- Jest to zabieg należący do grupy zabiegów 
wysokoenergetycznych. Pozwala on zmniej-
szyć ból lub go wyeliminować, a nawet jest 
szansa na likwidację przyczyny bólu, czyli 
przewlekłego procesu zapalnego. Są trzy sfery 
oddziaływania tej energii dźwiękowej. To jest 
aspekt przeciwbólowy, aspekt regeneracyjny 
oraz zwiększenie mobilności stawów. Poprzez 
dostarczenie do określonego miejsca energii, 
następuje miejscowe przekrwienie, co powo-
duje lepsze odżywienie i utlenowanie tych 
obszarów zmienionych chorobowo. Poza tym, 
następuje rozproszenie mediatorów pośredni-
czących w oddziaływaniu bólu i ich wypłukanie. 
Jest to udowodnione naukowo. To co w tej 
metodzie najważniejsze, to wytwarzana ilość 
energii, która jest zdecydowania większa, niż 
w tradycyjnych metodach, a także zahamo-
wanie lub odwrócenie procesów kalcyfikacji 
czyli uwapniena. Sam zabieg przypomina od-
działywanie falą ultradźwiękową, przy czym tu 

wytwarzana jest fala dźwiękowa o olbrzymim 
ciśnieniu do 5 barów. Aplikator przypomina 
nieco pistolet, który poprzez falę uderzeniową 
oddziaływuje bezpośrednio w okolicach bolą-
cego miejsca. Zabieg trwa od 1 do 10 minut, a 
ze względu na dużą energię, która jest apliko-
wana, powtarza się go co 5-10 dni.

- Kto powinien skorzystać z tej metody?
- Jest to metoda adresowana do osób z 
przewlekłymi bólami stawowymi. Powinny z 
tej metody skorzystać osoby z zespołem bo-
lesnego barku, ostrogą piętową, łokciem teni-
sisty a więc zapaleniem nadkłykcia łokciowego, 
czy stawem skoczka. 

Rozmowa z lekarzem Adamem Sienkiewiczem
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Zatrudnię na stanowisko Kelner/Barman - Niechorze
Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku

oraz znajomość języka niemieckiego.
Kontakt: Ewelina Miśko Tel.: 913840585

e-mail:info@hoteldelmar.pl

Zatrudnię na stanowisko Kucharz - Niechorze
Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku

Kontakt: Ewelina Miśko Tel.: 913840585
e-mail:info@hoteldelmar.pl

Wykonano kompleks sportowy, który 
będzie służył uczniom kształcącym się w 
szkołach oraz wszystkim mieszkańcom, 
boisko bowiem będzie dostępne nie tylko 
dla uczniów tych szkół, ale również dla 
pozostałej młodzieży. W ramach inwesty-
cji zrealizowano przebudowę istniejącego 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 

20 x 40 metrów z nawierzchnią asfaltowo-
betonową na boisko wielofunkcyjne o wy-
miarach 20,5 m x 40,5 m z nawierzchnią 
poliuretanową, a także przebudowano 
istniejącą skocznię do skoku w dal z roz-
biegiem betonowym długości 29 metrów 
na skocznię z rozbiegiem o długości 27,5 
metra z nawierzchnią poliuretanową.

Starsza kobieta, jadąca 
rowerem w Zieleniewie, 
została ranna w wyniku 
zderzenia dwóch aut. 
Doznała złamania nogi 
i trafiła do szpitala.

Kierowca opla jechał od 
strony Kołobrzegu i w 
Zieleniewie chciał skrę-
cić w ulicę Rycerską. 
Wykonując manewr nie 
zauważył, że w kierunku 
Kołobrzegu jedzie volvo. 
Kierowca tego ostatnie-

go nie miał już szans 
i nie zdążył zahamo-
wać, w efekcie czego 
wjechał w bok opla. 
Uderzenie było tak pe-
chowe, że wyrzuciło tył 
opla w kierunku ścieżki 
rowerowej, którą jechała 
pani Agnieszka. Kobieta 
została ranna - potłukła 
się i doznała złamania 
nogi. Starsza kobieta, jak 
się okazuje, miała wiel-
kiego pecha, bowiem to 
już drugie złamanie nogi 

w niemal tym samym 
miejscu na ścieżce rowe-
rowej, którego doznała. 
Na miejscu opatrzyli ją 
ratownicy Pogotowia 
Ratunkowego, po czym 
odtransportowali ją do 
Szpitala Regionalnego. 
Ruch w Zieleniewie był 
utrudniony.

W Parku Aleksandra Fredry i w Parku Stefana Żeromskiego 
usunięto w ostatnich latach ponad 1200 drzew. Dzięki temu 
dzisiaj jest tam nieco piękniej...

Radni w poszukiwaniu 

drwala
Od 2006 roku 1200 

drzew w obu parkach 
po wschodniej stronie uj-
ścia Parsęty poszło pod 
topór. Dziś tłumaczył się 
z tego Karol Królikow-
ski, naczelnik Wydziału 
Komunalnego Urzędu 
Miasta. Jego zdaniem, 
w dużej części wycinano 
samosiejki, wiatrołomy i 
drzewa, które zagrażały 
innym osobnikom lub 
utrudniały ich prawidłowy 
rozrost. Łączny nakład 

środków wydanych na 
prace w tych parkach to 
1 mln 150 tys. zł. Warto 
podkreślić, że oba parki 
są wpisane do rejestru za-
bytków i każde usunięcie 
drzewa wymaga decyzji 
służb konserwatorskich.

Radni zwracali uwagę 
na piękniejący Park 

Nadmorski, ale podkreślali 
także, że większego natę-
żenia prac wymaga Park 
Fredry za amfiteatrem. 

Zdaniem radnego Hen-
ryka Bieńkowskiego, jest 
to park nieco zapomniany, 
który posiada ewidentne 
walory przyrodnicze, któ-
rych podkreślenie może 
odbyć się wyłącznie przez 
wykonanie kolejnych prac 
związanych z usuwaniem 
wiatrołomów i utwardze-
niem ścieżek. Radny zło-
żył wniosek w tej sprawie 
do prezydenta miasta. 
Poparła go większość 
Komisji Komunalnej.

Ekonom” i „Trójka” doczekały się nowego boiska. Inwestycję sfinansował Urząd Miasta 
oraz Starostwo Powiatowe. Na te prace obie szkoły czekały latami.

Jest nowe boisko 
za pół miliona złotych

W wyniku uderzenia 
wpadł na kobietę
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Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki 
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko 
można opisać oferowane przez nas mieszkania.

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

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 515 091 334

  mieszkania superenergooszczędne 
     (potwierdzone świadectwem 
     charakterystyki energetycznej)

  wykonane w nowoczesnej technologii

  wysoki standard w dobrej cenie

  bezczynszowe

  bardzo niskie koszty eksploatacji

  duże balkony

  doskonała lokalizacja
www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl

Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie 
wszędzie)

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych 
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie 
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania 
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.

W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:

 bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
 imprezy firmowe
 studniówki
 koncerty
 bankiety
 karaoke
 oraz wiele innych wydarzeń artystycznych

Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej 
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym 
i dekoracyjnym.

Jak zwykle frekwencja w 
wyborach była fatalna. 
Głosowaliśmy w 6 w 9 
osiedli. Do 3 rad zgłosiło 
się mniej kandydatów, niż 
jest miejsc, stąd tam wybo-
rów nie przeprowadzano 
(osiedle nr 2, 5, 6). Najwię-

cej kandydatów zgłosiło 
się do Rady Osiedla nr 3: 
aż 31 osób. Tu również ob-
serwowaliśmy ciekawy po-
jedynek w ekipie rządzącej 
PO: powstały dwie frakcje, 
które zgłosiły własnych 
kandydatów. Pojedynek 

wygrał jednak szef zarzą-
du osiedla - Dariusz Za-
wadzki, który wprowadził 9 
z 10 kandydatów. Na Ra-
dzikowie wygrali w dużej 
części kandydaci związani 
ze stowarzyszeniem „Eko-
logiczny Kołobrzeg”. 

Jerzy Wolski, zastępca pre-
zydenta ds. społecznych jest 
wielkim zwolennikiem LOT-
u, pomimo, że podejście 
sprzed kilku lat zakończyło 
się podziałem branży tury-
stycznej. Sam Wolski poparł 
decyzję o likwidacji Cen-
trum Promocji i Informacji 
Turystycznej. Część zadań 
tej jednostki miejskiej po-
tencjalnie powinien przejąć 
LOT. Kiedy to miałoby nastą-
pić? Być może z początkiem 
roku. Adam Hok, prezes 
Fundacji „Polskie Centrum 
SPA”, przedstawiał założenia 
nowego ciała.

Jego celem będzie wytwo-
rzenie pewnych produktów 
turystycznych opartych na 
zsumowaniu potencjałów 

poszczególnych gmin i stwo-
rzeniu jednego regionu tury-
stycznego. Już teraz, powiat 
kołobrzeski udziela 3,5 mln 
noclegów, gdy na przykład 
województwo małopolskie z 
Zakopanem na czele, tylko 
1,6 mln noclegów rocznie. 
Jednocześnie miałby powstać 
spójny system informacji tu-
rystycznej. Jak mówił Adam 
Hok, dziś jest chociażby 
problem z wydaniem prze-
wodnika po ścieżkach rowe-
rowych powiatu, bo gminy 
chcą promować tylko swój 
produkt. 

Z wyjaśnień Hoka wynika, 
że LOT nie zastąpi jednostek 
gmin powołanych do dzia-
łań promocyjnych. - Lot ma 
stworzyć nową markę marke-

tingową i wspierać działalność 
promocyjną swoich członków 
- tłumaczył szef „Polskiego 
Centrum SPA”. Do przystą-
pienia do LOT-u chętne są 
nie tylko gminy naszego 
powiatu, ale również miasto 
i gmina Karlino. Burmistrz 
Karlina - Waldemar Miśko, 
po raz kolejny argumento-
wał za stworzeniem powiatu 
kołobrzesko-karlińskiego, 
jaki istniał przed 1945 ro-
kiem, wskazując na wspólne 
interesy w ramach dorzecza 
Parsęty. 
Na 2013 rok planuje się, obok 
powstania LOT, zatrudnienie 
dyrektora, konkurs na nazwę 
regionu turystycznego, bran-
ding, opracowanie produk-
tów turystycznych i konkurs 
na strategię ich promocji.

większość na osiedlach

Ludzie ściśle związani z PO, nie mają już większości w dużej części kołobrzeskich 
osiedli. Przez 7 godzin wybieraliśmy radnych osiedlowych.

PLATFORMA TRACI 
O powstaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu mówi się 
od kilku lat. Ostatnia próba powołania LOT-u zakończyła się kompletną 
porażką.

Szykują się do startu LOT-u
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

ul. Armii Krajowej 10
tel. 94 35 271 93, 94 35 242 79

e-mail: dhbryza@wp.pl BRYZA
Zapraszamy: 

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, w co się ubrać, nie wiesz 
jakie zabawki kupić swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

spółka jawna

R E K L A M A

Konrad Mróz cieszy 
się, że sąd odrzucił 
stawiane mu zarzuty. 
Sędzia Marek Grzym-
kowski nie miał za co 
ukarać kibica Kotwicy 
Kołobrzeg, więc go 
uniewinnił.

Chodzi o wydarzenia 
związane z prote-
stem kibiców z 8 
marca tego roku. 
Kibice wsparli wów-
czas piłkarzy Kotwicy 
Kołobrzeg, którzy nie 
mogli grać na pustym 
stadionie im. Seba-

stiana Karpiniuka, bo 
ten czekał na Duńczy-
ków, którzy przyjechali... 
w czerwcu. „Stadion 
utrzymywany za nasze 
pieniądze do wizyty 
gości z Dani będzie stał 
pusty. Mówiąc krótko 
- Duńczycy zamknęli 
stadion nam na cztery 
spusty. (...) Piłkarzom 

Kotwicy którzy notabene 
są liderem rozgrywek  
poprzez manipulację 
kołobrzeskiego magi-
stratu w walce o awans 
do II ligi przyjdzie zmie-
rzyć się oprócz drużyn 
przeciwnych z „sztuczną 
murawą” euro boiska w 
Kołobrzegu.  Mecze na 
przy Śliwińskiego 10  
będzie mogła oglądać 
ze względy na wymogi 
bezpieczeństwa ogra-
niczona liczba osób” 
- napisali członkowie 
Stowarzyszenia Kibiców 
„Nasza Kotwica” w spe-
cjalnym oświadczeniu. 

Po tym proteście w ma-
gistracie zrobiło się bar-
dzo nerwowo. Oto mit 
gościnnego Kołobrze-
gu, w którym niemal 
każdy mieszkaniec cze-
kał na Duńczyków, zde-
rzył się - także w ogól-
nopolskich mediach, z 

hasłem „Duńczycy won 
do domu!”. W konse-
kwencji, wnioski prze-
ciwko kibicom do sądu 
skierowali policjanci. 
Dla Konrada Mroza wy-
brano następujące zapi-
sy Kodeksu wykroczeń: 
„Kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wy-
brykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie 
w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności 
albo grzywny”, przy 
czym z kolejnego pa-
ragrafu twierdzono, że 
czyn ten miał charakter 
chuligański. W trybie 
zaocznym, Mróz został 
ukarany dotkliwą karą 
finansową w wysokości 
2500 zł. Nie zgodził się 
z takim postawieniem 
sprawy, którą rozpatrzył 
sąd.

Przesłuchano dwóch 
policjantów oraz byłego 
trenera Kotwicy Woj-
ciecha Polakowskiego. 
Trener przyznał, że 
był w kontakcie z ki-
bicami, którzy udzielili 
społecznego wsparcia 
Kotwicy Kołobrzeg. 
Kibice nadal uważają, 
że to przez decyzję 
władz miasta o zakazie 
gry na stadionie, Ko-
twica nie awansowała 
do II ligi. Polakow-
ski przyznał, że nie 
wypraszał kibiców z 
euroboiska, bo ani mu 
nie przeszkadzali, ani 
nie stwarzali zagro-
żenia. Sami policjanci 
również nie wskazali 
żadnych okoliczności, 
które obciążały 22-let-
niego kibica biało-nie-
bieskich. Jedyne na co 
zwrócili uwagę, to na 
krzyki „Kto nie skacze, 
ten z Policji! Hop! Hop! 

Hop!”. Gdzie tu więc 
zakłócenie porządku? 
Mecenas Edward Stę-
pień - obrońca kibica 
wskazywał, że furtka 
na euroboisko była 
otwarta, nikt nikogo ze 
stadionu nie wyganiał. 
Przy okazji podzielił 
się z sądem uwagami 
na temat zasadności 
reakcji kibiców argu-
mentując, że proku-
ratura powinna zająć 
się marnotrawstwem 
pieniędzy publicznych, 
jakie przeznaczono 
na utrzymywanie za-
mkniętego stadionu. W 
materiale dowodowym 
winy Konrada Mroza 
nie znalazł sędzia 
Marek Grzymkowski, 
który dziwił się, że 
tego rodzaju sprawa 
w ogóle trafiła do Sądu 
Rejonowego w Koło-
brzegu. Wyrok nie jest 
prawomocny.

Uroczystą mszę celebrował 
biskup ordynariusz Edward 
Dajczak, w towarzystwie 
biskupa sufragana Pawła 
Cieślika i Krzysztofa Zadar-
ko, a także biskupa seniora 
Tadeusza Werno. W prezbi-
terium bazyliki zasiadł kler 
diecezjalny, w tym pierwszy 
proboszcz Parafii Mariackiej 
- ksiądz prałat Józef Słomski. 
Samorząd kołobrzeski pre-
zentował starosta kołobrzeski 
- Tomasz Tamborski. W swo-
jej homilii, biskup Dajczak 
wspominał biskupa uśmie-
chu, kapłana, który położył 
nie tylko fundamenty, ale 
również przez lata rozwijał 
powstałą w 1972 roku diece-
zję koszalińsko-kołobrzeską, 
którą po kilku stuleciach na 
tym terenie erygował papież 
Paweł VI.

Kardynał Ignacy Jeż uro-
dził się 31 lipca 1914 roku 
w Radomyślu Wielkim. W 
latach 1932–1937 studiował 
teologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 20 czerwca 
1937 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Sta-
nisława Adamskiego. Pracę 
duszpasterską rozpoczął jako 
wikariusz w Parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Hajdukach 
Wielkich. W 1942 r. został 
aresztowany przez Gestapo 
za odprawienie mszy za 
zmarłego w niemieckim 
obozie koncentracyjnym 
proboszcza Józefa Czempiela. 
Był więziony w obozie kon-
centracyjnym Dachau (nr 

obozowy 37196). Do Polski 
powrócił w maju 1946 roku. 

W 1960 r. został biskupem 
pomocniczym diecezji go-
rzowskiej. Był współautorem 
listu biskupów polskich 
do biskupów niemieckich 
z 1965 r. W czerwcu 1972 
został pierwszym biskupem 
nowej diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej, powstałej na 
gruncie odwilży stosunków 
polsko-niemieckich. Erygo-
wał niemal 100 nowych pa-
rafii, doprowadził do budowy 
nowego budynku Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Koszalinie. Zorganizował 

wizytę w Koszalinie papieża 
Jana Pawła II w czerwcu 
1991 r. 1 lutego 1992 r. prze-
szedł w stan spoczynku, a 
jego następcą został biskup 
pomocniczy katowickiego 
Czesław Domin.

Zmarł 16 października 
2007 r. w Kinice Gemelli w 
Rzymie. 17 października, na 
zakończenie audiencji gene-
ralnej, papież Benedykt XVI 
poinformował, że chciał 24 
listopada 2007 r. wynieść go 
do godności kardynalskiej. 
23 października 2007 r. został 
pochowany w krypcie koło-
brzeskiej bazyliki.

Metoda obliczania wskaź-
ników rankingu inwestycyj-
nego, opublikowanego we 
„Wspólnocie”, jest od lat 
niezmienna: pod uwagę są 
brane nie tyle wszystkie in-
westycje, ale tylko te, które 
skierowane są na rozwój 
infrastruktury technicznej. 
Autorzy rankingu uważają 
te inwestycje za najbardziej 
bezpośrednio powiązane z 
warunkami stwarzanymi dla 
rozwoju gospodarczego. 
Inwestycje samorządowe 

w infrastrukturę techniczną 
koncentrują się w trzech 
działach: transport, go-
spodarka komunalna oraz 
gospodarka mieszkaniowa. 
Przy tworzeniu rankingu 
pod uwagę brane są wydatki 
wyrażone w cenach stałych z 
2011 roku, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, liczo-
ne jako średnia z ostatnich 
trzech lat. Dalej uzupełniane 
o zestawienie według wy-
datków sfinansowanych ze 
środków własnych, czyli ta-

kich które świadczą o praw-
dziwej aktywności władz 
lokalnych. Jak twierdzą 
autorzy rankingu, pominięcie 
dotacji znacznie więcej mówi 
o zdolności do samodzielne-
go generowania rozwoju (tu 
powiat zajął najwyższe, bo 
6 miejsce). Kolejnym ele-
mentem rankingu jest próba 
oszacowania tych wydatków 
inwestycyjnych samorządów, 
które nie znajdują odzwier-
ciedlenia w budżecie.

W klasyfikacji generalnej po-
wiatów, Powiat Kołobrzeski 
zajął 16 miejsce (skok o 32 
pozycje, a w stosunku do lat 
2007-09 skok aż o 131 pozy-
cji). Awans zanotowało także 
miasto, osiągając 9 miejsce, 
(skok o 19 oczek). Miasto 
bez dotacji zajęło miejsce 8.

W tygodniku „Wspólnota” ukazał się ranking inwestycji w strukturę techniczną. 
Powiat kołobrzeski zajął miejsce 16, a miasto Kołobrzeg miejsce 9.

Awans powiatu i miasta w rankingu „Wspólnoty”
Minęło 5 lat od śmierci 

kardynała Jeża

Obwiniono kibica, a to była wielka farsa!
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Kryzys. Wszyscy mówią tylko o 
nim. Tylu politycznych gigantów 
zepchnął już ze sceny. Być może, 
przez niego, głowę położy i Oba-
ma… Uznane autorytety kreślą 
czarne scenariusze, z wojenną 
zawieruchą włącznie. Na brukach 
kolejnych miast pojawiają się tłu-
my sfrustrowanych ludzi. Kolejne 
kraje, dotąd uważane za gospo-
darcze potęgi, zamieniają się w 
nierentowne firmy. Wydatków 
więcej niż przychodów. Widmo 
spektakularnych bankructw staje 
się coraz bardziej realne.

Mimo tej dramatycznej już sytu-
acji, nie mogę doszukać się prób 
postawienia rzetelnej diagnozy. 
Co takiego nagle się stało, że 
mamy to, co mamy? Skąd ten cały 
kryzys? Może po prostu należy 
przyjąć, że Bóg nas opuścił i mieć 
nadzieję, że tylko na chwilę? Jeżeli 
nikt mądry się nie kwapi, powiem 
wam, co się stało!

OBJAWIENIE
To sieci! Sieci rozumiane jako 
gigantyczne monopole, opa-
nowujące poszczególne gałęzie 
życia gospodarczego. Potężne 
organizacje finansowe, z którymi 
konkurencja jest niemożliwa. To 
sieci zabiły „klasyczny” kapitalizm 
- System, w którym chęć zysku 
poszczególnych ludzi, napędzała 
zrównoważony rozwój, dawała 
zatrudnienie i dobrobyt. Sieci 
handlowe, sieci hoteli, restaura-
cji, taksówek, siłowni, salonów 
kosmetycznych, stacji benzyno-
wych, banków… Usieciowiono 
już wszystko! Tylko wspomnę su-
persieć – Internet. Naprawdę nie 
podejmuję się przewidzieć, co się 
stanie, jeżeli wszyscy już wszystko 
przeczytają, wysłuchają, obejrzą 
czy kupią w Internecie. Co z tymi 
małymi ludzikami, którzy dotąd, 
tak niedawno, stali za ladą, dru-
kowali gazety, książki, wydawali 
płyty, spowiadali w konfesjona-
łach (chyba już można w necie)? 
Stali się zbędni. Globalizacja, 
zjednoczona Europa, umożliwiły 
gwałtowną ekspansję sieciowości, 
na niebywałą dotąd skalę. Sieci 
wypełniły szczelnie całą prze-
strzeń działalności gospodarczej. 
Powoli, poza sieciami nie będzie 
już nic. Zmiotły wszystko… To 
nie są zmiany ewolucyjne - to 
zmiany rewolucyjne. To ostatnie 
dziesięciolecia, a więc mgnienie 
oka w historii świata.

Solą kapitalizmu były zawsze 
małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ich istnienie i działanie dawało 
zatrudnienie milionom, napę-
dzało koniunkturę i napełniało 
krajowe budżety. 13 lat prowa-
dziłem dużą firmę handlową w 
Polsce. od 5 lat mieszkam w Da-
nii, jeżdżę po Europie. Pracuję i 

wiele rozmawiam z Duńczykami, 
Włochami, Niemcami.. Wszędzie 
to samo. Wszędzie, w przecią-
gu ostatnich lat zniknęły małe 
sklepy, małe masarnie, piekarnie. 
Zniknęło rzemiosło i małe firmy 
produkcyjne - nawet te istniejące 
przez dziesięciolecia. Wszędzie są 
sieci. Bezwzględna technologia 
masowo niszcząca małe i średnie 
przedsiębiorstwa i miejsca pracy, 
które tam były. Szczególna rolę w 
tej masakrze mają sieci handlowe, 
które prawie w 100 procentach 
przejęły rynki detaliczne w po-
szczególnych krajach.

Mechanizm jest prosty. Duży 
współpracuje z dużym. Światowy 
dystrybutor kolaboruje ze świa-
towymi producentami. Dotąd 
lokalny, „klasyczny” handel, był 
odbiorcą dla małych i średnich, 
lokalnych producentów. Poja-
wienie się końcówki sieciowego 
molocha działa na danym terenie 
jak wybuch bomby atomowej. 
Fala uderzeniowa zmiata wszyst-
ko, co się rusza. Z dnia na dzień 
lokalne sklepy stają się zabawne, a 
lokalni producenci anachroniczni 
i śmieszni. Jak i po co produko-
wać cokolwiek, jeśli wszystko 
jest w sieci – ładniejsze i tańsze? 
Skala zniszczenia jest trudna do 
wyobrażenia. 

Wiecie, jak podbić kraj? Trzeba 
mu sprezentować sieć, tłoczącą 
towar za pół darmo. Wszystko i 
tanio. „Dla ciebie, dla rodziny”. 
Rok, dwa, kilka – zamienimy kraj 
w pustynię gospodarczą. Wtedy 
jest nasz. Czy zalew chińszczy-
zny, umożliwiony przez sieci, nie 
jest czymś takim? Dwa lata temu 
przed świętami przeczytałem na 
pierwszej stronie w „Expresie 
Wieczornym”: „Polacy na świą-
tecznym stole zjedzą wszystko z 
Chin”. Spurpurowiałem ze wstydu. 

Osiwiałem ze strachu. Nikt nawet 
nie pochylił się nad tą informacją. 
Skutki ekonomiczne to jedno. A 
co z honorem i narodową godno-
ścią? Obawiam się, że straciliśmy 
narodowy instynkt samozacho-
wawczy… Taniość, niestety, zabija. 
Coraz więcej pieniędzy trafia do 
coraz mniej licznych. Tworzy się 
specyficzna piramida finansowa. 
Nieliczni zasobni, coraz więcej 
ubogich. Znika klasa średnia, 
narastają masy bez pracy i pie-
niędzy.

SKUTKI
Każdy średnio rozgarnięty oby-
watel wie, że wszystkie budżety: 
rodzinne, gminne, czy krajowe, 
mają stronę dochodową i wy-
datkową. Trzeba zarobić, żeby 
wydać. Łatwo zgadnąć co stało 
się z dochodami, jeżeli zniknęły 
masy małych i średnich przedsię-
biorstw. Zniknęły miliony miejsc 
pracy w przynoszącej budżetowe 
dochody działalności gospo-
darczej: w produkcji, handlu, 
usługach. Wymierzono trudny 
do oszacowania cios lokalnym i 
krajowym przychodom. To, co 
zniknęło po stronie dochodów, 
wyrosło garbem po stronie wy-
datków. Masy ludzi wyciśniętych 
z działalności gospodarczej po-
wkręcało się w politykę, admi-
nistrację, „budżetówkę”, czy inną 
Brukselę. Tego procesu nikt nie 
jest w stanie zatrzymać – tak wiel-
kie jest ciśnienie. Państwo stało się 
gigantycznym pracodawcą. Kolej-
ne miliony bezradnie wyciągnęły 
ręce do państwowego budżetu po 
pomoc. Zasiłki, opieka społeczna, 
wcześniejsze emerytury, itp. 

Oto co się stało! Drastyczne skur-
czenie dochodów i jednocześnie 
koszmarne rozdęcie wydatków. 
To przyczyna tego, że wiele kra-
jów zaczęło przypominać kolosy 

na glinianych nogach. Rozjechały 
się dochody z wydatkami. Każda 
próba domknięcia budżetu to lu-
dzie na ulicach. Być może chaos 
i rozlew krwi. Tego politycy się 
boją, a więc bezczynnie trwają. 
W efekcie w coraz większej ilości 
krajów liczniki zadłużenia tykają 
jak bomby zegarowe. Takim kra-
jem jest Polska. 

POLSKA
To co wydarzyło się w Polsce po 
upadku komuny trudno nawet 
oceniać w kategoriach ekono-
micznego debilizmu, ignorancji, 
czy beztroski. To wymagająca wy-
jaśnienia zdrada stanu. Całą tę tak 
zwana transformację określić na-
leży jednym zdaniem: ordynarna 
wyprzedaż wszystkiego, na czym 
można było i należało zarabiać 
pieniądze. Ostateczna sprzedaż 
możliwości zarobkowania na 
własnym kraju. Pozwoliliśmy za-
mienić się w 40-milionowy rynek 
zbytu. Zachodnie sieci handlowe 
spełniły tu rolę klasycznego ko-
nia trojańskiego. Super atrakcja, 
cenny dar. Tak naprawdę weszły 
korumpując polityków i samo-
rządowców. Za cenę gruntu pod 
marketami oddaliśmy cały rynek 
wewnętrzny kraju i dochody z 
niego. Tym samym straciliśmy 
nad nim kontrolę, zamknęliśmy 
go dla własnych firm produkcyj-
nych. Zniknął rodzimy handel. 
Pojawienie się sieciowych molo-
chów usypiało życie gospodarcze 
kolejnych polskich miast. Proces 
gospodarczego pustynnienia stał 
się niezaprzeczalnym faktem. Lo-
kalna przedsiębiorczość stała się 
zbędna i praktycznie zniknęła. 

Zbędni stali się również ludzie. To 
jest faktyczna przyczyna polskiego 
bezrobocia. To również przyczyna 
wyciśnięcia na emigrację blisko 
10 procent rodaków. I końca nie 

widać… Zgoda na swobodny 
przepływ kapitału, towarów i 
usług w warunkach kolosalne-
go gospodarczego zapóźnienia 
(warunek przyjęcia do UE) była 
gospodarczym samobójstwem. 
Można było to może i zrobić, pod 
warunkiem powstania wspólnego, 
unijnego budżetu. Efekt jest taki, 
że wykupiono nas i zniszczono 
możliwości uzyskiwania do-
chodów, zostawiając narastające 
koszty utrzymania państwowości, 
że nie ma  już gospodarki polskiej, 
a jest gospodarka w Polsce. Niby 
to samo, a różnica, jeśli chodzi o 
rezultat ekonomiczny, zasadnicza. 
Zyski nie są nasze, nie zostają 
w kraju. Od dwudziestu lat nie 
zamykamy budżetu. Dług na-
rasta. Brakuje już na wszystko. 
Pieniędzy nie ma i nie będzie. 
Skąd niby mają być? Jeżeli pan 
Rostowski chce podnosić podatki, 
to go informuję, że niespecjalnie 
jest już komu. To akurat powi-
nien wiedzieć. Aż ręka świerzbi, 
gdy współodpowiedzialni za ten 
stan, od pokolenia niezmiennie w 
Sejmie Rzeczypospolitej, mienią 
się prawdziwymi Polakami i szy-
kują do kolejnych zaszczytnych 
funkcji. Niestety, Polska to dzisiaj 
Titanic nieuchronnie zmierzający 
w kierunku góry lodowej.

P.S.
Zmartwię Państwa. Nie jestem 
oszołomem, któremu się wydaje, 
że właśnie wymyślił koło. Już po-
nad dziesięć lat temu moją krótką 
prezentacją mówiłem i pisałem, 
że pieniędzy nie będzie na nic 
(przewidziałem kryzys?). Już po-
nad dziesięć lat temu moją krótką 
prezentacją „Geneza bezrobocia 
w Polsce, czyli największy skandal 
III Rzeczypospolitej” wywołałem 
szok na warszawskich Zjazdach 
Kongregacji Przemysłowo–Han-
dlowej, na sesji Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, 
czy wreszcie podczas obrad komi-
sji sejmowej, gdzie występowałem 
jako chwilowy ekspert Samoobro-
ny.
Mój „fenomen” polegał na tym, że 
proces, który opisałem potrafiłem 
narysować i w pięć minut obja-
śnić. Byłem też przez kadencję 
wiceprezydentem Kołobrzegu ds. 
gospodarczych. Kuluarowe pokle-
pywanie, gratulacje wpływowych 
ludzi, posłów (gdy nikt nie wi-
dział) były moim udziałem. 
I nic… Minęły kolejne lata. Dziś, 
jeżeli sprawa robi się już tak po-
ważna, chyba czas się nad tym 
zastanowić. Przecież wystarczy 
odwrócić ten proces….

Marek Sobczak
Ebstrupvej 62
8600 Silkeborg
Tel. +4527697332

Czyżby Bóg się od nas odwrócił?
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Stawka 
większa niż 8 
miliardów

- Sprawny przebieg uro-
czystości dożynkowych 
stanowił niewątpliwie wy-
raz ogromnej pracy oraz 
staranności wszystkich 
osób zaangażowanych w jej 
przygotowanie. Z ogromną 

satysfakcją wyrażam zatem 
pełne uznanie i podziękowa-
nie za wasz osobisty wkład 
w organizację tegorocznego 
Powiatowego Święta Plo-
nów w Ustroniu Morskim 
– nie krył zadowolenia 

wójt, dziękując wszystkim 
sołtysom, radom sołeckim, 
pracownikom jednostek 
organizacyjnych i urzędni-
kom. Słowa podziękowania  
za wspaniałą współpracę pa-
dały wielokrotnie z ust także 

starosty kołobrzeskiego, 
który życzył wszystkim, aby 
działalność na rzecz lokalnej 
społeczności, bezinteresow-
na pomoc i zaangażowanie 
były przykładem i inspiracją 
dla innych. 

Samorządowcy i miesz-
kańcy małych miejsco-

wości w Polsce są zanie-
pokojeni planami likwidacji 
części posterunków i ko-
misariatów. W całym kraju 
może zniknąć ich prawie 
300. Sytuacja ta z pew-
nością nie dotknie gminy 
Ustronie Morskie, ponie-
waż wójt Jerzy Kołakowski 
osobiście zaangażował się 
w akcję ratowania ustroń-
skiej policji. W sprawie 
reorganizacji i przenie-
sienia posterunku z ul. 
Chrobrego 59 na ul. Rolną 
2 od dłuższego czasu pro-
wadzone były rozmowy z 
komendantem wojewódz-
kim policji w Szczecinie 
oraz Komendą Powiatową 
Policji w Kołobrzegu. Dzię-
ki inicjatywie i decyzjom 
wójta już wkrótce zakoń-

czą się prace remontowe 
nowej siedziby policji: 
- Lepsze warunki pracy, 
komfort obsługi, specjalne 
stanowiska do przyjmowa-
nia interesantów, dostęp 
do bezprzewodowego 
internetu to tylko niektóre 
udogodnienia nie tylko dla 
policjantów ale również dla 
mieszkańców – podsumo-
wuje Jerzy Kołakowski. 
Dodatkowym atutem no-
wej siedziby będzie też 
lokalizacja. Usytuowanie 
przy Urzędzie Gminy w 
Ustroniu Morskim, sali 
narad i banku pozwoli na 
załatwienie niezbędnych 
spraw, nie tylko urzędo-
wych, w jednym miejscu i 
czasie. Uroczyste otwarcie 
ustrońskiego posterunku 
planowane jest w listopa-
dzie.

W Warszawie odbył się 
Samorządowy Kongres 
Oświaty zorganizowany 
przez ogólnopolskie kor-
poracje samorządowe. 
Bezpośrednio po zakoń-
czeniu obrad została 
podsumowana kampania 
Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej (Stawka 
większa niż 8 mld). Do ak-
cji zebrania blisko ćwierć 
miliona podpisów pod 
obywatelskim projektem 

ustawy dotyczącej przy-
wrócenia równowagi w 
systemie finansów samo-
rządowych włączyła się 
również Gmina Ustronie 
Morskie. Karty z podpi-
sami mieszkańców złożył 
osobiście wójt Jerzy Koła-
kowski, który solidarnie z 
przedstawicielami jedno-
stek samorządu terytorial-
nego wziął udział w prze-
marszu z placu Trzech 
Krzyży do Sejmu RP.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wieczór autorski Eu-
geniusza Koźmińskiego. Publiczność wysłuchała wierszy 
z najnowszego tomiku poety pt. „Narodziny Wyspy” oraz 
ciekawego wykładu, który wygłosił Wojciech Czaplewski. 
Miła atmosfera spotkania sprzyjała interesującej dyskusji. 
Wieczór zakończyła swobodna wymiana uwag w kawiar-
nianej atmosferze. Wiersze recytowali: Maria i Wojciech 
Czaplewscy oraz Maksym Michałowski, członek GOK-
owskiej grupy teatralnej. 

Podziękowania 
za Powiatowe Święto Plonów

Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wspólnie z wójtem Gminy Ustronie Morskie Jerzym 
Kołakowskim podziękowali organizatorom Powiatowych Dożynek w Ustroniu Morskim.

Podsumowanie 
sezonu letniego
W minionym sezonie nad 
bezpieczeństwem wy-
poczywających czuwali 
ratownicy zatrudnieni 
przez Urząd Gminy w 
Ustroniu Morskim. Funkcję 
koordynatora kąpielisk i 
kierownika obsługi plaży 
pełnił Michał Mieczkowski 
– instruktor WOPR. Do-
stosowując gminne plaże 
do wymogów przepisów 
ustawy „Prawo wodne” na 
terenie ustrońskiej gminy 
funkcjonowały dwa kąpie-
liska: Ustronie Morskie i 
Sianożęty. W tych ramach 
wydzielono 7 stanowisk 
strzeżonych, o długości 
co najmniej 150 m, wypo-
sażonych w profesjonalny 
sprzęt ratowniczy. W sezo-
nie kąpielowym ratownicy 

przeprowadzili łącznie 32 
akcje ratownicze, ratując 
74 osoby. Ponadto na 
stanowisku strzeżonym 
„RADAR” w Sianożętach 
zatrudniony był lekarz 
plażowy, który udzielił 514 
porad medycznych. Na 
akwenach strzeżonych 
gminy Ustronie Morskie 
nie utonęła ani jedna oso-
ba. Niestety dwa przypadki 
utonięcia odnotowano na 
plaży niestrzeżonej w Sia-
nożętach. 
Oprócz statystyk sezono-
wych na spotkaniu poru-
szono sprawy związane z 
funkcjonowaniem kąpielisk 
w przyszłym roku, wraz z 
koncepcją i planami finan-
sowymi w tym zakresie. Na 
zakończenie rozmów wójt 
Jerzy Kołakowski podzię-
kował Michałowi Miecz-
kowskiemu za wzorowe 
pełnienie funkcji kierownika 
i osobiste zaangażowanie 
w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych ratowników 
WOPR obsługujących 
stanowiska strzeżone na 
terenie gminy.

Wieczór autorski

Ustrońska Policja 
w nowej siedzibie
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Do pożaru przybyły wszystkie jed-
nostki ochotników z terenu gminy 
Gościno. Ogień pojawił się w gabine-
cie lekarskim na pierwszym piętrze. 
Wystąpiło duże zadymienie. Szkoła 
została ewakuowana, a strażacy 

udzielili pomocy dwóm uczniom. 
Jeden z nich doznał złamania nogi, a 
drugi zatruł się toksycznym dymem. 
Wodę do gaszenia ognia pobrano z 
rzeki Gościnianki, z której do szkoły 
ułożono linię tłoczną. 

To były tylko ćwiczenia, które dla 
strażaków ochotników na pewno 
były okazją do sprawdzenia sprzętu 
i umiejętności. Po akcji, odbyło się 
podsumowanie ćwiczeń, a następnie 
prezentacja sprzętu.

Obchody rozpoczęła IX 
Gala Piłki Siatkowej, w któ-
rej uczniowie pokonali ab-
solwentów szkoły. 29 wrze-
śnia odbyło się pasowanie 
na ucznia pięciu klas pierw-
szych. Był pokaz musztry 
paradnej oraz program 
kabaretowy przy gotowany 
przez Marka Zawadzkiego, 
wójta gminy Dygowo, a 
także Barbarę Urbańską. W 
ciekawym ujęciu pokazano 
historię szkoły: byli rolni-
cy, kucharze, policjanci, a 

nawet przyjechał premier, 
wiadomo, z gospodarską 
wizytą. Na koniec odbył się 
Bal Absolwenta.

Zespół Szkół Gospodarki 
Żywnościowej jest jedną 
z najbardziej popularnych 
szkół w naszym regionie. 
Kształci przede wszystkim 
klasy mundurowe, w tym 
policjantów, strażników 
granicznych czy strażaków. 
Dyrektorem szkoły jest Bar-
bara Koleśnikow.

„Jeśli nie teraz to kiedy?
Jeśli nie ja to kto?
Musimy iść na całość 
Nie tylko dla siebie – lecz dla wszystkich wokół.
Może inni też zerwą się do lotu i
Jutro zaczną działać, zostawiając strach i
Kompleksy za sobą i uwierzą we własne
Siły i możliwości”

 Pod hasłem „Złotej Polskiej Jesieni” 29 wrze-
śnia mieszkańcy Kamicy obchodzili „Święto Ziemniaka 
i pieczonej kiełbaski”. Byli mali, więksi i dorośli. Pogoda 
dopisała – była wręcz wymarzona. Pieniążki na impre-
zę pozyskaliśmy ze sprzedaży kasztanów, przez część 
mieszkańców Kamicy i grupę najmłodszych dzieci. Z 
zaproszenia skorzystała sołtys - Sylwia Waluszko, która 
przybyła z rodziną oraz koszem pełnym kiełbasek. Nasze 
mamy również  super się spisały. Jedne malowały twarze i 
czyniły istotne cudeńka z naszych pociech, inne przygoto-
wały różnego rodzaju sałatki, pyszne ziemniaki zapiekane 
z masełkiem i przyprawami. Na stole, jak tradycja nakazu-
je, stanął także kociołek z zupą ziemniaczaną. Pod asystą 
pana Marka, dzieci piekły kiełbaski i jabłuszka. Najwięk-
szą atrakcją były jednak ziemniaki pieczone w ognisku 
(jak za babcinych czasów). Były uśmiechy i zabawa przy 
muzyce. Warto było poczynić trochę starań, aby zobaczyć 
radość zarówno na twarzach dzieci jak i dorosłych. Dzięki 
uprzejmości sponsorów każde dziecko otrzymało paczkę 

ze słodyczami i owocami. Chciałabym podziękować tym 
wszystkim, którzy okazali serce dla naszych pociech:
Firmie TROTON; p. Agacie i p. Markowi Sklep Kacperek; 
p. Ewie Walerych; p. Aleksandrze i Mariuszowi Chrzęst; p. 
Marcinowi (handel obwoźny) oraz wszystkim tym, którzy 
chcą pozostać anonimowi. Było zabawnie i odlotowo. 
Ja też tam byłam – świetnie się bawiłam. wszystko co 
widziałam to tu opisałam.
Dziękuję i do zobaczenia na następnej imprezie. 

Barbara Bejnarowicz
Kamica 

W lutym, pisaliśmy 
o nowym i hiper do-
kładnym fotoradarze 
Straży Miejskiej w 
Gościnie, która ob-
sługuje dwie gminy: 
Gościno i Rymań. 
Ale to już historia 
(choć dla niektórych 

kosztowna...), bo te-
raz strażnicy zostali 
zaopatrzeni w nowy 
fotoradar. To urzą-
dzenie klasy „śmiet-
nik” warte jest ok. 
100 tysięcy złotych. 
Robi dokładniejsze 
zdjęcia i dokonuje 

szybkiego pomiaru 
prędkości, tak więc 
żaden rajdowiec się 
mu nie prześliźnie. W 
zależności od pory 
roku, Straż Miejska 
jednorazowo reje-
struje od 2 do niemal 
300 wykroczeń na 

dobę. Jak udało nam 
się ustalić, docelowo 
fotoradar zostanie 
ustawiony w miej-
scowości Leszczyn 
jako stacjonarny. 
W miejscowości tej 

dochodziło już do 
sporych tragedii 
drogowych. Jest tam 
ograniczenie do 70 
km/h. Teraz kierow-
cy na pewno zdejmą 
nogę z gazu.

W miniony piątek w Szkole Podstawowej w Gościnie w gabinecie lekarskim wybuchł pożar. 
Z powodu zadymienia, ewakuowano uczniów. Dwoje z nich zostało rannych.

Pożar w gościńskiej 
podstawówce
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Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w Robuniu

Dzień Nauczyciela to pierwsza ważna uroczystość w ka-
lendarzu imprez Szkoły Podstawowej w Robuniu. W tym 
roku na uroczystą akademię do szkoły przybyli goście 
– emeryci oraz przedstawicielki Rady Rodziców. Apel 
rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go, która serdecznie powitała zebranych oraz w imieniu 
uczniów skierowała ciepłe słowa do wszystkich obec-
nych i byłych pracowników szkoły. Następnie odbyła się 
część artystyczna. Przedstawienie w konwencji kabare-
towej przygotowane przez klasę V było bardzo zabawne 
i na pewno przypomniało niektórym nauczycielom czasy, 
kiedy to oni siedzieli w szkolnej ławce. Po przedstawie-
niu wystąpili jeszcze uczniowie klasy II oraz najmłodsi w 
szkole, czyli zerówka. Dzieci z wyjątkowym wdziękiem 
zaśpiewały znane i lubiane piosenki.

Kiedy na salę został wprowadzony sztandar i odśpiewa-
no hymn szkoły, głos zabrał dyrektor Paweł Pawlak. Dzię-
kował dzieciom za występy oraz wyraził swoje życzenia 
i podziękowania dla nauczycieli, pracowników szkoły 
oraz emerytów, przekazał także życzenia od burmistrza 
Gościna. Następnie, nagrodzono szczególnie zasłużo-
nych współpracowników. Nagrodę dyrektora otrzymali: 
Izabela Jeżyna, Danuta Karnaś, Grażyna Pluta, Urszula 
Paprocka, Krystyna Chałas, Piotr Różański. Dyrektor 
wręczył również nagrodę burmistrza, którą otrzymała 
Elżbieta Maślana. Uhonorowano jubilatów. W tym roku 
czterdziestolecie pracy zawodowej obchodzi Andrzej 
Tuszyński, natomiast dwudziestopięciolecie - Wiesława 
Burda, Urszula Paprocka oraz Grażyna Ratzman. 

40-lecie 
Zespołu Szkół w Gościnie

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej imienia Macie-
ja Rataja w Gościnie obchodził cztery dekady swojego 
istnienia. Świętowaniu nie było końca…

Fo
t. 

M
ał
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rz

at
a 
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er
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ś

Nowy i jeszcze lepszy, z optyką Nikona. Dzięki niemu, na pewno wyjdziesz jak żywy na płatnej fotografii. 
Mowa o nowym fotoradarze Straży Miejskiej w Gościnie.

Uwaga! Straż Miejska ma 
nowy fotoradar!

Złota Polska Jesień
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Samochód na niemieckich 
tablicach rejestracyjnych w 
Dębicy postanowił zawró-
cić na drodze krajowej nr 6. 
70-letni kierowca miał jed-
nak pecha. W tym czasie 
od strony Gdańska nadje-
chał autobus turystyczny, 
także na niemieckich 
tablicach rejestracyjnych. 
Jego kierowca nie zdą-
żył wyhamować i doszło 
do uderzenia. W całym 
zdarzeniu nikomu nic się 

nie stało. Do szpitala tra-
fił jedynie kierowca auta 
osobowego, który bardzo 
przejął się całą sytuacją, 
a ponieważ uskarżał się 
na bóle serca, przewiezio-
no go na diagnostykę. Po 
turystów wracających do 
Niemiec wysłano autokar z 
Kołobrzegu, który odwiózł 
ich do granicy z Niemcami, 
gdzie przesiedli się do ko-
lejnego autokaru zmierza-
jącego do Berlina.

Zwieńczeniem rajdu 
było uroczyste od-

słonięcie tablicy informa-
cyjnej przy 600-letnim 
Dębie Bogusławie. Na 
uroczystości obecni byli 
wicestarosta Mirosław 
Tessikowski, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gościno 
Krzysztof Olejnik, wójt 
gminy Rymań Mirosław 
Terlecki, radni Rady 
Gminy Rymań oraz 
uczestnicy rajdu, a nad 

wszystkim czuwał Antoni 
Szarmach. Na zakończe-
nie uroczystości każdy 
z uczestników tej wy-
jątkowej chwili otrzymał 
pamiątkowy certyfikat i 
podpisał się na „Akcie” 
otwarcia trasy turystycz-
nej do Pomnika Przyrody 
– Dębu Bogusław. Impre-
za zorganizowana zosta-
ła przez Związek Miast i 
Gmin Dorzecza Parsęty 
w Karlinie.

Gmina Rymań  7 wrze-
śnia podpisała umowę z 
Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na do-
finansowanie zadania pn.: 
„Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
Gminy Rymań” . Dofinanso-
wanie obejmowało w 100% 
koszty demontażu elemen-
tów dachowych budyn-
ków zawierających azbest, 
transportu odebranych 
odpadów niebezpiecznych 
oraz unieszkodliwienie wy-

robów zawierających azbest 
poprzez przekazanie ich na 
składowisko posiadające 
odpowiednie zezwolenie 
na unieszkodliwianie tego 
typu odpadów. O dopłatę 
mogły ubiegać się oso-
by fizyczne mające tytuł 
prawny do nieruchomości 
położonej na terenie Gmi-
ny Rymań. W tym roku z 
programu AZBEST 2012 
skorzystało dziewięć osób. 
Kwota dofinansowania 
wyniosła niemal 35 tysięcy 
złotych.  K.U.

Autobus uderzył w samochód
21 października na drodze krajowej nr 6 w Dębicy doszło do wypadku. Jadący z Gdańska do Berlina 
autobus uderzył w auto osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Dobiegła końca budowa siedmiu placów zabaw na 
terenie Gminy Rymań i adaptacja pomieszczeń na 
bibliotekę publiczną w Rymaniu. Zadania zostały zre-
alizowane w ramach wsparcia z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. Nowe obiekty z pewnością 
zaspokoją potrzeby mieszkańców gminy, podniosą 
atrakcyjność miejscowości i stworzą miejsca, gdzie 
dzieci i młodzież będzie mogła bezpiecznie spędzać 
swój wolny czas.  K.U.

Kolejne 
zakończone inwestycje

MNIEJ 
AZBESTU

W dniach 29-30 września odbył się Rajd Rowerowy, 
którego trasa została wyznaczona szlakiem nowo 
wybudowanej ścieżki rowerowej i biegła z Karlina 
przez Gościno i Rymań do Jeziora Popiel.

Nowa tablica 
przy Dębie 
Bogusławie
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W 2002 roku prawica lizała rany 
po kompletnie przegranych 
wyborach parlamentarnych i 
odsunięciu od władzy Akcji 
Wyborczej Solidarność. W 2001 
roku, władzę w Polsce przejęła 
lewica. Jednocześnie rolę opo-
zycji przejęły nowe twory: Plat-
forma Obywatelska oraz Prawo 
i Sprawiedliwość. Towarzyszyła 
im Samoobrona oraz Liga Pol-
skich Rodzin. W Kołobrzegu, 
konglomerat słynnego POPiS-u 
przejawiał się w działalności 
Centroprawicy Razem, na czele 
której stanął radny w kadencji 
1998-2002 – Krzysztof Legun. 
Współpracował z szefem tutej-
szego PiS – Antonim Storczy-
kiem (Czesław Hoc był wówczas 
radnym Sejmiku Zachodniopo-
morskiego), a także założycielem 
struktur Platformy Obywatelskiej 
nad Parsętą – Sebastianem Kar-
piniukiem. Pomiędzy nimi był 
jeszcze lider ówczesnej opozycji i 
działacz Unii Wolności – Henryk 
Bieńkowski. 

PreHistoria
W 1998 roku, w Kołobrzegu 
powstała niezwykła jak na pol-
skie warunki koalicja. Ludzie 
„Solidarności” i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej zawarli poro-
zumienie, odsuwając od władzy 
Henryka Bieńkowskiego, skupio-
nego wokół Unii Wolności. Bień-
kowski rządził przez 8 lat i przy-
najmniej tuż po wyborach nic 
nie wskazywało na to, żeby było 
inaczej. A jednak. Pozostawiony 
przez kolegów, opuszczony przez 
przyjaciół, został odstawiony na 
dalszy tor. Odłączyła się od niego 
lewica, we współpracy z którą od 
1994 roku zarządzał miastem. Ze-
mściła się na nim „Solidarność”, 
której ludzie przy okazji połasili 
się na nowe stanowiska i wybrali 
inną drogę rządzenia, wespół z 
tak zwaną „postkomuną”. Pre-
zydentem miasta został dotych-
czasowy zastępca Bieńkowskiego 
– Bogdan Błaszczyk, nauczyciel 
z „Kopernika”. Przewodniczącą 
Rady Miasta wybrano Danutę 
Adamską-Czepczyńską. Wice-
przewodniczącym Rady Miasta 
został Zbigniew Błaszczuk – we-
dług Błaszczyka, objawienie ów-
czesnej kadencji. Gdy w 2001 
roku Bogdan Błaszczyk zdobył 
mandat poselski przy poparciu 
6228 wyborców, Rada Miasta na 
prezydenta Kołobrzegu wybrała 
właśnie Błaszczuka. Przy okazji 
warto dodać, że „Solidarność” 
straciła przewodniczenie w 
Radzie Miasta. Adamską-Czep-
czyńską zastąpiła Krystyna Strzy-
żewska. 

Na koniec kadencji w 2002 roku, 
SLD dzierżyła komplet teczek do 
sterowania miastem. I nie zamie-
rzała się nimi z nikim dzielić. 
Miasto było upolitycznione do 
granic możliwości. Media wspie-
rały lewicę na potęgę. Dzienni-
karze oficjalnie należeli do SLD i 
nie wstydzili się swojej partyjnej 
legitymacji. Tak dostawali etaty i 
dodatkowe możliwości samore-

alizacji. Do SLD należały nawet 
sprzątaczki. Jednocześnie lewica 
rozpoczynała jednolity front 
inwestycyjny, także w oparciu o 
środki pomocowe z Unii Euro-
pejskiej. Zbigniew Błaszczuk nie 
zamierzał przegapić żadnej okazji 
do autopromocji: od „Otwarcia 
Lata” po rozpoczęcie budowy 
Basenu Milenium, który zresztą 
potem na etapie fundamentów 
trzeba było rozebrać, bowiem 
nie było na niego pozwolenia na 
budowę. 

Tak szeroki front rządów w mie-
ście, powiecie i województwie nie 
był jednak łatwy w kontroli. Wraz 
ze zbliżającymi się wyborami 
pojawiały się pęknięcia i po-
działy. Przykładem niech będzie 
chociażby pacyfikacja Jacka Woź-
niaka jako ówczesnego dyrektora 
Zarządu Portu Morskiego, w 
wyniku której z tego fotela został 
wysadzony. 

Prawie zjednoczenie
Prawica zdawała sobie sprawę, 
że podzielona, stanie się jedynie 
przystawką dla lewicowego fron-
tu, z którym zderzenie musiało 
ponieść za sobą ofiary. Zjedno-
czyć się udało, o czym świadczy 
chociażby liczba kandydatów na 
prezydenta: Henryk Bieńkowski, 
Zbigniew Błaszczuk, Tadeusz 
Laskowski, Maciej Połowniak i 
Marek Sobczak, podkreślająca 
jednolitą linię: prawica vs lewica. 
Bieńkowskiemu udało się załago-
dzić największy konflikt, którego 
mógł stać się ofiarą. Wiadomo, 
że kandydatem na prezydenta 
chciał zostać Sebastian Karpi-
niuk. Bieńkowski zawarł z nim 
formalne porozumienie: on sam 
zostanie prezydentem, a Karpi-
niuk dostanie szansę na elekcję 

parlamentarną, przy czym miał 
zostać zastępcą Bieńkowskiego. 
Przewodniczącym Rady Miasta 
miał zostać Ryszard Szufel. Tak 
zjednoczona prawica przystąpiła 
do jesiennej walki z bastionami 
lewicy. Wielu spodziewało się 
rzezi, a nie wyborów. We wrześniu 
2002 roku mało kto przypuszczał, 
że jakiekolwiek zmiany w Koło-
brzegu są w ogóle możliwe. 

Ekipa Bieńkowskiego miała po-
ważne problemy z przebiciem się 
w mediach. Wówczas to, przyszłe-
go prezydenta poparł dziennikarz 
Radia Kołobrzeg – Adam Wieczo-
rek, który wystąpił m.in. na ulot-
ce, w której deklarował, że będzie 
głosował na Bieńkowskiego. Tego 
rodzaju zagrania, kampania bez-
pośrednia i masowe spotkania z 
wyborcami, były jedyną szansą 
prawicy na przekonanie elekto-
ratu, że program Centroprawicy 

jest lepszy niż technokratyczne 
wizje lewicy. Kampania nabiera-
ła rumieńców na gruncie nawet 
plakatów wyborczych. Ogólnie 
było wiadomo, że ani Bieńkow-
ski, ani Błaszczuk, nie są ludźmi 
chadzającymi z uśmiechem na 
twarzy na co dzień. Zobaczyć ich 
uśmiechniętych na plakacie, w 
bardzo podobnym ujęciu, z ma-
rynarkami, było bezcenne. 

Innym problemem było to, że 
część działaczy Centroprawicy, 
wcześniej popierała politykę le-
wicy. Z jednej strony zdawano so-
bie sprawę, że liczy się każdy głos 
i poparcie, z drugiej, upchnięto 
do szaf najbardziej skompromi-
towane twarze po prawej stro-
nie sceny politycznej. Zresztą, 
Bieńkowski mógł tym samym 
wyrównać rachunki z 1998 roku, 
gdy odsunięto go na boczny tor. 
Wówczas, wszyscy ci, którzy mieli 

lewicy po dziurki w nosie, to wła-
śnie w nim postrzegali zrobienie 
porządków w Kołobrzegu.

Wybór czyli wielka niewiadoma
Wybory samorządowe rozpisano 
na 27 października 2002 roku. 
Głosowano w 4 okręgach. Lewica 
miała przewagę psychologiczną. 
Kandydatów, także kandydata na 
prezydenta, wspierali posłowie i 
ministrowie. Obiecywano cuda. 
Prawica nie miała się kim po-
chwalić, bo większość polityków 
z Warszawy kojarzyła się fatalnie 
po wcześniejszych 4 latach rzą-
dów. Na tym etapie, ostatecznie 
SLD wybory samorządowe w 
Kołobrzegu wygrywało, choć 
zdobyło przewagę tylko w 2 
okręgach wyborczych. Ale to wy-
starczyło, żeby zdobyć nominalną 
przewagę w Radzie Miasta. Oto 
lista radnych: 

Henryk Bieńkowski (CP) – 475 
głosów (po złożeniu mandatu 
zastąpiła go Agnieszka Rogocka 
– 109 głosów)
Zbigniew Błaszczuk (SLD) – 598 
głosów (po złożeniu mandatu za-
stąpił go Jacek Podolak)
Włodzimierz Dębiec (My Miesz-
kańcy) – 97 głosów
Janusz Gromek (CP) – 514 gło-
sów
Jadwiga Maj (CP) – 160 głosów
Marek Hok (CP) – 134 głosy
Sebastian Karpiniuk (CP) – 686 
głosów (po złożeniu mandatu 
zastąpiła go Alina Bratuś – 61 
głosów)
Czesław Klimczak (SLD) – 173 
głosy
Ryszard Leszczyński (SLD) – 340 
głosów
Andrzej Mielnik (CP) – 171 
głosów
Joanna Nowicka (SLD) – 124 
głosy
Wiesław Parus (CP) – 132 głosy
Kazimierz Ratajczyk (SLD) – 226 
głosów
Jacek Sobański (SLD) – 163 głosy 
(po złożeniu mandatu zastąpiła go 
Urszula Dżega Matuszczak – 157 
głosów)
Krystyna Strzyżewska (SLD) 
– 386 głosów
Stanisław Tomczak (SLD) – 376 
głosów
Marek Sobczak (S) – 284 głosów 
(po złożeniu mandatu zastąpił go 
Józef Kruszewski – 16 głosów)
Maria Sudnikowicz (S) – 135 
głosów
Ryszard Szufel (CP) – 373 głosy
Bogusław Ulan (S) – 91 głosów
Dariusz Zawadzki (SLD) – 145 
głosów

Choć w Radzie Miasta, przy-
najmniej formalnie, Bieńkowski 
nie miał większości, to jednak w 
wyborach na urząd prezydenta 
w pierwszej turze wyprzedził 
konkurenta z SLD o 828 głosów 
(5186:4358). To rozpętało burzę. 
Po raz pierwszy lewica napraw-
dę odczuła, że pomimo dobrego 
wyniku wyborczego, może stra-
cić władzę w mieście. To były 
pierwsze w historii bezpośrednie 
wybory prezydenta Kołobrzegu. 
Decydowali mieszkańcy, nie rad-
ni. W samej radzie, języczkiem 
uwagi stali się radni niewielkich 
ugrupowań: Samoobrony i ko-

Henryk Bieńkowski to najdłużej rządzący prezydent tego miasta. Jak to się stało, 
że 10 lat temu udało mu się powrócić do władzy i pokonać lewicę?

– historia powrotu do władzy
Henryk I 
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

Drogi
Zajmujemy się profesjonalnie budową 
i remontami ciągów komunikacyjnych. 
Polecamy naszą najbardziej konkuren-
cyjną w Kołobrzegu ofertę wspólno-

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Zieleń
Mamy fachową kadrę w zakresie zago-
spodarowania terenów zielonych. Ofe-
rujemy kompleksowe usługi nasadzeń i 

pielęgnacji drzew. 

Utylizacja odpadów
Jako miejska spółka dbamy o nasze 
środowisko naturalne. Świadczymy 
kompleksowe usługi w zakresie wywo-
zu i utylizacji wszelkich odpadów komu-

nalnych w konkurencyjnych cenach.

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:
 pogrzeby bez konieczności posiadania gotówki,
 sami załatwiamy formalności w ZUS,
 najwyższy standard usług,
 ceremonie pogrzebowe tradycyjne oraz kremacje,
 nekrologi i ogłoszenia w prasie,
 całodobowy odbiór zmarłych z mieszkań,
 transport krajowy i zagraniczny,
 pełna higiena i odzież dla osoby zmarłej,
 sprzedaż miejsc grzebalnych.

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

Biuro: Cmentarz Komunalny (wejście od ul. św. Wojciecha)
telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Pogrzeby

telefon całodobowy: 94-35-23-586, 605-626-746, 607-683-589

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (094) 35 33 230, fax: (094) 35 33 251, e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

mitetu mieszkańców. Ponieważ 
radni Samoobrony nie popierali 
SLD, ich naturalnym sojuszni-
kiem stała się Centroprawica 
Razem. 8 głosów CP i 3 S, da-
wały większość bezwzględną 11 
głosów. Pozostawał wolny głos 
Włodzimierza Dębca, który choć 
początkowo sprzyjał ekipie Bień-
kowskiego (został szefem Komi-
sji Rewizyjnej), to wkrótce stał 
się wrogiem wszelkiej władzy. 

Zmasowana kampania wyborcza 
zmęczyła mieszkańców. Lewica 
zrobiła wszystko, co mogła, żeby 
te wybory wygrać (potem wybu-
chła wielka afera z meldowaniem 
się w Kołobrzegu, która zrujno-
wała karierę polityczną Zbignie-
wa Błaszczuka – został skazany 
w tej sprawie). W drugiej turze 
mieszkańcy zdecydowanie po-
parli Henryka Bieńkowskiego, 
który zwyciężył różnicą 1670 
głosów (7025:5355). SLD wybo-
ry przegrało i straciło władzę w 
Kołobrzegu, której nie odzyskało 
już trzeci raz z rzędu. 

Krajobraz powyborczy
Po tym, gdy Zbigniew Błaszczuk 
wybory przegrał, w mieście lody 
puściły. Odwilż przybrała rozmia-
ry katastrofy politycznej. Aby nie 
stracić pracy, aby zachować wpły-
wy i zostać w establishmencie, lu-
dzie, którzy dotychczas krzyczeli, 
że są lewicowi do cna, kompletnie 
zmieniali poglądy, pisali listy po-
chwalne i składali samokrytykę, 

aby nie zmieniać status quo. Było 
to miejscami tragikomiczne. 

Nowa władza musiała się zmie-
rzyć nie tylko z tymi problema-
mi. Powstały pierwsze tarcia na 
łonie Centroprawicy. Do głosu 
doszły interesy partyjne PiS i PO, 
a idea Centroprawicy odeszła na 
dalszy plan. Rządził priorytet 
POPiS-u, któremu Bieńkowski 
zaczął się podporządkowywać 
(był to początek jego później-
szej klęski). Musiał pogodzić 
się z tym, że przewodniczącym 
Rady Miasta został nie Ryszard 

Szufel, ale Sebastian Karpiniuk, 
który miał zostać jego zastępcą 
(później zdobył mandat posła i 
stał się największym krytykiem 
Bieńkowskiego). Ostatecznie, 
zastępcą Bieńkowskiego został 
Marek Sobczak, a drugiego za-
stępcę powołano dopiero 2 lata 
później. Ryszard Szufel musiał 
zadowolić się fotelem wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta. Za-
częto zatrudniać ludzi z klucza 
politycznego, nie zawsze bacząc 
na ich przydatność i kompeten-
cje. Zmiany dotknęły wydziały, 
jednostki i spółki miejskie. 

Ocena kadencji Henryka Bień-
kowskiego w 10 rocznicę jej roz-
poczęcia, nie jest jednoznaczna. 
Z jednej strony, miasto poprawiło 
swoje parametry ekonomiczne, 
zaczęło się rozwijać i wykorzy-
stywać fundusze zewnętrzne. Z 
drugiej strony, zjednoczenie pra-
wicy spowodowało wewnętrzne 
kłótnie i spory, bowiem próbo-
wano połączyć często sprzeczne 
interesy personalne, a prezydent 
musiał posiłkować się poparciem 
radnych SLD (Joanny Nowickiej, 
Czesława Klimczaka, Ryszarda 
Leszczyńskiego, czy Jacka Podo-

laka), nie mając jednolitego po-
parcia własnego klubu. Jak sam 
Bieńkowski podkreślał, stał się 
zakładnikiem Rady Miasta, która 
nawet raz nie podjęła uchwały 
o udzieleniu mu absolutorium. 
Ostatecznie, rozłam Klubu Cen-
troprawica Razem spowodował, 
że radni PO razem z Andrzejem 
Mielnikiem założyli własny klub 
w Radzie Miasta, wbijając ko-
lejny gwóźdź w koniec rządów 
Henryka Bieńkowskiego w 2006 
roku.
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 Na mocy znowelizowanej ustawy Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH. W praktyce oznacza to, że właściciele nieru-
chomości zamieszkałych nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z 
podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych zawierane będą przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu 
na świadczenie tych usług. 
 Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy zachowują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komu-
nalnych i nie wnoszą opłaty do Gminy Miasta Kołobrzeg.
 Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany ponosić na rzecz miasta opłatę za zago-
spodarowanie odpadów komunalnych. Aby wyliczyć wysokość tej opłaty konieczne jest wypełnienie i złoże-
nie w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ustawodawca przewidział, że w przypadku wspólnot lub spółdzielni obowiązek ten wykonują 
Zarządcy lub Administratorzy. 

Segregacja się opłaca!
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi SELEKTYWNIE będzie niższa.

Nie segregujesz? Jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne = wyższa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami = wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI W GMINIE MIASTO 

K O Ł O B R Z E G

WAŻNE
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Przez 2 dni z gościnno-
ści właścicieli mieszka-
nia w bloku przy ul. Unii 
Lubelskiej korzystała... 
łasica. Problem w tym, 
że nikt jej nie zapra-
szał...

Szczura w mieszkaniu 
zauważył 6-letni Jacek. 
Powiedział o tym swojej 
mamie. Pani Paulina od 
razu uwierzyła. - Jacek 
powiedział, że to się 
zatrzymało i dziwnie na 
niego patrzyło - opowia-
da lokatorka. Zamknęła 
drzwi, bo nie lubi szczu-
rów i czekała na męża, 
który akurat był w pracy. 
Gdy wrócił, przeszukał 
mieszkanie i faktycznie, 
przebywał w nim niepro-
szony gość. Na pomoc 

została wezwana Straż 
Miejska. Strażnicy już wi-
tali się ze sprytną łasicą, 
ale ta umknęła do łazienki 
i schowała się w 
dziurze. Na 
miejsce przy-
jechał rów-
nież Michał 
Chojnacki 
z koło-
brzeskiego 
schroniska. 
Niestety, ła-
sica nie chcia-
ła opuszczać 
ciepłego schroniska. 
Tę noc spędziła razem z 
rodziną.

Łasica dostałą się do 
mieszkania najprawdo-
podobniej po stojącym 
na zewnątrz rusztowaniu. 

P e w n i e 
p r z e s t r a -

szyła się 
silnego wiatru i 

postanowiła skorzystać z 
otwartego chwilowo okna. 
Rano, wyszła zwiedzać 
mieszkanie, a tam pan 
Marek dokonał małej 
zasadzki i złapał drapież-
nika. Rodzinę znowu od-

wiedził Michał Chojnacki, 
który odebrał małą łasicę 
i przewiózł do schroniska. 
Dzięki temu, pani Paulina 
może odetchnąć z ulgą, 
bo o ile mały Jacek i pan 
Marek miał niezłą przy-
godę, to ona przeżywała 
horror. Warto przy tym 
pamiętać, że łasica jest 
zwierzęciem chronionym.

170 uczniów z 14 woje-
wództw spotkało się przed 
ratuszem. Wraz z nimi byli 
rodzice i znajomi z niemal 
wszystkich zakątków Polski, 
aż po Przemyśl. Dyrektor 
Lech Pieczyński swoje 
przemówienie poświęcił 
45-leciu powstania szkoły. 

Następnie, uczniowie klas 
pierwszych złożyli przy-
sięgę, a potem odbyła się 
uroczystość pasowania. Na 
koniec, uczniowie wykonali 
pokaz musztry paradnej. 
Tradycyjnie, została ona 
przeprowadzona niezwykle 
efektownie. 

Po nagłośnieniu tematu z czarną pumą, która może mieszkać w podgościńskich 
lasach, udało się natrafić na wyjątkowo dużą norę ziemną. To mieszkanie kota?

Czy w tej jamie mieszka czarna puma?
Ciekawego odkrycia 
dokonał pan Grzegorz 
Maszka. Był na grzybach, 
gdy natrafił na wielką 
jamę w ziemi. Jak twier-
dzi, jest stanowczo za 
duża jak na jamę borsu-
ka czy lisa. Co ciekawe, 
przed wejściem widocz-

ne są ślady dużych łap, 
około 10-12-centymetro-
we. Czy w tym miejscu 
mogla mieszkać czarna 
puma, którą widziało już 
kilkanaście osób? Jak 
się teraz okazuje, tajem-
nicze zwierzę było wi-
dziane już wcześniej, ale 

część świadków wolała 
się z tym nie ujawniać. 
Teraz, po apelu burmi-
strza Gościna, Mariana 
Sieradzkiego, sytuacja 
gwałtownie się zmieniła. 
Informacje są przeka-
zywane do łowczych i 
weryfikowane. Wszystko 

wskazuje na to, że to dzi-
kie zwierzę jak na razie 
stroni od ludzi. Czy wróci 
do nowo odkrytej jamy? 
Warto podkreślić, że 
znajduje się ona niedale-
ko miejsca, gdzie czarna 
puma była widziana po 
raz pierwszy.

Tradycyjnie w okolicy Święta Edukacji Narodowej, na 
dziedzińcu ratusza Zespół Szkół Morskich zorganizował 
uroczystość pasowania na ucznia.

Pasowanie na ucznia

Łasica wkradła się do mieszkania W Gminie Siemyśl przebywa kilka bocianów, 
które przed zimą nie opuszczą naszego kraju. Są 
pokryte dziwną substancją. Jeden z ptaków padł.

Niedawno otrzymaliśmy zdjęcie dziwnie czarnego bo-
ciana. Zdjęcie dwóm ciemnym ptakom wykonał nasz 
fotoreporter. Zastanawialiśmy się, dlaczego bociany nie 
odleciały razem z innymi ptakami do ciepłych krajów. O 
tym fakcie powiadomiony został Ośrodek Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt w Szczecinie – Wielgowie. 

Na miejsce przyjechał Michał Kudawski. Udało mu się 
złapać dwa bociany, choć na wolności został jeszcze 
co najmniej jeden ptak, jeśli nie dwa. Jak nam powie-
dział, nie wie ja to się stało, że wszystkie ptaki są po-
kryte ciemną, lepką substancją i co to takiego. Pewne 
jest jedno. Gdyby nie jego pomoc, złapany bocian żyłby 
jeszcze jakieś 2 tygodnie. 

Wszystkie osoby, które zaobserwują bociany pozosta-
jące obecnie w naszym regionie, prosimy o kontakt z 
naszą redakcją.

One nie odleciały 
do ciepłych krajów
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Złota jesień w KTBS 

- ceny spadają 

jak liście z drzew!

mieszkania 
gotowe do odbioru

m2 już od 3900,96 zł brutto


