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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

 pierwsze radio internetowe w Kołobrzegu,  nadajemy całą dobę,
 tylko dobra muzyka,
 od poniedziałku do piątku od 8 do 15 audycja „Dzień Dobry Kołobrzeg”, 

    wiadomości z Kołobrzegu co godzinę,
 słuchaj nas na portalu Kolobrzeg.fm i Miastokolobrzeg.pl

KOLOBRZEG.FM 

FAJNE MIASTO

MIAŁ ODWAGĘ

KOŚCIÓŁ
W Polsce stanąć 

p r z e c i w k o 
Kościołowi ka-

tolickiemu to nadal nie 

lada wyzwanie. Marcin 
K., molestowany przez 
byłego proboszcza 
Parafii Św. Wojciecha 

w Kołobrzegu, księdza 
Zbigniewa R., doprowa-
dził do jego prawomoc-
nego skazania na 2 lata 

więzienia. Teraz doma-
ga się odszkodowania. 
To precedensowy pro-
ces w Polsce. Strona 9.

CZEGO OCZY NIE WIDZĄ…

Tajne przez 
poufne, strasze-

nie strażą gminną, „nie 
muszę” - słyszymy w Urzędzie 
Gminy.  Na pytania odpowiada 

się: „proszę mnie nie straszyć”. 
Wójt mówi to z takim przejęciem, 
jakby miał zaraz schować się pod 
biurko. A wszystko za publiczne 

pieniądze w gminie Dygowo, 
gdzie rządzi Platforma. 

Strona 3.

POZWAĆ 

Marcin K. 
- ofiara 
księdza 
Zbigniewa R.



  2  | www.miastokolobrzeg.pl   wrzesień 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   3    wrzesień 2013   www.miastokolobrzeg.pl 

ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

INTERIOR DESIGN AND FURNISHING IS OUR SPECIALITY
WE LOOK FORWARD TO DOING BUSINESS WITH YOU!

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE HOTELI
COMPREHENSIVE INTERIOR FITTINGS FOR HOTELS

HD  Wyposażenie Hoteli
43-300 Bielsko-Biała
Phone: + 48 502 089 001, + 48 512 097 150
E-mail: hd.office@interia.eu
www.wyposazenie-hoteli.com.pl
www.konfekcjahotelowa.eu
www.tv-hotelowa.pl

Firma HD specjalizuje się w projektach architektonicznych wnętrz hotelowych i wyposażeniu hoteli.

Projekty wykonane przez naszych specjalistów, gwarantują  profesjonalizm i zadowolenie klienta.

Dostarczane przez nas wyposażenie hotelowe jak: 
meble hotelowe, wykładziny, tapety, telewizory hotelowe,  są najwyższej jakości.

Inwestorom oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę  w zakresie wyposażenia hotelu 
od opracowania projektu do dostarczenia wyposażenia i montażu.

www.twierdzakolobrzeg.pl

mapy | zdjęcia | relacje

 historia 
 dowódcy  

 wojna 7-letnia 
 1945 rok

 bitwy 
 wojna 30-letnia 

 1807 rok
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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

Trzy tygodnie temu nasz 
redakcyjny kolega umówił 
się na wywiad z zespołem 
„Enej”, który ma wystąpić 
na tegorocznych dożynkach 
powiatowych w Dygowie. 
Ze strony menadżera nie 
było żadnych problemów. 
Gdy potwierdzaliśmy nasze 
spotkanie, a umówiliśmy się 
co do minuty, okazało się, 
że musimy jeszcze dostać 
zgodę od organizatora, co 
miało być zwykłą formal-
nością. I tak było do czasu, 
gdy nasz kolega skontakto-
wał się z Sylwią Zarembą, 
dyrektorem Gminnego 
Zespołu Oświaty i Kultury 
w Dygowie. Wówczas usły-
szał, że z akredytacjami jest 
problem, ale generalnie coś 
może uda się zrobić. Na 
pytanie, kogo reprezentuje, 
padła odpowiedź: Miasto-
kolobrzeg.pl. I tu zaczęły 
się schody. Pani dyrektor 
potrzebowała aż godziny, 
żeby odpowiedzieć, czy 
da się coś zrobić, czy nie. 
Oczywiście się nie dało.

Niestety, później z panią dy-
rektor w ogóle nie dało się 
już porozmawiać. Najpierw 
stwierdziła w rozmowie tele-
fonicznej, że to niemożliwe 
żeby tak było, aby potem 

przyznać, że przecież nie 
siedzi non stop przy biur-
ku. Dlatego, aby się z nią 
skontaktować, zdobyliśmy 
jej numer telefonu komór-
kowego. Nasz informator 
jednak nas ostrzegł - Radzę 
uważać, bo Gwiazda strzela 
focha, można wyjść z siebie 
(Gwiazda - tak niektórzy 
nazywają panią dyrektor). 
Dlatego rozmowę postana-
wiamy nagrać, aby nie było 
potem wątpliwości. Okazuje 
się, że zgodnie z umową, 
na którą powołuje się dyrek-
tor Zaremba, jest zapis, że 
można wydać ograniczoną 
liczbę akredytacji. Ile? - A 
ja panu nie muszę poda-
wać wszystkich informacji 
- odpowiada urzędniczka. 
Kolejne pytanie, ile mediów 
gmina zaprosiła na dożynki 
powiatowe, aby mogły ją 
zapromować i spotkać się 
z popularnym zespołem po-
woduje frustrację dyrektorki, 
która chwyta po argument, 
że marnujemy jej prywatny 
czas. Na propozycję spo-
tkania następnego dnia i 
przełożenia rozmowy, a tym 
samym bezcelowego mar-
nowania wspólnego czasu, 
pani dyrektor twierdzi, że 
ją... zastraszamy. Pytanie, 
czy w sprawie obowiązku 

akredytacji na imprezie o 
randze powiatowej Gminny 
Zespół Oświaty i Kultury w 
Dygowie poinformował me-
dia, dyrektora odpowiada, 
że nie musiała tego robić. 
Gdy chcemy się umówić 
z Zarembą na następny 
dzień na spotkanie, ta po 
prostu się rozłącza.

Rano odwiedzamy więc 
Urząd Gminy Dygowo. 
Według dyrektorki, akredy-
tacje nie są magiczne, tylko 
zwyczajne. Gmina organi-
zuje koncert, dużą imprezę, 
wydaje na nią pieniądze z 
budżetu, a także od spon-
sora, ale jak rozbrajająco 
stwierdza dyrektor Zarem-
ba, nie miała potrzeby in-
formować o tym mediów, bo 
nie ma takiego obowiązku. 
Ale dyrektorka potwierdza, 
że są to akredytacje... dla 
mediów. Zresztą, jak przy-
znaje, o imprezie żadnych 
mediów nie informowała, 
ale... same się zgłosiły. Gdy 
informujemy dyrektorkę, że 
przecież na wybranych me-
diach sam wójt Zawadzki 
z wielkim swoim zdjęciem 
zaprasza na dożynki, za-
pewne w ramach ogłoszeń 
płatnych, ta udaje zdzi-
wienie. Zapewne pojawiły 

się tam same, nikt o tym 
nikogo nie poinformował... 
Za chwilę więc dyrektorka 
zmienia zdanie i mówi: - 
Wysłaliśmy zaproszenia do 
wielu mediów - argumentu-
je. Wszelkie uwagi i kolejne 
pytania powodują powrót 
do wcześniejszej strategii, 
a więc pani dyrektor czuje 
się zastraszana, na nią się 
krzyczy, jest wręcz atako-
wana! Nie wie, że spotkanie 
się nagrywa, żeby nie było 
nieporozumień. Gdy pytamy 
o jakiś regulamin akredyta-
cji, jakiś dokument, żeby się 
w ogóle z nim zapoznać, 
jesteśmy bez szans: - Ab-
solutnie! Proszę do mnie 
pismo skierować - słyszymy 
komendę. A chwilę później 
spotkanie dobiega końca: - 
Proszę wyjść - pada kolejna 
komenda. A jak nie, to pani 
dyrektor grozi wezwaniem 
straży gminnej. Proponu-
jemy od razu policję, żeby 
było bardziej bezstronnie, 
ale że na korytarzu czeka 
klient, pani groźby nie chce 
spełnić.

W sprawie akredytacji 
rozmawiamy z wójtem 
Markiem Zawadzkim. I tu 
jakby deja vu: wójt czuje 
się naszymi pytaniami i 

wnioskami zastraszany. W 
całej sprawie nie widzi pro-
blemów, a o wydarzeniach 
gmina nas nie informuje, 
bo pewnie o gminie nic 
nie piszemy i na żadnej 
imprezie nie byliśmy. Na 
propozycję zakładu wójt 
już nie stwierdza, że jest 
zastraszany, ale zakładać 
się nie chce. 

Podczas dożynek nie za-
brakło ekipy realizującej 
partyjną propagandę czyli 
audycję „PO kołobrzesku”. 
Do Platformy Obywa-
telskiej należy nie tylko 
wójt Zawadzki, ale także 
dyrektor Sylwia Zaremba. 
Zapytaliśmy ją smsem, czy 
tak jest na pewno, ale nie 
odpowiedziała. Informację 
potwierdziliśmy w naszych 
źródłach. Ciekawe, czy 
władze gminy pochwalą się 
swoimi samorządowymi 
praktykami, których dały 
nam posmakować? Niektó-
rzy mogliby przetrzeć oczy 
z wrażenia...

Co ciekawe, kwestia doży-
nek stanęła na sesji Rady 
Gminy. Wówczas do bu-
dżetu, jak mówi radny Artur 
Wasiewski, wprowadzono 
kwotę 40 tysięcy złotych, 

którą gmina otrzymała na 
organizację koncertu od 
firmy budującej wiatraki. 
- Wyraziłem swoje zdzi-
wienie takim działaniem, 
bo dzisiaj gmina otrzymuje 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
na imprezę od prywatnego 
podmiotu, który wkrótce 
może się starać o decyzje 
lub na przykład wniosko-
wać o zmianę w planie w 
celu kolejnych inwestycji. 
Mam wątpliwości, czy jest 
to dobra praktyka - dodaje 
radny. 

Menadżer grupy „Enej” 
przeprosił nas za sytuację 
w związku z koncertem w 
Dygowie. 

Takie rzeczy tylko w Dy-
gowie. Niejeden przetarł-
by oczy z wrażenia…

Gdyby poniżej przedstawione zdarzenia wydarzyły się w Urzędzie Gminy za rządów PiS, byłby skandal na cały powiat. Ale rządzi tam PO. Nawet w kulturze.

W Dygowie przetrzesz oczy… z wrażenia
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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 jawnaPrzed ratu-
szem można spotkać 

Władysława Obuchowskie-
go. To kołobrzeski mincerz, 

który wybija pamiątkowe monety. 
Na monecie znajdował się już 

wizerunek latarni morskiej, bazyliki, 
ratusza, a w tym roku jest ko-

ściółek z Budzistowa. Z panem 
Władysławem można się też 
umówić telefonicznie: 691 

318 442.

Wybij sobie pamiątkową monetęWybij sobie pamiątkową monetę

Konieczność zmian 
zapowiadał już dawno 

Marian Jagiełka, repre-
zentujący spółkę „Park 
Mirocice”. Wskazywał on, 
że dotychczasowe grani-
ce zostały wytyczone w 
sposób sprzeczny z logiką 
i nie odzwierciedlają fak-
tycznych granic obszaru 
górniczego niezbędnego 
do ochrony. To stanowisko 
widać podziela marszałek 
zachodniopomorski, który 

przedłożył prezydentowi 
kilka dni temu projekt 
decyzji w sprawie zmiany 
koncesji na wydobywanie 
borowiny ze złoża torfu 
leczniczego „Kołobrzeg” 
w taki sposób, że zmienia 
się obszar górniczy „Miro-
cice” i teren górniczy „Ko-
łobrzeg” do powierzchni: 
ponad 505 tys. metrów 
kwadratowych i ponad 
71 tys. metrów kwadra-
towych. 

Oznacza to, że z ob-
szaru chronionego 

zniknie duża część Miro-
cic i tereny firmy Bastion. 
Urząd Miasta na razie nie 
wypracował stanowiska 
w sprawie projektu decy-
zji. Jeśli decyzja stanie 
się prawomocna, po jej 
wejściu w życie, niektóre 
podmioty uzyskają tytuł 
do zmiany studium dla 
miasta Kołobrzeg.

Śmierdząca substancja po-
jawiła się przy sklepie z tele-
fonami komórkowymi i wej-
ściu do „Elwy”. Intensywny 

odór było czuć z daleka. Na 
miejscu pojawili się strażni-
cy miejscy i straż pożarna, 
która umyła elewację oraz 

zmyła substancję z chodni-
ka. Być może sprawcę po-
zwoli ustalić znajdujący się 
na budynku monitoring...

ORP Arctowski odkrył 
dwa nowe wraki, nieznane 
dotychczas i nieniesione 
na mapy. Jeden z nich to 
kuter rybacki, drugi to 
okręt z czasów II wojny 
światowej.

O sprawie napisała „Polska 
Zbrojna”. Kilka dni temu 
załoga ORP Arctowski ba-
dała dno Bałtyku 30 mil na 
północ od portu Kołobrzeg. 
Głównym celem prac było 
dostarczenie aktualnego 
rozkładu głębokości w wy-
znaczonym akwenie. Zada-
nie to wynika z międzynaro-
dowych zobowiązań naszego 
kraju. Jak czytamy na stronie 
www.dzh.mw.mil.pl: „W 
trakcie przeprowadzonych 
prac pomiarowych wykryto 
dwa nowe wraki, który nie 

figurowały w bazie danych 
BHMW oraz na mapach 
morskich. Długość pierwszego 
wynosi 22,5 m , szerokość 6 
m, a największa wysokość 
4,5 m. Wrak spoczywa na 
głębokości 63 m, ma niewielki 
przechył na prawą burtę i nie 
stanowi niebezpieczeństwa 
nawigacyjnego. Drugi wrak, 

o długości 43 m, szerokości 
11,1 m, wystaje 6,1 m ponad 
płaszczyznę dna. Wrak leży 
na głębokości 66 m”. Jeden 
z tych okrętów to kuter 
rybacki, drugi, to jednostka 
prawdopodobnie z czasów 
II wojny światowej. To nie 
pierwszy i nie ostatni wrak 
odkryty w okolicy portu 
Kołobrzeg. Na dnie spoczy-
wa ich tu o wiele więcej.

ORP Arctowski to polski 
okręt hydrograficzny. Zasły-
nął odnalezieniem w 2004 
roku odnalezieniem wraku 
MS Steuben. Wchodzi w 
skład Dywizjonu Zabezpie-
czenia Hydrograficznego.

19 września do prezydenta wpłynął projekt decyzji marszałka województwa w sprawie obszaru górniczego borowiny. Marszałek chce go znacznie zmniejszyć.

Marszałek chce zmian w borowinie

Po raz kolejny nieznany sprawca rozprowadził na elewacji dawnego biurowca 
„Elwy” środek odstraszający dziki, a oprócz tego niezwykle śmierdzący.

Znowu atak smrodem
Fo

t. 
w

w
w

.d
zh

.m
w

.m
il.

pl

Odkrycie na dnie morza 
koło Kołobrzegu
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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

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii

Były proboszcz Parafii św. 
Wojciecha w Kołobrzegu 
nie stawił się do aresztu 
celem odbycia kary, bo się 
rozchorował. To było na 
początku tego roku, proce-
dury trwają, a ksiądz prze-
bywa na wolności, choć 
powinien odbyć 2-letnią 
karę więzienia. Irytuje to 
ofiary księdza, które skarżą 
się na opieszałość wymiaru 
sprawiedliwości. Nam uda-
ło się odwiedzić księdza w 
Świdwinie. Chcieliśmy za-
pytać, jak jego zdrowie, ale 
gdy zobaczył fotoreportera, 
zatrzasnął nam drzwi przed 
nosem. Wkrótce, wreszcie, 
jego sprawą ma zając się 
świdwiński zamiejscowy 
oddział Sądu Rejonowego 
w Białogardzie.

Tymczasem 3 październi-
ka w Sądzie Okręgowym 

w Koszalinie rusza prece-
densowy w historii Polski 
proces, w którym ofiara 
księdza w ramach ugody 
wniosła o przekazanie od 
Kurii Koszalińsko-koło-
brzeskiej, Parafii Św. Woj-
ciecha w Kołobrzegu oraz 
jej byłego i skazanego pro-
boszcza księdza Zbignie-
wa R., odszkodowania i 
zadośćuczynienia finanso-
wego, a także przeprosin 
w mediach ogólnopolskich. 
Data jego rozpoczęcia nie 
jest korzystna dla Kościoła, 
którym ostatnio co tydzień 
wstrząsają afery pedofil-
skie, w które zamieszani są 
wysoko postawieni księża, 
zaś hierarchowie kościelni 
nie potrafili stanowczo za-
reagować, nawet gdy już 
formalnie wiedzieli, czego 
dopuścili się podlegający 
im duchowni.

W efekcie odprowadzania w 
ten sposób ścieków, wszel-
kiego rodzaju nieczystości 
(fekalia, oleje, podpaski…) 
trafiają bezpośrednio do 
Kanału Drzewnego poniżej 
mostu w okolicy Ronda 
Rotmistrza Pileckiego, a 
dalej spływają do morza. Ta 
sprawa była już poruszana 
przez lokalne media. Od-
powiednie służby usuwały 
skutki, a urzędnicy starali 
się znaleźć winowajcę i… 
dzisiaj mamy ciąg dalszy 
bez happy endu.

Niewyjaśnioną w dalszym 
ciągu sprawę starali się 
odświeżyć członkowie 
zarządu kołobrzeskiego 
Koła Miejskiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego, 
którzy w piątek spotkali się 

nad Kanałem Drzewnym w 
ramach jubileuszowego XX 
Sprzątania Świata, przypa-
dającego w tym roku na 20, 
21 i 22 września. Efektem 
piątkowego rekonesansu 
jest dokumentacja foto-
graficzna, która zostanie 
przekazana urzędnikom na 
początku przyszłego tygo-
dnia, z nadzieją na rychłe 
podjęcie kroków zmierza-
jących do zablokowania 
przyłącza.

Warto dodać, że rok 2013 
jest Międzynarodowym 
Rokiem Współpracy w 
Dziedzinie Wody, którego 
głównym celem jest promo-
cja poszanowania wody.

z ekologicznym 
pozdrowieniem

Wiesiek Skólmowski

Urząd Miasta przeniósł już 
jeden z pojazdów Straży 
Miejskiej do potrzeb Wy-
działu Komunalnego. Janusz 
Gromek wyraził zgodę na 
rozwiązanie umowy o pracę 
z czterema strażnikami z 
przyczyn leżących pod stro-
nie magistratu. Powodem 

jest likwidacja stanowisk 
pracy. Dziś wypowiedzenia 
wręczono dwóm związkow-
com. Wypowiedzenia przy-
jęli, a sprawy trafią do Sądu 
Pracy. Pozostali strażnicy 
przewidziani do zwolnienia 
przebywają na zwolnieniach 
lekarskich.

Pierwszy taki 
proces w Polsce

Prezydent zgodnie z zapowiedziami polecił 
redukcję etatów strażników miejskich. Wypo-
wiedzenia wręczono dwóm strażnikom. Pracę 
straci jeszcze dwóch.

Trwają zwolnienia 
w Straży Miejskiej

Na działce o powierzchni 5,5 hektara, gdzie jeszcze do 
niedawna planowano budowę Castoramy, ma powstać 
galeria handlowa, pierwsza niemal w Kołobrzegu.

W Budzistowie będzie 
Marcredo Center

Otrzymaliśmy informację 
od Elżbiety Krawczyk, 
PR menagera spółki 
„elbfonds Development” z 
Warszawy. Pisze ona tak: 
„3 września 2013 r. spółka 
elbfonds Development do-
konała transakcji zakupu 
nieruchomości gruntowej 
o wielkości ponad 5,5 ha 
położonej w Kołobrzegu 
(Budzistowo). Na działce 
powstanie galeria handlo-
wa o powierzchni najmu 
około 16.000 mkw. W cen-
trum znajdą się: market 
budowlany, market spo-

żywczy, sklep z elektroniką 
użytkową oraz liczne skle-
py z branży odzieżowej 
polskich i zagranicznych 
marek. Otwarcie Marcre-
do Center Kołobrzeg za-
planowane jest na jesień 
2014/wiosnę 2015”.

Oznacza to, że w Budzi-
stowie pod Kołobrzegiem 
ma szansę powstać pierw-
sza galeria handlowa, 
choć w samym mieście 
radni budowę sklepów 
wielkopowierzniowych za-
blokowali.

Człowiek postawił nogę na Księżycu, niedługo polecimy 
na Marsa, a na Ziemi jest jeszcze tyle do odkrycia, np.nie-
legalne przyłącze do sieci burzowej w Kołobrzegu.

Sprzątanie świata 
z „gównianą” rurą w tle
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Wilka z lasu wywołał 
Michał Spieszyński, 

opisując potencjalną kandy-
daturę Wioletty Dymeckiej 
na prezydenta Kołobrzegu. 
Wszyscy sojusznicy Dymec-
kiej widzą w niej kandydata 
na prezydenta Kołobrzegu, 
a ona sama w wywołanym 
szumie informacyjnym nie 
potwierdza tego faktu i nie 
zaprzecza. Trudno jej się 
dziwić. Kości nie zostały 
rzucone, za to zaczęto na 
nią zbierać haki. Gra idzie 
o dużą stawkę, jak widać 
niektórzy o tym zapomnieli. 
Ale po kolei.

Sprite i pragnienie

Najważniejszym elemen-
tem najbliższych wy-

borów samorządowych nie 
będą wybory prezydenta, ale 
wybory do Rady Miasta. To 
dlatego jak na razie kwestia 
kandydata jest drugorzędna, 
czego dziennikarze nie zdają 
się dostrzegać, za to sprawia 
to sporo radochy politykom, 
bo mogą spokojnie układać 

listy wyborcze. Oto bowiem 
po raz pierwszy w historii, 
kandydat na prezydenta 
nie będzie miał wpływu na 
powodzenie swojej formacji 
w wyborach. W przypadku 
wyborów partyjnych, de-
cydowało powodzenie listy 
wyborczej. Teraz wygrają 
najlepsi kandydaci w jed-
nomandatowych okręgach 
wyborczych. Przewidywanie 
jakiejkolwiek większości 
zdolnej dać oparcie silnym 
rządom prezydenckim w 
znowelizowanej ustawie 
samorządowej, jest trudne. 
Oznacza również, że radni 
mogą sami przywrócić sobie 
należną rolę w stosunkach 
z prezydentem, pozostając 
wobec niego w opozycji. 

Ale jest też inne roz-
wiązanie i wpadł na 

nie SLD. To strategia klasy 
„Sprite i pragnienie”, a więc 
doprowadzenie do bipola-
ryzacji sceny politycznej. 
Założenie to jest bardzo 
słuszne, a wynika z ma-
tematycznej właściwości 

ordynacji wyborczej. Otóż 
każdy dodatkowy kandydat 
do rady powoduje osłabie-
nie określonej kandydatury 
konkurencyjnej wobec rzą-
dzącej miastem Platformy 
Obywatelskiej. SLD wymy-
ślił więc, że aby skutecznie 
konkurować z PO, najlepiej, 
aby w każdym okręgu wy-
borczym, obok kandydata 
PO, wystartował tylko jeden 
kandydat opozycji. Jest to 
typ idealny, ale dający każ-
demu z kandydatów aż 50% 
szans na wygraną. Wzrost 
konkurencji o 1 powoduje 
radykalne zmniejszenie tych 
szans. Im więcej kandyda-
tów, tym więcej zamieszania. 
Wygra osoba najbardziej 
rozpoznawalna. Stąd akcja 
pt. „Wszyscy przeciwko PO”. 

Przy jednym ognisku 
spotkali się przedsta-

wiciele PiS, Centroprawicy, 
Razem Dla Kołobrzegu i 
SLD. Założenie jest proste: 
trzeba zrobić z PO „pra-
gnienie”. Aby to się udało, 
trzeba naturalnie podzielić 

21 okręgów pod względem 
popularności określonych 
osób. Wiadomo, że na 
„Ogrodach” większe szanse 
ma lewica, a na Radzikowie 
prawica. Wykorzystanie 
przewagi pod względem 
preferencji przekonań, to 
jedyna szansa opozycji. Ale 
warunek jest prosty: bipo-
laryzacja. Wszyscy uścisnęli 
sobie ręce, wystawiono także 
potencjalne kandydatury. 
Ale sprawa jest bardziej 
skomplikowana, niż wyda-
wać by się mogło. O ile SLD 
ma jakieś tam błogosławień-
stwo dla swoich działań z 
góry, bo liczy się nie dojście 
do władzy, ale zwycięstwo, 
o tyle gorzej jest z PiS. Sze-
fowi struktur regionalnych 
PiS posłowi Czesławowi 
Hocowi, teoretycznie taka 
sytuacja jest bardzo na rękę. 
Skompletowanie przez PiS 
samodzielnej reprezentacji 
do Rady Miasta gwaran-
tuje wielką klęskę. Ale na 
przeszkodzie porozumienia 
z lewicą i prawicą koło-
brzeskiego PiS może stanąć 

Komitet Polityczny PiS. To 
tam zapadają wszystkie stra-
tegiczne decyzje. Kołobrzeg 
jest miastem prezydenckim 
i wobec rosnących apetytów 
PiS na zwycięstwo, nie wszy-
scy mogą zaakceptować, jak 
to się w PiS mówi: „kolabo-
rowanie z komuchami”. Jak 
potem wytłumaczyć babci 
z „Radia Maryja”, że ma 
popierać kogoś, kto pełnił 
ważne funkcje w PZPR, 
albo jak mówi Jarosław 
Kaczyński, ma niepewną 
przeszłość? Czy będzie 
możliwe, aby o poparcie ta-
kich ludzi w gorącym roku 
wyborczym mógł apelować 
poseł Czesław Hoc, gdy 
Kaczyński nie zgadza się na 
udział ludzi PiS w proteście 
związkowców tylko dlatego, 
że są tam ludzie SLD? Warto 
tu przypomnieć sytuację z 
2006 roku, gdy do bloko-
wania list ze strony Cen-
troprawicy nie doszło tylko 
dlatego, że zablokował to 
właśnie poseł Czesław Hoc. 
Poszło o kwestie ideolo-
giczne, a tymczasem dzięki 

temu Platforma mogła sobie 
swobodnie rządzić Koło-
brzegiem.

Wiadomo, że SLD o 
umowę koalicyjną z 

PiS w Kołobrzegu zabie-
ga, jednakże będzie o nią 
bardzo trudno. Oficjalnie, 
Czesław Hoc mówi, że się 
nadal nad tym zastanawia. 
Szef powiatowych struktur 
Jacek Kuś przyznaje, że 
rozmowy trwają z każdym, 
kto jest w stanie pomóc 
przełamać monopol PO w 
Kołobrzegu. Może być i tak, 
że formalnej umowy nie 
będzie, będzie za to nie-
oficjalne wsparcie. Tyle, że 
to może być za mało. Poza 
tym, nie można zapominać 
o smoku, gdy ten jeszcze 
zipie. Smok, zaprawiony 
w bojach, czyli Platforma, 
królestwa bez walki nie 
odda. I fakt, że księżniczka 
z wieży dawno wyemigro-
wała do Anglii, a wcześniej 
przestała być dziewicą, tego 
nie zmienia. Zalecenie jest 
proste: 21 kandydatów. Ale 

Bój rozegra się o ten fotel 
– mobilizacja trwa

Do wyborów samorządowych pozostał rok. Ruszyła giełda nazwisk pretendentów do fotel prezydenta: Bieńkowski, Dymecka, Gromek, Hok, Woźniak. 
Kto jeszcze?
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tu Platformie może nie udać 
się utrzymać dyscypliny we 
wszystkich okręgach i być 
może pojawi się konkuren-
cja dla niektórych kandy-
datów. Takim potencjalnym 
polem do konfliktów jest 
osiedle „Ogrody”. Ale PO 
wie, że każdy dodatkowy 
kandydat to stracone głosy. 
Już nie ma tak, że za danego 
kandydata wchodzi kolejny 
z listy partyjnej. Nie wejdzie 
do rady nawet kolejny z 
największym wynikiem. 
Konieczne będą wybory 
uzupełniające. Kolejna 
niewiadoma. Co ciekawe, 
większego znaczenia w tych 
wyborach raczej nie będzie 
miał Ruch Palikota. Nawet 
jeśli ta partia zmobilizuje się 
(o ile w Kołobrzegu ktoś z 
członków RP zna to słowo) 
i wystawi swoich kandyda-
tów, to będzie to tylko na 
niekorzyść opozycji.

Jeśli opozycja nie wygra 
wyborów prezydenckich, 

ale zdobędzie sensowną re-
prezentację w Radzie, będzie 
mogła negocjować warunki 
współpracy z prezydentem, 
chyba, że ten sam dogada 
się z pewnymi radnymi. Jak 
mawia Andrzej Mielnik, 11 
ma zawsze rację. 

Do powiatu fajną kompa-
nię raz!

Fakt, że do samorządu 
powiatowego nie wpro-

wadzono okręgów jedno-
mandatowych, jest dla partii 
politycznych zbawieniem. 
Przyszłoroczne wybory 

będą cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Powia-
tem mało kto się interesuje, 
a władza jest podobna, tak 
samo pieniądze. Wielu liczy 
na fakt, że pozycja PO w 
Polsce słabnie i nie będzie 
większego problemu z 
pokonaniem kandydatów 
tej partii, którzy 3 lata temu 
zapewnili sobie w Radzie 
Powiatu bezwzględną 
większość. To właśnie wtedy 
sromotną klęskę poniosło 
PiS, które do Rady Powiatu 
nie wprowadziło ani jedne-
go radnego. Jest okazja do 
rewanżu, ale też trzeba spoj-
rzeć na sytuację na trzeźwo.

Duże zainteresowanie 
spowoduje, jak w 

każdych wyborach, rozkład 
głosów. Może się okazać, że 
każde ugrupowanie dosta-
nie podobną ilość manda-
tów (zakładając liczbę list 
na 3-4), ale też może się 
okazać, że Platforma straci, 
ale zyska zdolność koalicyj-
ną. Wtedy wystarczy doga-
dać się z brakującą resztą. I 
znowu PiS i niektórzy radni 
SLD będą grzali ławy opo-
zycyjne. Taki scenariusz był 
przez SLD rozważany, stąd 
od samego początku forso-
wano propozycję wspólnej 
listy do powiatu, także 
dlatego, że metoda d’Hond-
t’a preferuje duże wyniki, 
premiując je. To właśnie 
ofiarą tej metody było PiS 3 
lata temu: w pień wyrżnął je 
d’Hondt. Niestety, lekcji z tej 
porażki ktoś nie wyciągnął, 
a różnice ideologiczne i po-
działy w elektoracie, są zbyt 

głębokie, aby pewnie stanąć 
w szranki z Platformą.

Sama Platforma dzię-
ki powiatowi zyskuje 

niezłą rezerwę kadrową. 
3 lata temu, w wyborach 
do Rady Miasta wystawio-
no 42 kandydatów. Teraz 
będzie można docenić tylko 
połowę. Reszta poszuka 
swojego szczęścia właśnie w 
wyborach do Rady Powiatu. 
Oznacza to również nieby-
wałe do tej pory zwiększe-
nie rangi tych wyborów. Na 
pewno zobaczymy tam cie-
kawe nazwiska, które będą 
liczyły na odrobinę szczę-
ścia w partyjnej wyliczance. 
Wygrywa lista, ale do rady 
wjedzie ten, kto na liście 
zdobędzie lepszy wynik. Być 
może będziemy mieli radę 
osobowości, tak, jak to było 
w pierwszej kadencji samo-
rządu powiatowego. Tkwi 
tu jednak pewna pułapka. 
Wielu patrzy na sondaże 
ogólnopolskie, kalkulując, 
że poparcie Platformie 
spada wszędzie tak samo. 
Lepiej wcześniej upewnić 
się, jak bardzo spadło to 
poparcie w Kołobrzegu i 
okolicy, aby nie przeżyć po-
nownego zawodu jak 3 lata 
temu, gdy ani kandydaci 
Henryka Bieńkowskiego ani 
PiS, nie zdobyli ani jednego 
mandatu. Z tego też płynie 
lekcja polaryzacji sceny wy-
borczej przez PiS, któremu 
z Bieńkowskim w owym 
czasie nie było po drodze.

Fotel decyzji kluczowych

Jeśli ktoś twierdzi, że 
Henryk Bieńkowski 

nie będzie startował w 
wyborach prezydenckich, 
nie powinien się zakładać 
z tak dużym wyprzedze-
niem. Wszyscy wiedzą, że 
kluczem do zarządzania 
miastem jest fotel prezyden-
ta. Bez tego podejmowanie 
decyzji strategicznych nie 
jest możliwe. Problem w 
tym, że dziś piłka leży po 
stronie Platformy, w której 
jest aż nadmiar kandydatów. 
A opozycja ma jednego, a 
tak naprawdę, to nie ma 
kandydata wcale, bo nikt 
go jeszcze nie zatwierdził. 
I choć Dymecka swojej 
kandydatury nie potwier-
dza, to z naszych informacji 
wynika, że jej współpraca z 
SLD jest de facto zaklepana. 
Ale to nie w Dymeckiej 
tkwi problem, a w samym 
SLD.

Rozpuszczanie plotek o 
kandydacie opozycji 

na prezydenta na rok przed 
wyborami, gdy nie wiado-
mo jeszcze kogo wystawi 
ugrupowanie rządzące 
miastem, jest bez sensu. 
I to z kilku powodów. Po 

pierwsze, start Janusza 
Gromka powoduje, że 
jakikolwiek kandydat o 
rodowodzie prawicowym 
nie ma z nim szans. Wyniki 
badań pokazują, że gdyby 
wybory odbyły się dziś, 
obecny prezydent wygrywa 
w pierwszej turze. Nie ma 
znaczenia, kto będzie jego 
kontrkandydatem. Na dziś 
Janusz Gromek ma ponad 
60% rozpoznawalności 
w tym mieście. Jeśli nie 
popełni większych błędów, 
kontrkandydaci będą tylko 
po to, żeby w ogóle odby-
ły się wybory. Po drugie, 
pozwala to innym przygo-
tować się na rozwiązanie 
związane z określoną osobą 
w roli głównej.

Inaczej wygląda sytuacja, 
gdyby PO wystawiła 

Marka Hoka. Zakładając, że 
poprze go Janusz Gromek, 
który zawsze może powie-
dzieć, że już rządził dwie 
kadencje, że chciałby od-
począć z wnuczką, albo coś 
tam innego, Hok zapewne 
będzie kandydatem pre-
miowanym, ale bez szans 
na wygraną w jednej turze. 
I teraz pytanie do SLD: 
czy ludzie lewicy poprą 
kandydata bez lewicowego 
rodowodu? Czy wyciągnię-
cie Wioletty Dymeckiej z 
kapelusza, w dodatku z po-
parciem PiS (Hoc Dymecką 
popiera, tylko ciekawe jako 
czyją kandydatkę - na razie 
tego nie mówi), będzie do-
brym posunięciem, gdyby 
jako kandydat niezależny 
o lewicowym programie 
wystartował Jacek Woź-
niak, popierany przez ludzi 
młodych, lewicę i część 
elektoratu PO? Woźniak w 
SLD się nie podoba, jako 
kandydat zbyt wobec PO 
koncyliacyjny, gdy tym-
czasem nikt nie wyciągnął 
wniosków z jego wyniku 
wyborczego do senatu! I 
według mnie, w starciu z 
Hokiem to Woźniak ma 
większe szanse na wejście 
do drugiej tury. A jego 
szanse, aby się tam znaleźć, 
rosną, gdyby w wyborach 
pojawił się Janusz Gromek 
jako kandydat niezależny, 
Marek Hok jako kandydat 
PO, Wioletta Dymecka jako 
kandydat SLD/PiS i Jacek 
Woźniak jako kandydat 
niezależny. Tu głosy mogą 
się rozłożyć na korzyść 
Gromka i Woźniaka i to 
panowie powinni spotkać 
się w drugiej turze. Powstaje 
jednak inna wątpliwość: czy 
jeśli wystartuje tylko Marek 
Hok, czy jedyny kandydat 
opozycji, załóżmy, że to 
Dymecka, ma szansę z nim 
wygrać? A może jednak 
lepszy byłby Bieńkowski, 
którego tak szybko przekre-
śla się w różnych opcjach? 

Ale to nie jest tak, że Wio-
letta Dymecka to postać bez 
szans. Byłaby pierwszą w 
historii kandydatką na pre-
zydenta Kołobrzegu, a to w 
obecnej sytuacji nie jest bez 
znaczenia. Jest to zapewne 
kandydatura z potencjałem, 
tylko pytanie, na które od-
powiedzi nie znamy, czy ma 
zaplecze na tyle silne, aby 
przetrwać niełatwą kam-
panię... Jeśli ma, wtedy fak-
tycznie Woźniak nie musi 
się fatygować, bo nokaut ze 
strony kobiety może mu się 
odbić czkawką.

Oczywiście, nie znamy 
dokładnych pozio-

mów szans wymienionych 
przeze mnie kandydatów, 
bo ukierunkowanych i jed-
noznacznych badań nikt nie 
przeprowadził. Wymienione 
przeze mnie zależności 
konkurencyjne, wynikają ze 
stosunku potrzeb i inte-
resów politycznych oraz 
stopnia ich zaspokojenia w 
Kołobrzegu. Nie chcę wcho-
dzić tutaj w teorię, bo za 
chwilę pojawią się komen-
tarze, że ktoś nie dobrnął do 
końca, bo za długo było. Z 
drugiej strony, nie chcę być 
gołosłowny. Kołobrzeg to 
miasto o sporej aktywności 
społecznej i politycznej. A 
przedkłada się to wprost na 
twierdzenie, że im większa 
aktywność i świadomość 
grup, tym większe są 
ich potrzeby polityczne. 
Potrzeby definiują cele, któ-
rymi może być określona 
ideologia lub program. Taką 
potrzebą mikrospołeczną 
będzie aprobata działania 
społecznego, idącego w 
kierunku racjonalizacji 
życia społecznego, na 
przykład podczas wyboru 
określonego kandydata. Nie 
wchodząc w złożoną teorię 
interesów politycznych 
czy artykulacji potrzeb i 
interesów politycznych, 
należy wykazać na zaspoko-
jenie różnorodnych potrzeb. 
Pojawienie się podmio-
tów konkurencyjnych, o 
podobnych właściwościach, 
może powodować i z badań 
wynika, że coraz częściej 
powoduje, wybór opierający 
się na cechach zewnętrz-
nych, powierzchownych, 
wręcz medialnych związa-
nych z procesem media-
tyzacji społeczeństwa, niż 
wynikających z głębokiej 
analizy i przekonań. 

Wsi wesoła, wsi spokojna, 
nie ominie ciebie wojna

Kołobrzeg, to niejedyne 
miejsce, gdzie ludzie 

mają dość rządów Platfor-
my. Tak jest na przykład w 
Dygowie, gdzie w szere-
gach Platformy panuje 
coraz bardziej nerwowa 

atmosfera. A to powodu-
je, że popełnia się błędy. 
Wszystko na to wskazuje, 
że obecny wójt będzie miał 
dwóch kontrkandydatów: 
Helenę Rudzis-Gruchałę i 
Artura Wasiewskiego. Nie 
bez powodów w ramach 
dożynek powiatowych 
zrobiono potupaję za sporą 
sumę - nie wiemy jaką, 
czekamy na odpowiedź z 
gminy na nasze pytania. 
Wasiewski 3 lata temu 
zdobył najlepszy wynik jak 
kandydat na radnego do 
Rady Gminy: głosowało 
na niego aż 368 wyborców, 
co stanowiło niemal 50% 
głosów oddanych w okręgu 
wyborczym nr 1. Ekipa PO 
wie, że ma tylko rok na to, 
aby pokazać, że nikt zmian 
nie potrzebuje.

Mobilizacja Platformy 
w Dygowie, osłabio-

nej rezygnacją Piotra Ryćko 
z mandatu radnego (choć 
wyrok nie przeszkadzał 
w jego wyborze na szefa 
struktur), wiąże się z dużą 
aktywnością medialną i 
bezceremonialnym ata-
kiem na wszystkich tych, 
którzy pokazują rzeczy-
wistość inną, niż politycy 
PO wykreują. To oznacza, 
że dla PO twierdzą będzie 
każdy próg. Jak to wyglą-
da? Pokazały to wybory w 
Kołobrzegu w 2006 roku i 
ostatnie wybory w Biało-
gardzie. Nieoficjalnie mówi 
się, że gdyby wójt Zawadzki 
wyborów nie wygrał, mógł-
by zostać starostą kołobrze-
skim, nawet gdyby do Rady 
Powiatu nie startował (na 
wzór Artura Mackiewicza, 
który był starostą, choć 
złożył mandat radnego). I 
muszą to być pomysły fak-
tycznie brane pod uwagę, 
gdyż inaczej w samej PO 
nie zastanawiano by się, co 
zrobić, aby zmniejszyć kon-
kurencję w wyborach na 
wójta Dygowa. Doprowa-
dzenie w gminie do drugiej 
tury jest niekorzystne dla 
obecnego wójta. Pytanie, co 
jest korzystne dla mieszkań-
ców?

Na koniec, warto pod-
kreślić, że sytuacja 

wraz ze zbliżaniem się ter-
minu wyborów, będzie ewo-
luowała, być może w innych 
kierunkach, niż przewiduje 
autor. Pewne jest jedno: 
tym, którzy twierdzą, że nie 
uprawiają polityki, bo ona 
jest obrzydliwa, wierzyć nie 
należy. Polityka to zespół 
działań zmierzających do 
osiągnięcia celów za pomo-
cą odpowiednio dobranych 
środków. Każdy ma jakąś 
politykę...

Robert Dziemba

Radni na początku minutą 
ciszy uczcili pamięć zmar-
łej wczoraj Teresy Stę-
powskiej, radnej Rady Po-
wiatu w latach 2002-2006. 
Potem wszystko wrócił do 
normy. Radny Zbigniew 
Błaszczuk stwierdził, że 
po kolejnych zmianach 
w budżecie, ten budżet 
ostatecznie się rozpadł, a 
potem zacytował dowcip 
Antoniego Szarmacha na 
temat budżetu, z które-
go miałaby zostać kupa 
śmiechu, z przewagą 
kupy. Większość radnych 

zmiany jednak przegłoso-
wała. Na sesji radni zajęli 
się również podsumowa-
niem wykonania budżetu 
za 6 miesięcy, a także od-
rzucili skargę na Powiato-
wego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i starostę 
Tomasza Tamborskiego.

Widać też, że mamy je-
sień, a że sesja się dłu-
żyła, niektórzy a to wczy-
tywali się w dokumenty, 
niektórzy przecierali oczy 
z wrażenia, a jeszcze 
inni... dusili komara.

Radny Zbigniew Błaszczuk, wypowiadając się w 
imieniu radnych klubu SLD, zacytował tytułowy 
dowcip Antoniego Szarmacha o budżecie powia-
tu i kupie...

„Z budżetu została kupa 
śmiechu z przewagą...”
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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.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Jesteśmy akredytowanym laboratorium 
badawczym, certyfikat akredytacji nr 
AB 1156, działającym od ponad 35 lat na 
kołobrzeskim rynku.

 BADANIA WODY
 tel./fax. (94) 35 48 980
 BADANIA ŚCIEKÓW       
 tel./fax. (94) 35 17 779

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292

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

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” zaprasza na zakupy 
do sieci swoich sklepów na terenie całego miasta:

 GAMA – tradycyjnie dobry wybór, przy ul. Źrodlanej 7A,  
 Jedności Narodowej 65, Koszalińskiej 24 i Łopuskiego 2-4;

 GAMA: mięso, wędliny – przy ul. Łopuskiego 2-4, Łopuskiego 34 
 i Wylotowej 87;

 Sklepy spożywcze: przy ul. Chopina 3, Walki Młodych 36A, 
 Mariackiej 16A;

 Sklepy branżowe: 
 papierniczy: Walki Młodych 36A, Mariacka 16A,
 odzieżowy: Łopuskiego 2-4 oraz 27/9,
 tekstylny: Walki Młodych 32 oraz Łopuskiego 34,
 kosmetyczny: Walki Młodych 34A,
 AGD: Grochowska 2, Dworcowa 1B, Łopuskiego 34, 
 Walki Młodych 34B,
 kwiaciarnia: Walki Młodych 36B

 Zakład piekarsko-ciastkarski przy ul. Okopowej: produkcja me-
todami tradycyjnymi, szeroki asortyment wyrobów piekarskich i 
ciastkarskich.

 Tel. 797-596-797, 797-596-452, fax 94-72-13-071
 e-mail: zpc@kolobrzeg.spolem.pl

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

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
Ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94-352-40-41
Fax 94-352-33-52
e-mail: pss_kolobrzeg@poczta.onet.pl
dział handlowo-produkcyjny: spolem_kolobrzeg@op.pl
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Wszyscy rowerzyści z 
Kołobrzegu, którzy do 
tej pory mieli ochotę 
pojeździć po ścieżkach 
wybudowanych przez 
gminę Gościno, a jest ich 
niemało bo 57 kilometrów, 
mieli potężny problem 
żeby dojechać do począt-
ku trasy zaczynającej się 
przy drodze wojewódzkiej 
numer 102. Żeby się tam 
dostać trzeba było jechać 
bardzo ruchliwą drogą z 
Zieleniewa lub przez Ko-
rzystno i Przećmino. Jaz-
da każdą z tych dróg nie 
należała do przyjemności, 
więc z nowych tras rowe-
rowych wybudowanych na 
terenie Gościna korzystało 
niewielu lub ci odważniej-

si rowerzyści. Teraz to 
wszystko może ulec zmia-
nie, bo gmina Kołobrzeg 
nareszcie przystąpiła do 
budowy 2-kilometrowego 
odcinka ścieżki rowe-
rowej, który biegnąc po 
starym nasypie kolejki wą-
skotorowej połączy trasy 
rowerowe wychodzące z 
Zieleniewa z początkiem 
szlaku rowerowego na te-
renie gminy Gościno. War-
tość inwestycji to prawie 1 
milion złotych. Całość prac 
ma być ukończona do 15 
listopada tego roku. W 
momencie gdy to nastąpi 
bez problemu będzie się 
można dojechać rowerem 
do Karlina lub nad jezioro 
Popiel koło Rymania.

Gdy 7 radnych na czele 
z Anną Britzen tworzyło 
nowy klub, separując się od 
ekipy wójta Kołakowskiego, 
było jasne, że jeśli myślą o 
kolejnych wyborach, prę-
dzej bądź później będą mu-
sieli utworzyć nowy twór 
polityczny. Oczywiście, 
jeden ze współtwórców 
„Ruchu” - Piotr Skopowski, 
słowa polityka unika jak 
ognia. W języku polskim 
jest wiele słów, którymi 
politykę można zastąpić. 
Podobnie z partią. Dlatego 
w całej Polsce jak grzyby 

po deszczu powstają stowa-
rzyszenia i ruchy. Ruch po-
wstał również w Ustroniu i 
nazywa się Ruch Społeczny 
„Razem”.

Na portalu ustrońskim, 
jego administrator Piotr 
Skopowski, ten sam, który 
recenzował publicystycznie 
wydarzenia społeczno-po-
lityczne z Ustronia w lokal-
nych mediach, za każdym 
razem werbalnie odcinając 
się od jakichkolwiek sił 
politycznych, pisze: „Weszli-
śmy w rok przedwyborczy, 

który tradycyjnie jest czasem 
tworzenia nowych koncepcji 
i pomysłów na rozwój naszej 
Małej Ojczyzny”. Wiadomo, 
każdy chce dla mieszkań-
ców jak najlepiej, więc 
przecież nikt nie pisze, że 
chce zdobyć władzę, a o po-
sadach, stołkach nie można 
wspominać. Skopowski 
pisze dalej: „To również czas 
wzmożonych dyskusji o wi-
zjach zarządzania gminą czy 
pracy samorządu”. I dlatego, 
co już dziwić nie powinno, 
ruch zamierza walczyć o 
władzę w gminie, czyli jego 

przedstawiciele wystartują 
w wyborach. 

Ruch tworzą: Bogdan Cze-
pukojć, Anna Britzen, Marek 
Rojek, Bogdan Drewniak, 
Krzysztof Grzywnowicz, 
Piotr Skopowski. Ten ostat-
ni pisze: „Celem naszego Ru-
chu, jest zasypywanie daw-
nych i obecnych podziałów, 
integrowanie mieszkańców 
poprzez pokazywanie wspól-
nego celu, jakim jest dobro 
naszej społeczności oraz 
zarażanie innych naszym 
entuzjazmem i zapałem do 
działania. Ewentualny sukces 
w zbliżających się wyborach 
samorządowych jest dla nas 
sprawą drugorzędną”. Raczej 
w tę drugorzędność trudno 
będzie uwierzyć, ale ozna-
cza to jedno, kolejną dyna-
miczną kampanię wyborczą. 
Przypomnijmy, 3 lata temu 
zderzyły się siły obecnego 
wójta Jerzego Kołakowskie-
go oraz byłego już wójta 
Stanisława Zielińskiego. Nie 
zabrakło brudnej walki wy-
borczej i szukania haków na 
przeciwnika.

Już wkrótce skończy się gehenna rowerzystów, 
którzy albo rezygnowali z przejazdu w kierunku 
Gościna, albo ryzykowali przejazd ruchliwą drogą.

ŚCIEŻKA W ZIELENIEWIE 
SIĘ BUDUJE

Po powstaniu w czerwcu 2012 roku w Radzie Gminy Ustroniu Morskie klubu „Ponad Podziałami”, 
nowa formacja polityczna była kwestią czasu. Właśnie powstała.

„Razem” w rok przedwyborczy
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Szkoła Podstawowa w 
Gościnie 7 maja 1975 

roku, w dniu nadania szkole 
imienia majora Henryka Su-
charskiego, obrońcy Wester-
platte, otrzymała pierwszy 
sztandar. Od tego momentu 
upłynęło już ponad 38 lat i 
do dnia dzisiejszego sztan-
dar ten był najważniejszym 
symbolem szkoły. Przez 
około 40 lat uczestniczył w 
najważniejszych uroczysto-
ściach naszej szkoły, a także 
w wydarzeniach lokalnych 
i środowiskowych. Całe po-
kolenia uczniów ślubowało 
na sztandar, składało przy-
rzeczenie uczyć się pilnie, 
być dobrym kolegą, uczniem 
i Polakiem. Absolwenci pod-
czas pożegnania ze szkołą, 
właśnie na ten sztandar 
zapewniali, że będą godnie 
reprezentowali imię naszej 
szkoły i dalszą pracą i nauką 
będą rozsławiać jej imię. Nie 
tylko upływające lata odci-
snęły na nim swoje piętno, 
ale przede wszystkim nazwa 
szkoły stała się już nieaktu-
alna. Ten sztandar odchodzi 
do historii. 

Dyrekcja szkoły postanowiła 
przeprowadzić ostatnią waż-

ną lekcję z wykorzystaniem 
sędziwego sztandaru. Grupa 
37 osób, w tym nauczyciele, 
dzieci i rodzice, w ostatni 
weekend wakacji wzięła 
udział w Uroczystym Poran-
nym Apelu na Westerplatte. 
Delegacja z naszej szkoły, 
na zaproszenie Prezydenta 
Miasta Gdańska, o godz. 
4.45 była pod Pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża, uczest-
niczyliśmy w obchodach 74 

rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Nasz sztandar 
stał w szpalerze sztandarów, 
wysłuchaliśmy wystąpień 
premiera Donalda Tuska, 
Prezydenta Miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza, me-
tropolity gdańskiego abp 
Sławoja Leszka Głódzia. 
Obecni byli między innymi 
szef sztabu Generalnego WP 
generał broni Mieczysława 
Gocuł, dowódca Marynarki 

Wojennej admirał floty To-
masz Mathea, Naczelniczka 
ZHP hm. Małgorzata Sinica 
i inni. Orkiestra Marynarki 
Wojennej odegrała hymn 
państwowy. Odczytano apel 
poległych. Nasza delegacja 
złożyła wiązankę kwiatów 
pod Pomnikiem Obrońców 
Wybrzeża.  Ten poranek był 
pełen przeżyć, obaw i wzru-
szeń. dzieci uczestniczyły 
naprawdę w pięknej i ważnej 

uroczystości, przeżywały 
historię. Były zmęczone, nie-
wyspane ale przede wszyst-
kim dumne i zadowolone 
– dały radę.

Mieliśmy jechać wyłącznie 
na apel, ale otrzymaliśmy 
dodatkową propozycję od 
przedstawiciela Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdań-
sku, pana Kamila Ruteckiego 
do udziału w specjalnie przy-
gotowanym przez muzeum 
programie edukacyjnym, 
który miał przybliżyć histo-
rię składnicy wojskowej na 
Westerplatte. Program ten 
powstał przy współpracy z 
Fundacją Invenire - Salvum 
oraz grupami rekonstrukcji 
historycznych, honorowy 
patronat nad wydarzeniami 
objął Prezydenta Miasta 
Gdańska. Jeszcze w sobotę 
na terenie całego półwyspu 
obejrzeliśmy rekonstrukcje 
walk, które prezentowały 
sceny z życia polskich żołnie-
rzy podczas służby w Woj-
skowej Składnicy Tranzyto-
wej. „Przeżyliśmy” wybuchy, 
strzelanie, duszący dym,  
mieliśmy we włosach torf. 
Zwiedziliśmy stałą wystawę 
plenerową, chodziliśmy po 

pozostałościach koszar, by-
liśmy przy Wartowni nr 1, 
na Cmentarzyku Poległych 
Obrońców Westerplatte, 
miejscu gdzie dawniej stała 
Wartownia nr 5. Widzieliśmy 
iluminacje Pomnika Obroń-
ców Wybrzeża. 
Otrzymaliśmy także zapro-
szenie od Urzędu Miasta 
Gdańska do zwiedzenia 
miasta. Wspólnie z prze-
wodnikiem odwiedziliśmy 
przepiękne zakątki ulicy 
Mariackiej i Długiej, prze-
szliśmy wzdłuż rzeki Motła-
wy. Przede wszystkim dzieci 
poznały historie miasta, 
legendy i opowieści. Były 
między innymi przy Fontan-
nie Neptuna, Dworze Artusa, 
Żurawiu. 

Ten wyjazd planowaliśmy od 
dawna, chcieliśmy być obec-
ni na Westerplatte właśnie 1 
września, o godzinie 4.45. Po-
jechaliśmy, wiemy, że warto i 
należy tam wracać. To była 
wartościowa i szczególna 
lekcja historii. Dostarczyła 
nam niezapomnianych do-
świadczeń, wielu wzruszeń 
i radości.

Marlena Fidos
Zdjęcia: Mariusz Marecki 

Dożynki w Gościnie były 
zwieńczeniem tegorocz-
nych  zbiorów plonów w 
gminie Gościno. 14 wrze-
śnia barwny uroczysty ko-
rowód z orkiestrą dętą na 
czele podążał w stronę pa-
rafialnego kościoła, gdzie 
przez księdza proboszcza 
Andrzeja Rothera została 
odprawiona msza dzięk-
czynna za tegoroczne 
zbiory. Po mszy korowód 
dożynkowy ruszył ulica-
mi  Gościna na plac przy 
Domu Kultury. W asyście 
zespołów ludowych, braci 
strażackiej, przedstawicie-
li władz samorządowych, 
sołtysów, rolników, miesz-
kańców i starostów doży-
nek, poświęcone wieńce 
dożynkowe i chleby z 
tegorocznych zbiorów zo-
stały wniesione na pięknie 
ustrojony  plac. 

Starostowie dożynek, 
państwo Maryla i Zbi-
gniew Thurow z Gościna 
przekazali chleb na ręce 
burmistrza Mariana Sie-
radzkiego, który podzielił 

się nim z mieszkańcami i 
gośćmi, którzy przybyli na 
tegoroczne święto.

Część artystyczną roz-
poczęła Orkiestra Zdro-
jowa z Kołobrzegu, która 
zapewniła oprawę mszy 
dziękczynnej, następnie 
scena należała do przed-
szkolaków i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej i z 
Gimnazjum z Gościna. 
Z mini recitalem wystą-
piła Agata Kondziołka. Z 
pieśniami dożynkowymi 
wystąpiły zespoły ludowe 
,,Podlotki” i ,,Leszczyna” z 
Pęczerzyna. Były również 

konkursy dożynkowe. Naj-
ładniejszy wieniec dożyn-
kowy wykonało sołectwo 
Robuń  przed sołectwem z 
Pławęcina i Pobłocia Ma-
łego. A  pierwsza nagroda 
w konkursie na najsmacz-
niejsze ciasto trafiła do rąk 
Danuty Topij.

Konkursy  dla dzieci 
przeprowadziła prowa-
dząca imprezę Zofia 
Czerniszewska.  Między 
innymi na ,,rzut własnym 
kaloszem”, który cieszył 
się wielkim powodzeniem 
i nie tylko wśród dzieci.  W 
czasie spotkania prezen-

towały się stoiska ręko-
dzielnicze. Pokosztować 
można było smaczną gro-
chówkę, wyroby wędliniar-
skie, chleb ze smalcem i 
ogórkiem kołobrzeskim, 
smaczne domowe ciasta. 
Na niestrudzone dzieci 
czekał plac zabaw. A że 
w tym dniu pogoda wyjąt-
kowo dopisała, było ciepło 
i słonecznie to zabawa 
taneczna trwała do rana 
przy zespole muzycznym 
Pryzmat, a  przed godz. 
22.00 na niebie rozbłysły 
fajerwerki .

Uroczystości dożynko-
we w tym roku zostały 
zrealizowane w ramach 
operacji pn. „Organiza-
cja imprezy społeczno 
– kulturalnej – Dożynek 
gminnych w Gościnie 
w roku 2013”  dofinan-
sowanej jako operacja z 
zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objęte-
go PROW na lata 2007-
2013.

Straż Miejska w 
Gościnie otrzy-
mała informację 
o śmieciach 
zna jdu jących 
się na terenie 
Gminy Gości-
no. Informacja 
została potwier-
dzona. W lesie 
na nielegalnym 
wysypisku zna-
leziono elemen-
ty budowlane, 
śmieci komu-
nalne oraz ele-
menty karoserii. 
Na miejscu 
strażnicy przej-

rzeli śmieci, w 
których znala-
zły się rzeczy 
w s k a z u j ą c e 
potencjalnych 
s p r a w c ó w , 
którymi okazali 
się mieszkańcy 
Gminy Siemyśl.

Osoby przyzna-
ły się do tego, 
że wyrzuciły 
śmieci do lasu, 
ponieważ: ”nie 
można się było 
doczekać na 
odbiór śmieci z 
posesji”.

Sprawcy zo-
stali ukarani i 
zobowiązali się 
do uprzątnięcia 
wysypiska.
Nie pozawalaj 
na tworzenie 
dzikich wysy-
pisk śmieci!! 
ALARMUJ!!! 
Z a u w a ż y ł e ś 
śmieci zgłoś 94 
35 23 479 lub na 
skrzynkę kon-
taktową znajdu-
jącą się na stro-
nie internetowej 
Straży Miejskiej 
w Gościnie. 

KOLEJNE WYSYPISKO 
ZLIKWIDOWANE !!!

Dożynki Gminne w Gościnie

Śmieci przyjechały z sąsiedniej Gminy.

Wakacyjna lekcja historii
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Tegoroczną uroczy-
stość rozpoczęto 
Mszą Świętą odpra-

wioną przez ks. Proboszcza 
Marka Mierzwę, podczas 
której zostały poświęcone 
wieńce dożynkowe. Staro-
stami tegorocznych Doży-
nek byli Ewa i Mieczysław 
Sandorscy z Gorawina, któ-
rzy wręczyli wójtowi chleb 
upieczony z tegorocznych 
plonów, po czym podzie-
lili nim wszystkich gości 
zgromadzonych na uroczy-
stości. Całość poprowadzili 
Aldona Więcek i Kazimierz 
Ruciński. 

Podczas imprezy zostały 
przeprowadzone różnego 
rodzaju konkursy jednak 
tym najważniejszym było 
wyłonienie najlepszego 
wieńca dożynkowego. 
Wszystkie były bardzo ładne 
i każdy w swoim rodzaju był 
najpiękniejszy. I miejsce za-
jął wieniec wykonany przez 
Sołectwo Kinowo, II miejsce 
Sołectwo Gorawino i III 
miejsce Sołectwo Rymań. 

Jak co roku sołectwa dostar-
czyły również ciasta do kon-
kursu na najlepszy wypiek 
w gminie i tak zwycięzcą 

zostało Sołectwo Starnin, II 
miejsce zajęło Sołectwo Go-
rawino i III miejsce Sołec-
two Jarkowo. Tytuł najspryt-
niejszego sołtysa roku 2013 
Gminy Rymań otrzymał 
– Janusz Bogusz z Jarkowa, 
II miejsce Mirosław Kieł-
kowski z Rymania, III Marek 
Sosnowski z Leszczyna.

Tytuł najsprytniejszej go-
spodyni roku 2013 Gminy 
Rymań otrzymała Maria 
Karczmarczyk z Sołectwa 
Jarkowo, II miejsce Agniesz-
ka Bany z Kinowa, III  miej-
sce Anna Jóźwiak z Drozdo-

wa. Tytuł najsprytniejszego 
chłopa roku 2013 Gminy 
Rymań otrzymał Mariusz 
Kowalczyk z sołectwa Ki-
nowo, II miejsce Robert Pi-
skorz z Rymania, III miejsce 
Tomasz Blutka Gorawino. 
Imprezę uatrakcyjniły wy-
stępy Małgosi Kaczmarczyk, 
Zespołu Śpiewaczego „Bia-
dule” z Kinowa oraz „Ku-
kułeczek” z Brojc. Dużym 
poczuciem humoru  po raz 
kolejny pochwalili się człon-
kowie Klubu Seniora „Pod 
Aniołami”, którzy rozbawili 
zgromadzonych gości do łez.  
Po zakończeniu konkursów 

rozpoczęła się zabawa ta-
neczna przy muzyce zespołu 
KISS z Trzebiatowa. Wśród 
atrakcji było wiele kiermaszy, 
wszyscy mogli skorzystać z 
obficie zaopatrzonych stoisk 
gastronomicznych. Nad bez-
pieczeństwem uczestników 
imprezy czuwali członkowie 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gorawina, któ-
rym dziękujemy za pomoc 
przy organizacji.
Organizatorzy tegorocznych 
dożynek dziękują sponso-
rom nagród: Brico Marche 
w Kołobrzegu, Piaseckiemu 
Zbigniewowi, P.B.S. Rymań, 

Arturowi Bogackiemu – Pre-
zesowi Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Mirowie, An-
drzejowi Przepiórko – Pre-
zesowi Zarządu Ulemberg 
Claas, Urzędowi Gminy w 
Rymaniu, Państwu M. J. 
Puchalskim, P. F. Makare-
wiczom, K. M. Buczyk oraz 
Szostak z Gościna. Podzięko-
wania należą się również dla 
wypożyczających parasole 
tj.; Hanny Paciorkowskiej, 
Marii Jakubowskiej, Annie 
Borkowskiej, Jadwidze Kli-
mek oraz panu Krzysztofowi 
Sielickiemu za przygotowanie 
techniczne nagłośnienia. K.U.

11 września Biblio-
teka Gminna w Ry-
maniu, za pośred-
nictwem Tadeusza 
Dacha, przekazała 
do Archiwum 
Państwowego w 
Koszalinie zbiór 

kilkudziesięciu sta-
rych, niemieckich 
(sprzed końca II 
wojny światowej): 
druków, dokumen-
tów oraz różnego 
rodzaju pism, w 
tym listy przesyła-

ne z frontu przez 
żołnierzy niemiec-
kich. Powyższe do-
kumenty wręczono 
Joannie Chojeckiej, 
dyrektorowi Ar-
chiwum Państwo-
wego w Koszalinie, 

która obiecała, że 
przekaże Bibliotece 
Gminnej w Ryma-
niu opracowanie w 
formie elektronicz-
nej przekazanych 
dokumentów. 

gorawino.net

Na ręce wychowaw-
czyni  komendant 
przekazał artykuły 
szkolne zgromadzo-
ne przez kołobrze-
skich policjantów. 
Artykuły szkolne w 
postaci piórników, 
zeszytów i innych 
przyborów zostały 
zebrane podczas 
tegorocznego Święta 
Policji w formie upo-
minków od zaproszo-
nych gości. Upominki 
trafią do najbardziej 
potrzebujących dzie-
ci uczęszczających 
do Szkoły Podsta-

wowej w Dębicy. Wi-
zyta i przywiezione 
upominki były wiel-
kim zaskoczeniem 
dla pierwszaków. 

Ponadto, podczas 
spotkania, przypo-
mniano dzieciom 
o podstawowych 
zasadach bezpie-

czeństwa i rozdano 
elementarze  zasad 
b e z p i e c z e ń s t w a 
„Przyjaciele Gryfu-
sia”.

Dożynki Gminne w Gorawinie
W sobotę 6 września 2013 roku odbyły się uroczyste Gminne Dożynki zorganizowane przez  Urząd Gminy Rymań przy 
współpracy z Sołectwem Gorawino. Przygotowaniem zajęły się organizacje społeczne z Gorawina tj.: Rada Sołecka, Koło 
Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy „GROT”, OSP Gorawino.

Przekazanie dokumentów do Archiwum Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu inspektor Waldemar Trzciński odwiedził 
uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Dębicy w gminie Rymań.

Wyprawka szkolna dla pierwszaków
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Od września 2013 r. 

 bilety całodniowe 
  w cenie:

Tegoroczne dożynki rozpo-
częła msza w kościele para-
fialnym. Następnie barwny 
korowód prowadzony przez 
Strażacką Orkiestrę Dętą 
„Morka” przeszedł na sta-
dion sportowy, gdzie odbyła 
się część artystyczna. Sta-
rostowie dożynek: Danuta 
i Bogusław Skowrońscy z 
sołectwa Kukinia, przeka-
zali władzom gminy chleb 
wypieczony z tegorocznych 
plonów. Jego smaku mógł 
potem skosztować każdy, 
kto zjawił się na dożyn-
kach.

Jerzy Kołakowski w swoim 
przemówieniu podzięko-
wał rolnikom za ich trud: 
„Za wspaniały dar waszych 
rąk, za owoce waszej pracy, 
składam wam słowa naj-
wyższego uznania. Dożynki 
są przede wszystkim waszym 
świętem, z waszego trudu 
korzystamy wszyscy. Jesteśmy 
wam winni wdzięczność i 
szacunek. Życzę wam, aby 
były zawsze dobre czasy dla 
rolnictwa, abyście korzystali 
z nowych możliwości i szans. 
W imieniu całej społeczno-
ści gminy Ustronie Morskie 
dziękuję wszystkim rolnikom 
za całoroczny trud i życzę 
zawsze udanych plonów, 
wytrwałości i satysfakcji z 
wykonywanej pracy”. 

Dożynki stały się także oka-
zją do wręczenia pierścieni 
herbowych gminy Ustronie 
Morskie. Z rąk wójta gmi-
ny oraz posła na Sejm RP 
Marka Hoka, te prestiżowe 
wyróżnienia otrzymali: 
Lena Jastrzębska – sołtys 
miejscowości Gwizd, Stani-
sław Trzeszczkowski – wie-
loletni rolnik z Ustronia 
Morskiego, Julian Rosiński 
– sołtys Ustronia Morskie-
go, Mirosław Szymanek 
oraz Marek Iwańczyk – rad-
ni gminy Ustronie Morskie. 

Pośmiertnie pierścień her-
bowy otrzymał także śp. 
Michał Basarab – zasłużony 
dla rolnictwa, mieszkaniec 
gminy Ustronie Morskie. Za 
swą pracę na roli nagrodze-
ni zostali również rolnicy: 
Stanisław Trzeszczowski, 
Kazimierz Korolewicz, Sta-
nisław Marciniak i Maciej 
Makowski – z Sołectwa 
Ustronie Morskie, Krystyna 
Kosz i Bogdan Nowaczyk 
– z Sołectwa Kukinia, 
Krzysztof Szydłowski i 
Ryszard Ziółkowski – z So-
łectwa Kukinka, Eugeniusz 
Bączkowski i Jan Holz – z 
Sołectwa Rusowo oraz Kry-
styna Borowska z Sołectwa 
Gwizd. Szczególne wyróż-
nienie za odnoszenie suk-
cesów na niwie artystycznej 
otrzymał Edward Maltazar 
– reprezentujący gminę 
Ustronie Morskie m.in. w 
konkursach twórczości nie-
profesjonalnej. 

Tradycyjnie, podczas doży-
nek rozstrzygnięto konkurs 
kwiatowy i konkurs na naj-

smaczniejsze ciasto.Laure-
atami konkursów zostali:
Konkurs na najsmaczniej-
sze ciasto dożynkowe: 
I miejsce – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kukince
II miejsce – Koło Emery-
tów i Rencistów z Ustronia 
Morskiego 
III miejsce – Agnieszka 
Makowska z Ustronia Mor-
skiego 
Konkurs kwiatowy: I miej-
sce - Elżbieta Winiecka, II 
miejsce Jolanta Basarab i 
Ewa Jermakowicz
Program artystyczny roz-
począł żywiołowo zespól 
folkowy Kurna Chata. 
Następnie przed ustrońską 
publicznością zaprezento-
wały się dziewczyny z grupy 
Flou oraz Jantar działające 
przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ustroniu Mor-
skim. Po tanecznym show 
na deskach sceny, pojawili 
się przedstawiciele urzędu 
gminy, Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz biblioteki, 
którzy zachęcali do czytania 
dzieł Aleksandra Fredry, 

wcielając się w role boha-
terów „Zemsty”. Po akcji 
„Narodowego czytania” 
utworów tego znanego 
komediopisarza znów na 
scenie pojawił się folkowy 
akcent. Tym razem z reper-
tuarem ludowym wystąpiły 
Dygowianki z zaprzyjaźnio-
nej gminy Dygowo. Tuż po 
ich koncercie zaprezento-
wała się Ewa Kryza - laure-
atka wielu konkursów mu-
zycznych. O godz. 19.00 do 
tańca porwał uczestników 
dożynek zespół New Star, 
który zagrał największe hity 
lat 70, 80 i 90. 

Podczas dożynek nikt nie 
mógł narzekać na brak 
atrakcji. Na miłośników 
motoryzacji czekały lśniące 
zabytkowe samochody. Dla 
rodzin przygotowano liczne 
konkursy z nagrodami m.in. 
obieranie ziemniaka, prze-
ciąganie liny, czytanie na 
głos „Pawła i Gawła”, wyścig 
w workach, rzut kaloszem, 
wyścig z jajkiem, jedzenie 
jabłek na czas, noszenie 
żony. A na boisku bocznym 
każde chętne dziecko mogło 
odbyć przejażdżkę na kucy-
ku z „Western Parku. Nie 
zabrakło również smacznej 
gastronomii przygotowanej 
przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z Rusowa i Kukinki, 
oraz darmowej grochówki 
i bigosu ugotowanych przez 
sołectwa Ustronie Morskie i 
Sianożęty. Smaczne śledzie 
serwowała także Kołobrze-
ska Lokalna Grupa Rybac-
ka. Zmęczeni atrakcjami 
turyści i mieszkańcy mogli 
dodatkowo zrelaksować się 
w namiocie Hotelu LAM-
BERT SPA, korzystając z 
przyjemnych zabiegów na 
twarz i całe ciało.  Pełne 
wrażeń dożynki zakończyły 
się około północy, pokazem 
ognia w wykonaniu grupy 
Kiwi Team, oraz dyskoteką.

Dożynki 2013

Wójt Gminy Ustronie Morskie, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz przyjaciele zapraszają 
na Wernisaż Jubileuszowy Wystawy 
Doroty Waligóry „Mój Kawałek 
Podłogi”. 12 października (sobota) 
o godz. 18:00 w Galerii GOK ul. 
Nadbrzeżna 20. 

XV Memoriał 
Michała Barty

Impreza była okazją do 
uroczystego zakończe-
nia sportowej kariery 
przez dwoje olimpij-
czyków KMKL Sztorm; 
ustroniankę Darię 
Onyśko-Korczyńską 
- lekkoatletkę specjalizu-
jącą się w biegach sprin-
terskich, wychowankę 
Franciszka Barty oraz 
kołobrzeżanina Dariusza 
Trafasa – oszczepnika, 
wychowanka Michała 
Barty. - Poprzez swoje 
wysokie wyniki w lekko-
atletyce stała się pani 
naszą chlubą, wzorem 
do naśladowania dla 
ustrońskiej młodzieży. 

To właśnie w Szkole 
Podstawowej w Ustroniu 
Morskim odnosiła pani 
pierwsze sportowe suk-
cesy. Jako wieloletnia 
stypendystka nie zawio-
dła pani naszego zaufa-
nia. W podziękowaniu 
za osiągnięcia, które 
były doskonałą promo-
cją naszej gminy w re-
gionie, kraju i poza jego 
granicami, przyznaję 
pani Pierścień Herbowy 
Gminy Ustronie Morskie 
- powiedział wójt Jerzy 
Kołakowski  przekazując 
pani Darii list gratula-
cyjny oraz symboliczny 
pierścień.



  12  | www.miastokolobrzeg.pl   wrzesień 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   13    wrzesień 2013   www.miastokolobrzeg.pl 

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

Rozmawiamy z Magdaleną Ar-
czewską, socjologiem z Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Miasto Kołobrzeg: Czy podnosze-
nie jakości i standardów usług w 
sektorze szeroko rozumianej pomo-
cy społecznej jest potrzebne?
Magdalena Arczewska: Uważam, 
że jest to potrzebne, ponieważ, 
tak jak mówią sami pracownicy 
socjalni biorący udział w projek-
cie, de facto w Polsce do tej pory 
praca socjalna nie była prowadzo-
na. Ona głównie sprowadzała się 
do prowadzenia dokumentów, do 
wydawania decyzji o przyznaniu 
świadczenia, natomiast na pracę 
socjalną w postaci usługi wsparcia 
klienta nie było czasu. Teraz, w 
związku z wprowadzaniem stan-
dardów współpracy, standardów 
jakości usług, jest czas i miejsce 
na pracę socjalną i to pracowni-
cy socjalni bardzo sobie chwalą. 
Wskazują też na to klienci, że te-
raz pracownicy socjalni mają dla 
nich czas. To jest bardzo ważne, 
ponieważ w tych projektach biorą 
udział zarówno osoby, które wcze-
śniej korzystały z pomocy ośrod-
ka i one mają skalę porównawczą, 
mogą porównać, jak ta współpra-
ca wyglądała wcześniej, a jak jest 
teraz. Tak więc ta poprawa jakości 
usług jest szalenie istotna.

Miasto Kołobrzeg: To dlaczego 
dopiero teraz rozpoczęło się podno-
szenie standardów? Do tej pory nie 
było to potrzebne?
Magdalena Arczewska: Nie 
potrafię odpowiedzieć, dlaczego 
dopiero teraz to się odbywa. 

Natomiast na pewno nie jest tak, 
że dopiero teraz zaszła potrzeba 
zmian. Taka paląca potrzeba ist-
niała wcześniej. Dlaczego dopiero 
teraz zdecydowano się na podjęcie 
zmian, trudno mi powiedzieć.

Miasto Kołobrzeg: No dobrze, 
wiemy, że jednak na wprowadze-
nie tych nowych standardów się 
zdecydowano. Na czym polega ten 
pilotażowy projekt, realizowany 
w różnych instytucjach w całej 
Polsce?
Magdalena Arczewska: Projekt 
polega na tym, że wybrane ośrod-
ki pomocy społecznej testują na 
swoich pracownikach i na oto-
czeniu z którym współpracują, 
pewne zaproponowane rozwiąza-
nia, bardzo dookreślone, to znaczy 
ośrodki zostały wyposażone w 
podręczniki instruktażowe i pew-
ne materiały merytoryczne, które 
mówią im w jaki sposób mają 
współpracować z klientami tych 
szczególnych kategorii. W moim 
przypadku, to co ja monitoruję, 
chodzi o klientów pozostających 
bez pracy. Należało zrekrutować 
takie osoby do współpracy w pro-
jekcie i współpracować z nimi tą 
metodą, wybranymi standardami. 
Tutaj chodzi o stosowanie odpo-
wiednich narzędzi pracy socjalnej, 
które są inne niż te stosowane 
na co dzień w systemie pomocy 
społecznej. Chodzi o stosowanie 
pewnych zasad współpracy zapi-
sanych w projekcie, a także bardzo 
istotną rzecz, jaką przewiduje 
model realizacji usług, mianowi-
cie oddzielenie procedury pracy 
socjalnej od wydawania decyzji 

administracyjnych. W praktyce 
polega to na tym, że jest jeden 
pracownik, który współpracuje 
z klientem, pomaga mu, roz-
mawia z nim, podpowiada, z 
jakich usług może skorzystać, to 
jest pomoc psychologiczna czy 
prawnicza, ustala indywidualny 
plan pracy z klientem, podpisuje 
z nim umowę współpracy, potem 
ma miejsce ewaluacja i ocena 
tej pracy z klientem i jakie cele 
udało się osiągnąć. Ten pracownik 
współpracuje z pracownikiem do 
spraw świadczeń, który ma za 
zadanie zajmować się klientem 
od strony finansowej. Jeśli klient 
ma uprawnienia do skorzystania 
ze świadczenia pomocy społecz-
nej, to ten pracownik zajmuje 
się przeprowadzeniem wywiadu 
środowiskowego i wydaniem 
decyzji administracyjnej przy-
znającej świadczenie. Oczywiście, 
ci pracownicy współpracują ze 
sobą, ale zmiana polega na tym, 
że z pracownika socjalnego zdjęto 
ciężar procedur biurokratycznych. 
On w tej chwili skupiony jest tylko 
na tym, żeby wspierać klienta, po-
magać mu w dążeniu do wyjścia 
z problemu bezrobocia, ale także 
wspiera klienta w rozwiązaniu in-
nych problemów, które zazwyczaj 
są sprzężone. Ciekawie nazwała 
to jedna z pracownic socjalnych, 
z którą rozmawiam, że do tej pory 
pracownicy pomocy społecznej w 
Polsce byli traktowani jak swo-
isty bankomat, który daje ciągle 
niewystarczającą ilość pieniędzy. 
Projekt ma szansę zmienić ten 
wizerunek o tyle, że do pracow-
nika socjalnego nie idzie się po 

pieniądze, on ma pomóc, a pie-
niądze przyznaje inna osoba. To 
jest dobre rozwiązanie, chwalone 
zarówno przez pracowników jak 
i klientów.

Miasto Kołobrzeg: A nie będzie tak, 
że ten pracownik, który nie jest tzw. 
bankomatem, będzie w praktyce 
traktowany gorzej, niż ten, który 
ma władzę przyznać świadczenie? 
Ludzie z zasady są pragmatyczni, 
chcą pieniądze.
Magdalena Arczewska: Kilka dni 
temu byłam w jednym z ośrod-
ków, tam dokładnie usłyszałam 
takie słowa od pracownika. Nato-
miast jest wiele takich osób, które 
potrzebują wsparcia pracownika 
socjalnego, a nie pieniędzy. Nam, 
patrząc na to z zewnątrz, wydaje 
się, że chodzi tylko o świadczenia 
i pieniądze, ale pracownicy z 30-
letnim stażem mówią, że często 
chodzi o rozmowę, o pomoc 
czysto ludzką. Jeśli taka osoba 
otrzyma wsparcie psychologa czy 
prawnika, bo bardzo często klien-
ci mają różne nierozstrzygnięte 
od lat problemy prawne, które 
ciągną się za nimi i utrudniają 
im rozwiązane życiowych kwe-
stii, to będzie łatwiej rozwiązać 
jej problem główny, jakim jest 
bezrobocie. Bardzo często, takie 
osoby nie widzą problemu w so-
bie, czyli za to, że nie mają pracy, 
winią sytuację na rynku pracy, 
że jest kryzys, za to nie widzą, że 
nie mają wykształcenia, że kilka 
lat spędzili w zakładzie karnym, 
że mają problem alkoholowy, czy 
też inne problemy. Ich uświado-
mienie wpływa na to, że zmienia 

się postawa wobec problemu bez-
robocia, zaczynają rozumieć, że 
warto pójść do tej pracy. Dla mnie 
też uderzające było, gdy klienci 
mówili, że musieli udać się do 
psychologa po pomoc nie dlatego, 
że mieli problemy, ale dlatego, że 
byli w panice, że nagle przestaną 
pracować na czarno. Dla nich to 
było ciężkie przeżycie taki powrót 
na otwarty rynek pracy. Podobnie 
jest z osobami długotrwale bezro-
botnymi, które nie pracują 20 lat, 
nie mają doświadczenia zawodo-
wego. Trudno uzmysłowić sobie te 
problemy osobom, które pracują 
na co dzień.

Miasto Kołobrzeg: Gdy była pani w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kołobrzegu, co pani oceniała 
i jakie pani wrażenia wyniosła.
Magdalena Arczewska: Nie 
mogę mówić o konkretnym 
ośrodku, natomiast w każdym z 
nich oceniam kilka elementów. 
Rozmawiam z pracownikami 
socjalnymi, którzy wdrażają 
standard, jeśli chodzi o standard 
pracy z osobą pozostającą bez 
pracy, jak też z pracownikami do 
spraw świadczeń. Rozmawiam z 
kierownikiem tych pracowników, 
a także z klientami. Na moją proś-
bę, proszą klientów o wypełnienie 
kwestionariuszy ankiet. Spotykam 
się z klientami, z którymi rozma-
wiam o ich wrażeniach. General-
nie, oceniam takie elementy jak 
to, czy każde z narzędzi pracy 
socjalnej zostało wykorzystane 
we właściwy sposób, to czy pew-
ne procedury, które powinny po 
sobie następować, zostały prze-

prowadzone we właściwy sposób. 
Oprócz tego, zbieram też informa-
cje o problemach, o propozycjach 
zmian, o dobrych praktykach tak, 
aby były to wnioski dla zespołu 
rekomendacyjnego, który będzie 
przygotowywał praktyczną wersję 
standardów, aby już te rozwiąza-
nia docelowe były jak najbardziej 
optymalne. Mam ogromną przy-
jemność pracować z ośrodkiem 
w Kołobrzegu, ponieważ pracow-
nicy nie boją się wyzwań, a nawet 
jak się okazuje, że coś się nie 
udaje, to zastanawiają się, z czego 
to wynika i potrafią bardzo szybko 
wdrożyć rozwiązania naprawcze i 
zastanowić się, jaka z tego może 
być korzyść. Tu nie chodzi o to, że 
jak coś dzieje się źle, żeby zamieść 
to pod dywan, tylko żeby rozwią-
zać problem. To też jest ważne dla 
innych, żeby wiedzieć, jakich dzia-
łań się wystrzegać i jak najlepiej 
realizować standardy. 

Miasto Kołobrzeg: Projekt jest w 
fazie eksperymentalnej. Jaka jest 
szansa, że zostanie wdrożony w 
praktyce?
Magdalena Arczewska: O tym 
zadecyduje Ministerstwo Pracy. 
Myślę, że szanse są bardzo duże. Z 
tego co mi wiadomo, część z tych 
standardów, które są testowane, 
bo tych standardów jest kilka, 
część z nich ma być wdrożona w 
całej Polsce. Będą przygotowane 
ostateczne wersje standardów, ale 
również przepisy wykonawcze 
do tego. Potem jeszcze będzie 
trzeba przekonać Ministerstwo 
Finansów, aby znaleźć środki na 
realizację tych zadań.

Rozmowa o projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego 
w MOPS w Kołobrzegu.

Nowe spojrzenie na pomoc społeczną
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Rutkowski - to nazwisko budzi kontro-
wersje. Najbardziej rozpoznawalny detek-
tyw wciąż wywołuje skrajne emocje wśród 
milionów Polaków. To człowiek wyrazisty, 
bezkompromisowy, odważny i lubiący 
ryzyko. Kocha rozgłos i kobiety. Bryluje 
w mediach jak ryba w wodzie, mimo ich 
nieustającej krytyki. Jaki naprawdę jest 
Krzysztof Rutkowski? Która część jego 
medialnego wizerunku jest prawdą, a 
która kreacją? Co sprawiło, że stał się tak 
sławny?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
będzie można znaleźć w pierwszej od 
wielu lat książce o Rutkowskim. Jest ona 
owocem wielu godzin szczerych rozmów, 
które Krzysztof Pyzia odbył z najsłynniej-
szym polskim detektywem. W słowniczku 
polsko-rutkowskim znajdują się kultowe 
już zwroty, którymi detektyw posługuje się 
na co dzień. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, 
dlaczego lepiej być kozakiem niż leszczem, 
do czego służy kwadrat, skąd w domu Rut-
kowskiego wzięły się pozłacane krzesła i 
z czego składa się Zestaw Rutkowskiego, 
powinien przeczytać październikową pre-
mierę książkową. A gdyby tego było mało, 
Krzysztof Rutkowski ma też kilka rad jak 
zabezpieczyć samochód przed kradzieżą, 
gdzie nie chować pieniędzy i jak sprawić, 
by dom stał się bezpieczny.

Krzysztof Pyzia - DETEKTYW RUT-
KOWSKI. PRAWDZIWA HISTORIA.
PREMIERA KSIĄŻKI: 16.10.2013 r., do 
kupienia w Empikach w całej Polsce i 
innych dobrych księgarniach, a także 
przez Internet.

Do 12 stycznia 2014 roku 
w Kamienicy Kupieckiej, 
oglądać będzie można wy-
stawę „Zaginione - Oca-
lone”. Tę kolekcję warto 
zobaczyć z Muzeum.

Na wystawie możemy zo-
baczyć najstarszą części 
szczecińskiej kolekcji staro-
żytności pomorskich. Była 
ona gromadzona w Szcze-
cinie od pierwszej połowy 
XIX wieku aż po pierwszą 
połowę lat czterdziestych 
XX wieku. Początki sys-
tematycznego tworzenia 
regionalnej kolekcji ar-
cheologicznej sięgają lat 
dwudziestych XIX stulecia, 
które nazywane jest niekie-
dy, z racji upowszechniania 
wiedzy o przeszłości, „wie-
kiem historii” -?? okresem 
rozbudzenia zainteresowań 
dziejami kultury Pomorza. 
Przez kilkadziesiąt lat zbio-
ry były przechowywane w 
Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie. W 1912 roku 

umieszczono je w nowo wy-
budowanym gmachu muze-
alnym przy Wałach Chrobre-
go, gdzie od 1913 roku były 
eksponowane. Po dwunastu 
latach rozpoczął się kolejny 
exodus kolekcji, która zasi-
liła tworzone w Szczecinie 
muzeum gromadzące zbiory 
regionalne kultury dawnej. 
W okresie drugiej wojny 
światowej, w związku z za-
grożeniem atakami lotniczy-
mi, najcenniejsze zabytki, a 
wśród nich eksponaty ar-
cheologiczne, zostały ewa-
kuowane i zabezpieczone w 
kilkudziesięciu miejscach na 
obszarze całej ówczesnej 
Prowincji Pomorze. Dopiero 
w latach sześćdziesiątych 
XX wieku dotarły do szcze-

cińskich muzealników infor-
macje, iż część zabytków 
archeologicznych ocalała z 
zawieruchy wojennej i znaj-
duje się w Stralsundzie. 
Niemal w tym samym czasie 
rozpoczęły się starania o 
dokonanie ich wymiany, w 
ramach której strona polska 
przekazać miała przedwo-
jenne zbiory szczecińskie 
z odkryć archeologicznych 
w obecnych granicach Nie-
miec, a strona niemiecka 
znaleziska z terytorium 
w aktualnych granicach 
Polski. Po wieloletnich sta-
raniach oraz negocjacjach 
prowadzonych na szczeblu 
dyplomatycznym, wymiana 
została zrealizowana w 
2009 roku.

W RCK odbył się wernisaż „Kadry Kreślone Piórem” Miłosza Kowalewskiego. „Architektem jest tutaj Matka Natura, a ja jedynie skromnym kreślarzem” - twierdzi artysta.

Urodzony w Kołobrzegu, 
z wykształcenia archi-
tekt, z zamiłowania fo-
tograf przyrody, żeglarz. 
Obiektami jego fotogra-
ficznych wypraw są ptaki 
i to im poświęca całe 
swoje zaangażowanie. 
Do tej pory jego zdjęcia 
znalazły się w publi-
kacjach książkowych i 
kalendarzach, można je 
także podziwiać w pe-
riodykach poświęconych 
przyrodzie i jej ochronie 
– jest między innymi sta-
łym współpracownikiem 
Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Pta-
ków. Niektóre z jego prac 
doczekały się uznania w 
oczach jurorów konkur-
sów fotograficznych – za-
równo ogólnopolskich jak 
i międzynarodowych.

Przez lata stale pogłę-
bianej wiedzy, nabie-
rania doświadczenia i 
niestrudzonej pracy w 
terenie, uzbierał się ma-
teriał, który, za namową 
uznanego kołobrzeskie-
go fotografa - Roberta 
Gauera, autor zamierza 
przedstawić szerszej 
publiczności w formie 
wystawy fotograficznej. 
Planowana wystawa, 
zatytułowana KADRY 
KREŚLONE PIÓREM, 
składa się z czterdzie-
stu wysokiej jakości 
powiększeń w forma-
cie 100x70cm. Prace 
zostaną zaprezento-
wane w innowacyjnej 
technologii, na nośni-
kach nowej generacji 
CHROMALUXE - pa-
nelach fotograficznych 

z blachy. Wsparciem 
technicznym i wykona-
niem wydruków zajęła 
się firma EUROLAND, 
będąca jednocześnie 
przedstawicielem marki 
CHROMALUXE w Pol-
sce. Patronat honorowy 
nad wystawą objęli: Wi-
ceminister Środowiska 
Stanisław Gawłowski, 
Poseł na Sejm RP 
Pan Marek Hok oraz 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie z prezesem 
Panem Jackiem Chrza-
nowskim na czele.

- Obok nas trwa nie-
ustanny spektakl, życie 
tętni, umiera i rodzi się 
na nowo w odwiecznym 
cyklu trwania. Bywa, że 

przechodzimy obok i w 
codziennym pośpiechu 
zwyczajnie tego nie 
zauważamy. Chciał-

bym Państwu pokazać 
niezwykłe obrazy, pod-
kreślając jednocześnie 
pokorną świadomość, 

że architektem jest tutaj 
Matka Natura, a ja je-
dynie skromnym kreśla-
rzem - mówi artysta.

przed Matką Naturą
Skromny kreślarz

ODTAJNIONA LEGENDA DETEKTYWISTYKI

POCHODZĄCY Z TRZEBIATOWA - KRZYSZTOF PYZIA, JEST AUTOREM KSIĄŻKI 
O DETEKTYWIE KRZYSZTOFIE RYTKOWSKIM, KTÓRA UKAŻE SIĘ NA RYNKU 
JUŻ 16 PAŹDZIERNIKA.

Zaginione zabytki pomorskie



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   wrzesień 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    wrzesień 2013   www.miastokolobrzeg.pl 

miastokolobrzeg.pl
Redaktor naczelny: 

Robert Dziemba 

Dyrektor artystyczny: 
Sławek Chałupniczak

Foto: Przemysław Gryń
        Robert Dziemba

Wydawca: Amberpress, 
ul. Zapleczna 9B/6, Kołobrzeg.

e-mail: poczta@miastokolobrzeg.pl

REKLAMY i OGŁOSZENIA 
Marta Grabczak, tel. 731 500 222, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 4 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

Do katastrofy doszło 23 stycznia 2008 
roku. Podczas podchodzenia do lądowania 
na lotnisku w Mirosławcu doszło do nie-
świadomego doprowadzenia przez załogę 
do nadmiernego przechylenia samolotu, 
co doprowadziło do zderzenia z ziemią. 
W wyniku wypadku lotniczego zginęło 4 
członków załogi i 16 pasażerów, w tym 
pułkownik pilot Wojciech Maniewski i gene-
rał brygady pilot Dariusz Maciąg. Obydwaj 
spoczęli na cmentarzu w Kołobrzegu.

Pomysłodawcą i inicjatorem przekazania 
szczątków samolotu do kołobrzeskiego 
muzeum jest starosta Tomasz Tamborski. 
Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu 

firmy „Bastion” Marty Michalskiej, która 
była również mecenasem całego przed-
sięwzięcia. Szczątki zostały umieszczone 
na wystawie pt. „Polskie Skrzydła w Służ-
bie Rzeczpospolitej”. Dyrektor muzeum, 
Paweł Pawłowski, zadbał o ciekawą 
aranżację ekspozycji, w tym o zaprezen-
towanie sylwetek ofiar katastrofy. Pod-
czas uroczystości, obecne były wdowy po 
tragicznie zmarłych pilotach: Małgorzata 
Maj, Elżbieta Maniewska i Maria Kawka. 
Nie kryły swojego wzruszenia z kołobrze-
skiej inicjatywy. Dzięki niej, pamięć o tej 
smutnej katastrofie i pilotach oddanych 
służbie Rzeczpospolitej Polskiej, przetrwa 
dla potomnych.

Była wieloletnim 
pedagogiem i 
bibliotekarzem, 
w ostatnich 

latach swojej zawodowej 
aktywności pracowała w 
Szkole Podstawowej Nr 
4. Była szczególnie znana 
z działalności związkowej. 
Przewodnicząca Mię-
dzyzakładowej Komisji 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”, 

w i c e pr z e w o d n i c z ą c a 
Porozumienia Komisji 
Zakładowych NSZZ „So-
lidarność” w Kołobrzegu. 
W latach 2002-2006 
radna Rady Powiatu w 
Kołobrzegu. Odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi 
i Złotą Odznaką Hono-
rową Gryfa Zachodnio-
pomorskiego. Miała 67 
lat. Pozostanie w naszej 
pamięci.

Napisał do nas nasz 
stały Czytelnik, który 
nadesłał nam zdjęcia 
niespotykanego dotąd 
w tej okolicy gościa, 
jakim jest żubr. Ciekawe 
tylko, skąd on się tu 
wziął?

Pan Grzegorz pisze: „Kil-
ka dni temu, 16 września, 
na polach przy miejsco-
wości Kądzielno myśliwy 
z Koła Łowieckiego „Ryś” 
w Kołobrzegu w obwodzie 
łowieckim nr 7, w godzi-
nach popołudniowych za-

uważył z daleka dziwną, 
niespotykaną dotąd syl-
wetkę zwierzęcia. Kiedy 
podjechał samochodem 
bliżej okazało się, że jest 
to żubr, osobnik męski 
o wadze około 500 kilo-
gramów. Pierwszy raz w 
historii naszego Koła, a 
nawet naszego miasta, 
mamy zaszczyt gościć to 
szlachetne zwierzę jakim 
jest żubr”.

Przywykliśmy do różnych 
ciekawych zwierząt, które 
ostatnio pojawiały się w 

naszym powiecie, był łoś, 
podobno wilk, o pumie nie 
wspominając. A teraz żubr 
i to prawdziwy. Otwarte 
pozostaje pytanie, jak do 
nas trafił, bo raczej na 
SPA ochoty nie miał... 
Być może zwierzę przy-
było z okolic Mirosławca 
lub Drawska Pomorskie-
go, gdzie występuje w 
naszym województwie. 
Według danych z 2010 
roku, w Polsce żyły 1224 
osobniki. Warto pamiętać, 
że żubr jest zwierzęciem 
chronionym.

Nauczyciel, bibliotekarz, społecznik, związkowiec - na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie Teresę Stępowską pożegnali koledzy, przyjaciele i rodzina.

Pożegnaliśmy 
Teresę Stępowską

Muzeum Oręża Polskiego wzbogaciło swoje zbiory o szczątki samolotu CASA C 295-M 
o numerze 019, który rozbił się 23 stycznia 2008 roku w Mirosławcu.

Szczątki CASY 
na wystawie w muzeum

Pod Kołobrzegiem 
pojawił się żubr
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

Regulamin sprzedaży znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 662 103 776

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

Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 7 mieszkań!

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, 
użytkowymi i garażami. Jesteśmy firmą działającą od 15 
lat na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i administruje-
my największą powierzchnią zasobów mieszkalnych i 
lokalowych w Kołobrzegu. Nasz zespół administrato-
rów, inspektorów budowlanych, księgowych, prawni-
ków i wykwalifikowany zespół techników pozwalają 

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

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

Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych


