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5 grudnia  
Kołobrzeg wybie-

rze swojego prezydenta.                      
Do wyboru mamy: Henryka Bieńkow-

skiego, który chce przywrócić w mieście 
normalność, i Janusza Gromka, który chce być 

gwarancją rozwoju Kołobrzegu. Gromek w pierwszej 
turze zdobył 47,28% głosów, Bieńkowski 27,78%. Te-
raz wszystko w rękach wyborców. Jedno jest pewne: 

debaty wyborczej nie będzie. 
Więcej o wyborach wewnątrz numeru.
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Finanse Kotwicy 
Kołobrzeg - tym in-

teresują się na razie śledczy 
z Centralnego Biura Antyko-

rupcyjnego. Wiemy, jak powsta-
wała nasza koszykarska 

spółka. 

Czy dowiemy 
się czegoś 

nowego na ten 
temat?

Dlaczego CBA interesuje się Kotwicą?

Henryk 
Bieńkowski

kandydat 
na prezydenta

Kołobrzegu

WYNIKI I TURY WYBORÓW 

Janusz 
Gromek 
kandydat 
na prezydenta
Kołobrzegu

GWARANCJA ROZWOJU
NORMALNOŚĆK O N T R A

Czytaj na 
stronie 4.



  2  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2010 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   3    listopad 2010   www.miastokolobrzeg.pl 

KREDYTY 

Dopiero co wybra-
liśmy radnych, 

przed nami II tura wy-
borów prezydenckich, 
a w mieście już poja-
wiły się niewybredne 
plakaty z ciekawym 
przesłaniem.

W niektórych miej-
scach w Kołobrzegu 

pojawiły się plakaty z 
pozdrowieniami dla 
wyborców. Niektóre z 
nich wiszą nawet na 
widocznych miejscach 
na słupach ogłoszenio-
wych. Tajemniczy „ktoś” 
sugeruje, że skoro 
mieszkańcy wybrali już 
swoich przedstawicieli 
do samorządu, w tym 

radnych miasta i po-
wiatu, to teraz mogą 
zrobić dokładnie to, 
co autor miał na myśli 
i co uzewnętrznił na 
swoim plakacie. Trzeba 
przyznać, że w słowach 
nie przebierał. Kto wie, 
może to oznacza, że 
zapowiada się ciekawa 
kadencja?

R E K L A M A

Kredyty inwestycyjne 
dla firm od 7%

 HIPOTECZNE
 GOTÓWKOWE

 KONSOLIDACYJNE  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
      (BEZ ZUS, NA OŚWIADCZENIE)

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

W NASZEJ PLACÓWCE  DOWIESZ SIĘ O AKTUALNYCH PROMOCJACH W  18 BANKACH

 Kredyt na Bank

Adres: ul Armii Krajowej 6 (obok Urzędu Skarbowego)   Tel.  0 692 449 201, 0 793 654 708 
e-mail: kredytnabank@interia.pl; martyniuk@neobank.pl

Ekopark nie czeka 
na urzędników
Nadal nie ma szumnie 
zapowiadanych prac 
przy wydmie w Ekopar-
ku Wschodnim. Idzie 
zima i wszystko wska-
zuje, że trzeba będzie 
na to zaczekać.

Zaczyna się grudzień. Po 
grudniu przyjdzie styczeń 
i minie 9 miesięcy od 
katastrofy w Ekoparku. 
Najpierw niewiele zrobio-
no dla zabezpieczenia 
tego niezwykle cennego 
użytku ekologicznego, a 
teraz pomimo zapowiedzi 
urzędników, nadal nie 
rozpoczęto odbudowy 

przerwanej wydmy. Prace 
miały rozpocząć się na 
początku jesieni. Zaraz 
rozpocznie się zima... Ale 
jest nadzieja.
Okazuje się bowiem, że 
jesienne sztormy, obok 
wtłoczenia do Ekoparku 
ton słonej wody, po raz 
kolejny naniosły spore 
ilości piasku. Dzięki temu, 
kilkumetrowej szerokości 
i głębokości wyrwa zała-
tała się sama. Problem 
jednak w tym, że nie jest 
to rozwiązanie docelowo 
skuteczne. Bowiem sztor-
my zimowe i wiosenne 
mogą to szybko znisz-
czyć. Jedyne co można 

zrobić, to zaczekać, 
aż urzędnicy 

zrobią to, co 
obiecali.

Już są niezadowoleni 

z władzy?



  2  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2010 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   3    listopad 2010   www.miastokolobrzeg.pl 

Od opublikowania wyników wyborów 
jest 7 dni na zwołanie posiedzeń or-

ganów uchwałodawczych w samorządzie. 
W Szczecinie już w poniedziałek zebrał 
się Sejmik Zachodniopomorski. Następnie 
będą obradowali radni powiatowi i miej-
scy. Najważniejszym zadaniem radnych to 
wybór przewodniczącego rady. Wcześniej 
jednak, nowi radni muszą złożyć ślubo-
wanie.

Na sesji można też od razu wybrać wice-
przewodniczących rad, jednak można z 
tym zaczekać do następnego posiedzenia. 
Wiadomo, że w czwartkowej sesji Rady 
Miasta nie będzie uczestniczył prezydent 
Janusz Gromek. Na ten dzień, jak powie-
dział nam jego rzecznik Michał Kujaczyń-
ski, prezydent weźmie urlop. Nie można 
bowiem pełnić równocześnie funkcji 
radnego i prezydenta. A radnym Janusz 
Gromek stanie się dopiero, gdy złoży ślu-

bowanie. Chyba, że wygra wybory i ten 
zabieg nie będzie potrzebny, a w Radzie 
Miasta zastąpi go Wiesław Parus.

Pierwszą sesję Rady Miasta zwołała Ur-
szula Dżega-Matuszczak. Jednak to nie 
ona poprowadzi to posiedzenie. Zgodnie 
z zasadami zrobi to najstarszy radny. W tej 
kadencji ta przyjemność przypadnie Da-
nucie Adamskiej-Czepczyńskiej. Będzie 
prowadziła obrady do chwili, gdy zostanie 
wybrany nowy przewodniczący. Najwięk-
sze szanse na objęcie tej funkcji ma radny 
PO - Ryszard Szufel.

Ciekawie przedstawia się za to sesja w 
Radzie Powiatu. Tu bowiem obok prze-
wodniczącego rady ma zostać wybrany 
również starosta. Czy funkcję tę utrzyma 
Tomasz Tamborski? Co ciekawe, tej kwe-
stii nikt nie komentuje. Pożyjemy, zoba-
czymy.To było wielkie 

marzenie Platfor-
my Obywatelskiej i to, 
co było nieosiągalne, 
dzisiaj jest faktem. 
Platforma Obywatelska 
ma w Radzie Miasta 11 
mandatów, tym samym 
nie potrzebuje żadnej 
koalicji, żeby sprawo-
wać władzę uchwało-
dawczą.

Do Rady weszło aż 15 
starych radnych. To bar-
dzo dużo i jest to jeden 
z najlepszych wyników 
w historii. Największą 
porażkę poniosło Pra-

wo i Sprawiedliwość, 
uzyskując tylko 1 man-
dat. W KWW Henryka 
Bieńkowskiego w dwóch 
okręgach dostały się nie 
słynne lokomotywy, ale 
osoby startujące z ostat-
nich miejsc na listach. 
Nowością w Radzie jest 
Karpiniuk, Pieczyński, 
Wieczorek, Oyedemi, 
Kuś, Kalinowski.

Także Rada Powiatu 
trafiła w ręce wielkiego 
zwycięzcy tych wyborów 
– Platformy Obywatel-
skiej. Na 19 mandatów 
partia zdobyła aż 13! 

Rządzi więc samodziel-
nie. Metoda d’Hondt’a 
tylko wzmocniła jej i tak 
bardzo dobry wynik, 
gdyż w całym powiecie 
to ugrupowanie zdobyło 
aż 12 tysięcy głosów, a 
więc ponad 44% ogółem 
oddanych na listy. Wiel-
kim przegranym tych 
wyborów jest znowu 
Prawo i Sprawiedliwość, 
które nie wprowadziło 
żadnego radnego oraz 
KWW Henryka Bień-
kowskiego, które nawet 
nie starało się robić 
kampanii w powiecie 
kołobrzeskim.

Ryszard Szufel 
otrzymał 
459 głosów 
jako kandydat 
na radnego 

PO

Metoda d’Hondta spowodowała, że Platforma Obywatelska ma 
większość w Radzie Miasta i Radzie Powiatu. Może rządzić sa-
modzielnie. Wprowadziła 11 radnych do miasta i 13 radnych do 
Rady Powiatu.

Platforma wzięła 
samorząd

ROZPOCZYNA SIĘ 

SAMORZĄDU

Pierwszą 
sesję Rady 
Miasta zwo-
łała Urszula 
Dżega-Ma-
tuszczak. 
Jednak to 
nie ona po-
prowadzi to 
posiedzenie. 

VI KADENCJA

Ryszard Szufel nowym 
przewodniczącym 
Rady Miasta?
Wielu było niemal 

przekonanych, że 
w związku ze zwycię-
stwem Platformy Oby-
watelskiej w Kołobrzegu, 
w poszczególnych orga-
nach nie będzie wielkich 
zmian personalnych. Ale 
to może okazać się prze-
konaniem fałszywym. 
Wszystko wskazuje na 
to, że to nie Urszula 
Dżega-Matuszczak bę-
dzie kierowała pracami 
radnym w nowej kaden-
cji. Nieoficjalnie udało 
nam się ustalić, że no-

wym przewodniczącym 
zostanie Ryszard Szufel, 
przez ostatnie lata wice-
przewodniczący Rady.
Ryszard Szufel otrzymał 
największą liczbę gło-
sów jako kandydat na 
radnego w Platformie 
po Januszu Gromku 
(459). To czwarty wynik 
po trzech kandydatach 
na prezydenta (Gromek, 
Woźniak, Bieńkowski). 
W Platformie Obywatel-
skiej do tego osiągnięcia 
podchodzi się z szacun-
kiem. A to oznacza, że 

Szufel ma duże szanse, 
aby Radzie Miasta prze-
wodniczyć, tym bardziej, 
że nie wszystkim styl po-
przedniej przewodniczą-
cej przypadł do gustu. 
- Rysiu kilka razy zastę-
pował Ulę i udowodnił, 
że potrafi sprawować tę 
jedną z najważniejszych 
funkcji w mieście i ja go 
w tym popieram - mówi 
kolega Szufla z Rady 
Miasta. - Mam wątpli-
wości - mówi inny polityk 
PO. - Jak pojawiały się 
sytuacje konfliktowe, jak 

te podczas 
nadzwyczaj-
nej sesji w 
sprawie Radzi-
kowa, to Szufel 
eksplodował emo-
cjonalnie i krzyczał 
na ludzi, choć potem 
publicznie przeprosił - 
dodaje.

Szufel miał już raz być 
przewodniczącym Rady, 
gdy Sebastian Karpiniuk 
został zastępcą prezy-
denta Henryka Bieńkow-
skiego. Wtedy jednak 

był na to 
politycznie za sła-
by. Funkcję tę otrzymał 
Janusz Gromek. Czy 
teraz nadszedł czas dla 
Ryszarda Szufla i zosta-
nie on przewodniczącym 
Rady Miasta? 

Zapyta l iśmy 
go o to w rozmowie 

telefonicznej. - Nie po-
twierdzam i nie zaprze-
czam - odpowiedział 
Szufel. Sesja Rady 
Miasta już w czwartek 2 
grudnia.
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www.roletyzakard.pl

R E K L A M A

Podczas prowadzonych prac przy od-
budowie brzegu morskiego, pracow-

nicy natrafili na kolejny niewybuch. Prace 
wstrzymano do czasu przyjazdu saperów.

Teren zabezpieczała Straż Miejska. Gdy 
przyjechali saperzy, w wodzie w okolicy 
Morskiego Oka znaleźli pocisk artyleryjski 
kaliber 75 milimetrów i trochę amunicji 
strzeleckiej. Znalezisko zostało zabezpie-
czone i wywiezione przez saperów. Zosta-
nie zdetonowane na poligonie.

Do Rady Miasta dostał 
się kontrowersyjny i kry-
tykowany także w wyro-
kach sądowych Adam 
Wieczorek. Na swoich 
listach wystawiła go 
Platforma Obywatelska. 
Dostał 237 głosów, a 
to wystarczyło, żeby 
dostać się do rady.

Adam Wieczorek dał się 
poznać jako bohater skan-
dali i procesów sądowych, 
które najczęściej przegry-
wał, a potem musiał prze-

praszać bohaterów swoich 
wypowiedzi. Wieczorek 
słynie także z prowadze-
nia konwencji wyborczych 
swojej partii, a także fe-
stynów i innych wydarzeń, 
które odbywają się w sa-
morządzie. Zasłynął rów-
nież z wielu niesmacznych 
wygłupów i niepoważnych 
audycji, w których zajmuje 
się dogryzaniem, a często 
także obrażaniem swoich 
przeciwników, nie tylko 
polityków, ale także miesz-
kańców czy dziennikarzy. 

Wybrany do Rady Mia-
sta, Wieczorek będzie 
mógł przez 4 lata bawić 
się na koszt podatników. 
Każda sesja będzie mo-
gła stać się kabaretem, 
bo przecież Wieczorek 
wcale nie musi się odzy-
wać, żeby było wesoło. 
Wystarczy że przyjdzie z 
koszem na śmieci z napi-
sem: „Kocham Henryka”. 
A jak ktoś zna Adama 
Wieczorka ten wie, że to 
i tak kategoria lekka jego 
możliwości. 

Śledczy interesują się finansami Kotwicy
O funkcjonowaniu koszykarskiej Kotwicy pisaliśmy wielokrot-
nie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy zarządcze i 
gospodarkę finansową.
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PODGLĄDALIŚMY 
WIEWIÓRKĘ W PARKU
Wiewiórka ruda to nie-
zwykle sympatyczne zwie-
rzątko. Uwielbiają ją za-
równo dzieci jak i dorośli. 
Jest to gryzoń podlegający 
całkowitej ochronie. Nie-
stety, pierwotnie pomimo 
pospolitego występowania 
w Kołobrzegu, w ostatnich 
latach ich populacja jakby 
się zmniejszyła. Dlatego 
gdy już komuś uda się 
zobaczyć wiewiórkę, ma 
dużo szczęścia. 

My wiewiórkę spotkaliśmy 
w parku w okolicach ul. 
Księdza Piotra Ściegien-
nego, niedaleko Parku 
Nadmorskiego. Skakała z 
drzewa na drzewo, ale nasz 
fotoreporter zaprawiony 
w bojach w robieniu zdjęć 
politykom i gwiazdom 
wielkiego formatu, pora-
dził sobie z jej susami bez 
problemu. A wiewiórka 
zeszła na dół do zakopa-
nych w ziemi orzechów 
laskowych. Odkopała je i 
nie obawiając się nikogo 
zaczęła wcinać śniadanie. 
Spadł już pierwszy śnieg. 
Idzie zima. Dlatego też 
nasza bohaterka nie jest 

Kto twier-dzi, że hałas i nad-
mierna ilość spalin 

przegoniła z uzdrowi-
ska wiewiórki, ten jest w 
błędzie. Nam udało się 
jedną przyłapać na śniadaniu.

już taka ruda jak latem. 
Zimą bowiem wiewiórki 
zmieniają ubarwienie na 
popielate. My tymczasem 
zachęcamy do zimowych 
spacerów w Parku Nad-
morskim. Kto wie, może 
ktoś też spotka naszą wie-
wiórkę...

Czy Rada Miasta 
stanie się 
kabaretem?

Kolejne niewybuchy na plaży

Można o tym prze-
czytać na portalu 

m i a s t o k o l o b r z e g . p l . 
Pomimo wielkich strat 
spółki, jej akcjonariusze, 
w tym Gmina Miasto 
Kołobrzeg, choć straty 
pokryły, miasto nawet po-
ręczyło kredyt dla spółki, 
aby wreszcie stać się jej 
większościowym akcjo-
nariuszem, nie wpadły na 
to, że ktoś mógł działać 
na szkodę przedsiębior-
stwa. Nieraz jednak 
powstawały wątpli-
wości, dlaczego to 

zarządy i rady nadzorcze 
nie ponosiły za to konse-
kwencji, tylko podatnicy. 

W Kotwicy zmieniały 
się zarządy i rady 

nadzorcze. Delegowano 
tam kolejnych działaczy 
politycznych, związanych 
z opcją rządzącą mia-
stem, którzy bardzo szyb-
ko rezygnowali, zosta-
wiając spółkę z coraz to 

większą stratą i kłopo-
tami. Dopiero te-

raz coś drgnęło. 
Jak udało nam 

się ustalić, finansami Ko-
twicy zainteresowało się 
Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne. Jak powiedział 
nam Przemysław Lasik, 
prezes Kotwicy Koło-
brzeg S.A., który stojąc 
na czele zarządu spółki 
uregulował jej sytuację 
finansową, do tej pory do 
spółki śledczy nie weszli. 
- Nieoficjalnie słyszałem 
coś tam o zainteresowa-
niu CBA dawnymi spra-
wami naszej spółki, ale 
nic więcej. U nas nikogo 
nie było - dodaje prezes.
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Miasto Kołobrzeg: Jak pan ocenia 
swoje możliwości po niedzielnym 
głosowaniu? 
Henryk Bieńkowski: Jest to sy-
tuacja złożona i trudna. Ale nie 
można się w tym miejscu pod-
dawać. Chce dalej apelować do 
mieszkańców Kołobrzegu, żeby 
wybrali doświadczenie, rozsą-
dek, roztropność i żeby wybrali 
zrównoważony model zarządza-
nia miastem, żeby prezydent był 
człowiekiem ponad podziałami 
i integrował wszystkie opcje w 
Radzie Miasta, a nie tylko stał 
po jednej stronie. Taką sytuację 
natomiast mieliśmy przez 4 mi-
nione lata.

MK: Platforma Obywatelska 
twierdzi, że jedyną gwarancją 
rozwoju miasta jest partia, prze-
łożenia partyjne i znajomości. 
Dlatego też przekonują, że tylko 
ich kandydat na prezydenta może 
cokolwiek w tym mieście zrobić.
HB: Platforma tworzy pewien 
mit socjologiczny pod swoją ide-
ologię. Powołam się w tym miej-
scu na profesora Kuleszę, który 
powiedział, że agresja partii 
politycznych niszczy ideę samo-
rządności lokalnej. Tak twierdzi 
ojciec polskiego samorządu 
lokalnego. I ja się z nim absolut-
nie zgadzam, dlatego że model 
partyjny zarządzania społeczno-
ściami lokalnymi prowadzi w linii 
prostej do układów, nepotyzmu, 
sitw różnego rodzaju, które 
są poza jakąkolwiek kontrolą 
mieszkańców. W tej kampanii 
wyborczej jakoś dziwnie partia 
rządząca miastem chwaliła się 
wieloma statystykami tylko nie 
statystyką upartyjnienia samo-
rządu pod kątem personalnym, 
czy też nepotyzmem partyjnym 
na niespotykaną dotąd skalę. 
Gdy rozmawiam z kołobrzeskimi 
dziennikarzami, to wspólnie do-
chodzimy do tego wniosku, że 
taki model partyjnego samorzą-
du, gdzie rządzi wyłącznie jedna 
partia, właśnie w Kołobrzegu 
nam grozi. Mało tego, on się 
rozwija i staje się coraz bardziej 
powszechny. 

MK: Jeżeli pan przed tym tak prze-
strzega, to jak takiemu modelowi 
pana zdaniem zapobiec?
HB: Trzeba cierpliwie ludziom 
pewne sprawy tłumaczyć. My, 
Polacy, mamy w naturze coś 
takiego, że musimy zaczekać, 
aż to wszystko tąpnie. Polak 
musi mieć do bólu wyrządzoną 
krzywdę, żeby zrozumieć, że nie 
tędy droga i że trzeba się zorga-
nizować, zjednoczyć i próbować 
to zmienić. 

MK: Poparło pana niecałe 30 pro-
cent kołobrzeżan. Czy próbował 
pan już stwierdzić, dlaczego tylko 
tyle osób na pana głosowało?

HB: Oczywiście. Uważam, że nie 
wszyscy ludzie, którzy startowali 
z moich list do końca popracowa-
li. To po pierwsze. Po drugie, uwa-
żam, że trafiliśmy na szczególny 
czas. Partia, która dzisiaj rządzi 
w Kołobrzegu, ma i klimat, bo 
w sensie finansowym do miasta 
płyną pieniądze z Unii Europej-
skiej. Po trzecie, Kołobrzeg od-
wiedzają funkcjonariusze partyjni 
różnego szczebla i wiele rzeczy 
obiecują. Do mieszkańców płynie 
silny sygnał, że tylko poparcie na 
górze może powodować rozwój 
miasta. To jest taki ukształtowa-
ny model przekazu medialnego 
przez te 4 lata. Być może, gdyby 
udało mi się zrealizować kształt 
osobowy moich list tak, jak to 
pierwotnie zakładałem, byśmy 
uzyskali 6 mandatów. Także mój 
wynik byłby zdecydowanie lep-
szy, aczkolwiek nie mówię, że był-
bym zwycięzcą tej pierwszej tury. 
Mogłem być na drugim miejscu, 
ale z trochę lepszym wynikiem. 
Jest tak jak jest i my z tej pozycji 
będziemy chcieli dalej to miasto 
zmieniać. Wierzę, że możemy te 
wybory wygrać..

MK: No dobrze, ale jak pan zamie-
rza to zrobić?
HB: Zamierzam zwiększyć moją 
aktywność medialną, bo tylko 
tak mogę przekonywać miesz-
kańców, że warto postawić na 
Henryka Bieńkowskiego. Chcę 
przekonywać, że konieczne jest 
dla zrównoważonego zarządza-
nia miastem, żeby prezydent był 
bezpartyjny. To nie jest żadna 
klęska, to jest sukces dla samo-
rządności lokalnej. Będę rów-
nież rozmawiał z mieszkańcami 
i przekonywał do mojej wizji 

Kołobrzegu, miasta, w którym 
najważniejsi są mieszkańcy a nie 
członkowie partii. Ubolewam też 
nad tym, że mój rywal nagminnie 
unika debaty prezydenckiej. 

MK: Tak też było 4 lata temu w 
drugiej turze wyborów prezydenc-
kich.
HB: Dokładnie, tak 4 lata temu 
było. Myślę, że jest to spowo-
dowane tym, że on nie czuje 
się dobrym przeciwnikiem w tej 
debacie, po prostu. Gdybym ja 
był w dobrej formie, to bym wy-
szedł na ring i bym walczył. Jeżeli 
mój partner rejteruje, nie chce 
stanąć do debaty, nie chce wyjść 
na ring, no to z tego wynika, że 
się czegoś boi. 

MK: Ale w tej kampanii w ogóle 
nie było merytorycznej dyskusji 
pomiędzy kandydatami. Pomimo 
wielkich zapowiedzi dotyczących 
debaty, odbyło się tylko niewiele 
znaczące spotkanie w telewizji, 
gdzie kandydaci znali pytania i 
mogli sobie przygotować odpo-
wiedzi.
HB: No trzeba powiedzieć, że 
była ciekawa debata w porcie. 
Muszę się pochwalić, że tę deba-
tę wygrałem i to zdecydowanie. 
Mojego przeciwnika z drugiej 
tury też na tej debacie nie było. 
Przysłał w zastępstwie swojego 
kolegę, który zajął trzecie miej-
sce. Punktację prowadzili orga-
nizatorzy tej debaty. I to jest 
dowód na to, że mój kontrkan-
dydat się przestraszył i w ogóle 
nie chce rozmawiać. Domyślam 
się, że jego sztab zabronił mu 
wyborczej konfrontacji w ogniu 
pytań, na które miałby problem 
z odpowiedzią. 

MK: Jeżeli mieszkańcy wybiorą 
pana, to jak pan sobie poradzi 
w radzie, w której Platforma ma 
większość z Ryszardem Szuflem 
pewnie na czele? Pana radni są 
w opozycji, samorząd niemal cał-
kowicie zdominowany jest przez 
Platformę Obywatelską. Jak to 
będzie wyglądało? Jak będzie 
funkcjonowało miasto?
HB: Miasto będzie funkcjono-
wało normalnie, ja tu nie widzę 
żadnych problemów. Prezydent, 
jeśli to będzie Bieńkowski, idzie 
do Urzędu Miasta, gdzie pra-
cuje sekretarz i skarbnik, gdzie 
pracują urzędnicy, i wraz z nimi 
zarządza miastem. Natomiast 
po tej radzie można się spo-
dziewać ewentualnie wsadzania 
kija w szprychy, jeżeli już ta rada 
będzie działała politycznie. Ja 
jednak myślę, że radni nie będą 
działać na szkodę miasta. Tym 
bardziej, że na przykład Ryszard 
Szufel kiedyś mnie popierał, był 
w naszym klubie i nie jestem taki 
przekonany, żeby nie popierał 
rozwiązań dobrych dla miasta. 
To jest sytuacja w miarę pro-
sta. Wtedy nagle partia traci na 
znaczeniu i zamiast myśleć o 
interesie partyjnym, zaczynamy 
patrzeć przez pryzmat interesu 
miasta. Ja już to przerabiałem.

MK: Janusz Gromek jednak na 
swojej konferencji przekonywał 
dziennikarzy, że to poparcie po-
lityczne jest potrzebne jak tlen, 
że napisanie projektu jest najła-
twiejsze, natomiast największy 
problem jest z załatwieniem pie-
niędzy. Według Gromka, jest pan 
solistą i nie ma pan na to szans.
HB: To bardzo zabawne stwier-
dzenie. Gdybym był tak prosto-

linijny jak pan Janusz Gromek, 
to bym powiedział, że na drugi 
dzień po wybraniu mnie prezy-
dentem zapisuję się do Platfor-
my i mam wszystko załatwione. I 
to jest moja odpowiedź na takie 
absurdalne stawianie sprawy, w 
kompletnym oderwaniu od rze-
czywistości. 

MK: A wstąpi pan do Platformy?
HB: Jeżeli miasto miałoby dostać 
w zamian za to setki milionów, 
to bym się mocno nad tym za-
stanowił (śmiech). Myśląc oczy-
wiście kategoriami pana Janusza 
Gromka. A na poważnie. Oczywi-
ście, że bym się nie zapisał, bo 
wierzę w to, że w samorządzie 
możliwe są porozumienia, że 
możliwy jest konsensus, który 
pozwala na budowanie mostów, 
a nie wznoszenie murów. Jestem 
przekonany, że porozumiem się 
z każdym decydentem w Polsce 
czy w sejmiku wojewódzkim. Też 
mam w tym doświadczenie i 
wiem jak ta polityka wygląda. 

MK: A jak pan ocenia tę hegemo-
nię Platformy Obywatelskiej?
HB: Platforma zrobiła dobry wy-
nik, ale to nie wszystko. W dużej 
części miast i gmin wygrali kan-
dydaci niezależni. W tych gmi-
nach jakoś nikt się nie martwił 
głosując w pierwszej turze za 
ludźmi, którzy nie mają zaplecza 
partyjnego, ale są dobrymi me-
nadżerami, potrafią zarządzać 
gminą i wiedzą jak rozwiązywać 
problemy mieszkańców. Chcę 
przekonać kołobrzeżan, że to 
jest możliwe również tu w Koło-
brzegu, nad Parsętą.

Henryk Bieńkowski: 

Wierzę, że możemy te wybory wygrać
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Miasto Kołobrzeg: Czy to 
wielkie zaskoczenie, że w 
niedzielnym głosowaniu to 
na pana postawili mieszkańcy 
Ustronia Morskiego? Zabrakło 
panu kilku głosów żeby wy-
grać w pierwszej turze.
Jerzy Kołakowski: Muszę się 
przyznać, że nie jestem za-
skoczony. To, co dzieje się w 
Ustroniu Morskim, wymagało 
zmiany. To nie tylko moje zdanie. 
Tak mówili w rozmowie ze mną 
mieszkańcy gminy. Dzielili się 
swoimi problemami i bolączka-
mi. I niemal połowa gminy przy 
rekordowej frekwencji poparła 
właśnie moją kandydaturę. To 
nie było głosowanie w ciemno. 
Ludzie mnie znają, wielu zy-
skało ode mnie wsparcie lub 
bezpośrednią pomoc. W ciągu 
tych 15 lat pracy w samorządzie 
dałem się poznać jako skutecz-
ny fachowiec. Ostatnio jako 
wicestarosta naszego powiatu 
działałem na rzecz wspólnoty 
powiatowej, ale nigdy nie zapo-

mniałem o mojej małej ojczyźnie 
i takie są tego efekty. Zostałem 
obdarzony ogromnym zaufa-
niem mieszkańców, za które 
dziękuję.

MK: Nie miał pan obaw sta-
nąć w szranki z wieloletnim 
wójtem?
JK: Nie, tym bardziej, że gdy 
mój kontrkandydat ogłosił swoją 
kandydaturę w tych wyborach, w 
gminie dało się odczuć pewien 
zawód. Wójt deklarował, że po 
tylu latach rządzenia to będzie 
jego ostatnia kadencja. Tak 
było w poprzednich wyborach i 
wyborcy to uszanowali. Nasza 
gmina trochę przespała boom 
inwestycyjny oparty na fundu-
szach i programach unijnych. 
Ludzie zrozumieli, że do tego 
potrzeba człowieka skuteczne-
go, obeznanego w samorządzie 
i potrafiącego znaleźć wsparcie 
dla naszych pomysłów. Stąd też 
tak duże poparcie mojej kandy-
datury.

MK: Ogromne poparcie uzy-
skał również pana komitet 
Sami Swoi. Ma pan większość 
w Radzie Gminy.
JK: To prawda. Na 15 radnych 
9 radnych pochodzi z mojego 
komitetu. To wystarczająca więk-
szość do samodzielnego rzą-
dzenia i sprawnego zarządzania 
gminą, do realizowania inwesty-
cji i zmierzenia się z wieloma wy-
zwaniami. Ale dodatkowo popie-
ra nas trzech kolejnych radnych, 
tak więc będziemy pracowali 
jako większość 12 radnych.

MK: A co tak dodało wam 
skrzydeł? Nazwa komitetu? 
Sami Swoi?
JK: Ta nazwa powstała już w 
poprzedniej kadencji. Przez sa-
mych swoich mieliśmy na myśli 
wszystkich ustroniaków, bo my 
jesteśmy sami swoi, znamy się, 
mieszkamy tu od lat. I ci sami 
swoi wybrali właśnie spośród 
siebie reprezentanta na najbliż-
sze 4 lata i mam nadzieję, że w 

drugiej turze to poparcie, to za-
ufanie zostanie podtrzymane.

MK: A co pan zamierza zrobić 
w gminie?
JK: Pan wójt podkreśla, że gmina 
potrzebuje gospodarza, a nie poli-
tyka. I ja się z nim zgadzam. Tym 
bardziej, że ja się nigdy w politykę 
nie bawiłem. Dla mnie zawsze 
najważniejsze były sprawy miesz-

kańców. Natomiast w dzisiejszej 
rzeczywistości dla naszych za-
mierzeń niezwykle ważne jest 
wsparcie polityczne, zarówno w 
Szczecinie jak i w Warszawie. 
Dzięki temu pozyskamy środki 
dla rozwoju i inwestycji w po-
szczególnych miejscowościach. 
Jest potrzeba budowy nowych 
chodników i ulic, zjazdów z pól. 
Potrzeba także zainwestować 
w infrastrukturę gminną, w tym 
także w infrastrukturę sportową. 
Musimy zwiększać nasz potencjał 
i naszą atrakcyjność. Natomiast 
chcę podkreślić, że nie zamierzam 
zwalniać pracowników gminnych. 
Tym, niestety, straszy się ludzi. Ja 
nie przychodzę burzyć i sprzątać. 
Jestem człowiekiem zgody. Zbliża 
się Boże Narodzenie, mamy waż-
niejsze sprawy, niż uprzykrzanie 
ludziom życia i wzbudzanie w 
nich trwogi dla własnej korzyści. 
Ja się tym brzydzę. Podkreślam 
to, że jesteśmy sami swoi. I tak 
będzie. Nikt ode mnie krzywdy 
nie zazna.

Miasto Kołobrzeg: Startuje pan 
na wójta Gminy Kołobrzeg pod 
hasłem czas na zmiany. Dlaczego?
Jerzy Wolski: „Czas na zmiany” 
to hasło wymowne samo w sobie. 
Mam wrażenie, że nasza gmina 
stanęła w miejscu. Co prawda nie 
można nie zauważyć, że realizo-
wane są inwestycje, ale w mojej 
opinii zaspokajają one podstawowe 
potrzeby mieszkańców. Chodniki, 
szkoły, drogi, kanalizacja to nie 
są rzeczy, którymi możemy się 
chwalić. One po prostu muszą być 
zrobione bo to podstawowe zada-
nia gminy i oczywistym jest, że one 
nadal będą realizowane. Zależy mi 
na dynamicznym rozwoju. Musimy 
przyspieszyć, bo świat przyspie-
szył i jeśli teraz zostaniemy z tyłu, 
to trudno będzie w przyszłości 
dogonić inne samorządy. Zależy mi 
na tym, żeby młodzież wracała tu 
po studiach i tu miała dobre per-
spektywy na przyszłość. Zależy mi 
na tym, aby rolnicy mogli więcej 
skorzystać z możliwości jakie daje 
przynależność do Unii Europej-
skiej. Zależy mi na tym, aby nasza 
gmina została wypromowana w 
regionie i kraju, bo ma na prawdę 
wielki potencjał w postaci ogrom-
nej bazy turystycznej i agrotury-
stycznej. Można powiedzieć, że 
gmina funkcjonuje dobrze, ale dla 
mnie to za mało. Zauważam sta-
gnację, która niczego dobrego nie 
wróży i dlatego czas na zmiany.

MK: Jakie rzeczy uważa pan 
za najważniejsze do zmiany w 
gminie?
JW: Jako długoletni mieszkaniec 
widzę potrzebę dokonania wielu 
zmian. Myślę, że gdybym dostał od 
mieszkańców szansę zarządzania 
gminą, zacząłbym od aktualizacji 
strategii rozwoju gminy. Obec-
na, opracowana została w 2000 
roku, więc biorąc pod uwagę 

dynamiczne zmiany zachodzące 
w społeczeństwie, gospodarce i 
samorządzie, wymaga ponowne-
go przeanalizowania. Cały mój 
program wyborczy to propozycje 
na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców Gminy Kołobrzeg. 
To propozycje, które miałyby 
wpłynąć na poprawę tego, co dziś 
zauważam na co dzień, ale zdaję 
sobie sprawę, że to zapewne tylko 
niewielka część problemów z 
jakimi borykają się mieszkańcy 
gminy. Przy okazji prac nad jej 
aktualizacją miałbym okazję od 
nich samych dowiedzieć się o 
wszystkich ich bolączkach. Na ten 
moment, przede wszystkim za-
mierzam realizować ambitny plan 
rozwoju naszej małej ojczyzny. Ale 

jeśli chodzi o najważniejsze zmia-
ny to przede wszystkim chciałbym 
przywrócić wpływ mieszkańców 
na istotne decyzje ich dotyczące, 
zintegrować społeczność naszej 
gminy oraz aktywnie wspierać 
wszelkie oddolne inicjatywy 
mieszkańców, sołtysów i rad 
sołeckich, mających na celu dobro 
naszej społeczności.

MK: A co na to wszystko miesz-
kańcy? Kontaktował się pan z 
nimi?
JW: Od czterech lat aktywnie dzia-
łam w samorządzie powiatowym 
jako radny. Podczas sprawowania 
tej funkcji zawsze podkreślałem, 
że jestem człowiekiem dialogu, 
jak zresztą wszyscy z mojej partii. 

Tak nam zawsze powtarzał śp. 
Sebastian Karpiniuk, że skoro 
zostaliśmy wybrani przez ludzi, 
to jesteśmy dla nich właśnie. I tak 
właśnie pracowałem, spotykałem 
się z ludźmi, rozmawiałem, po-
znałem wiele ludzkich nieszczęść 
i starałem się pomóc. Ten wspa-
niały wynik, jaki osiągnąłem w 
tegorocznych wyborach świadczy 
o tym, że mieszkańcy gminy 
docenili moje działania. To dla 
mnie naprawdę ogromna radość i 
pragnę podziękować tym wszyst-
kim, którzy na mnie zagłosowali. 
Zaakceptowali nie tylko to co 
planuję zrobić, o czym mówiłem 
na spotkaniach w czasie kampanii 
wyborczej, ale oddając na mnie 
głos zaufali mi jako człowiekowi. 
I to dla mnie najważniejsze, to 
zobowiązuje.

MK: W tej chwili obecny jeszcze 
wójt nie ma najmniejszych szans 
na poparcie w Radzie Gminy. 
Czy to oznacza 4 lata stagnacji w 
Gminie Kołobrzeg?
JW: Czy nie ma szans? Nie 
chciałbym się do tego odnosić. Ale 
porusza pan bardzo ważny temat 
współpracy Rady Gminy z wójtem. 
Bez akceptacji dla swoich pomy-
słów czy propozycji żaden wójt 
nie zdziała wiele, a to oczywiście 
niekorzystnie wpływa na rozwój 
gminy. Dlatego moje działania jako 
ewentualnego przyszłego wójta 
skieruję w kierunku integracji rad-
nych z różnych opcji politycznych. 
Przykład idzie z góry. Nikt nie lubi 
patrzeć na te wszystkie spory, któ-
rych mnóstwo na co dzień wokół. 
Wyznaję zasadę, że zgoda buduje a 
niezgoda rujnuje. Jeśli uda się nam 
na szczeblu wójt - Rada Gminy 
tego dokonać, to uda się też na 
dole, wśród mieszkańców naszej 
gminy. A na tym, jak już wspo-
mniałem, mi najbardziej zależy.

MK: A czy pana kontrkandydat 
Tomasz Szafrański, poprze pana 
w II turze wyborów?
JW: Pan Szafrański jest sołtysem 
Grzybowa, miejscowości, w której 
od lat mieszkam. Znamy się od 
dawna, jako sąsiedzi, ale też jako 
działacze na rzecz naszej małej 
społeczności. W wielu sprawach 
się zgadzamy, ale są też takie, które 
nas różnią. Obu nam, pomimo 
różnic, zależy na dobru gminy, 
więc nie mówmy o poparciu jed-
nego czy drugiego kandydata. Sam 
chciałbym przekonać do swojej 
osoby tych wszystkich, którzy 
zagłosowali na Pana Szafrańskie-
go. Będzie mi jednak bardzo miło, 
jeśli on sam wyrazi taką wolę i 
zachęci swoich wyborców, aby w 
tej drugiej turze oddali głos na 
mnie.

MK: Nasza gazeta próbowała 
zadać pytania radnym Rady 
Gminy w sprawie tajemniczych 
przekształceń w Gminie Koło-
brzeg. Nikt z nami nie chciał 
rozmawiać. Wójt nie udzielił 
odpowiedzi na zadane mu na 
piśmie pytania. Czy ta sytuacja, 
jeśli pan wygra, ulegnie zmianie? 
JW: Chodzi mi o nastawie-
nie władz gminy na instytucje 
zewnętrzne. To dla mnie niezro-
zumiałe. Jestem zwolennikiem cał-
kowitej transparentności działania 
władzy. W działaniach urzędu nie 
może być nic do ukrycia. Jeśli po-
pełniło się błąd, ale zaznaczam, że 
nie jest to moja ocena opisanych 
przez was faktów, to trzeba umieć 
się do tego przyznać. Urząd jest 
zobowiązany udzielić odpowiedzi 
na każde zadane pytanie, wniosek, 
skargę i tu stoję na stanowisku, 
że unikanie odpowiedzi tylko 
pogarsza sytuację i bardzo źle 
wpływa na wizerunek urzędu, a 
tym samym wójta.

Jerzy Kołakowski: Mieszkańcy docenili moje działania

Jerzy Wolski: Czas na zmiany
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W piątek wieczorem na stadionie miejskim im. Sebastiana Karpiniuka 
po raz pierwszy odpalono światła. 

To kolejny krok Kołobrzegu w kierunku Euro 2012.

Odpalili

Zapalenie świateł zbie-
gło się z finałem akcji 
społecznej „Krewni 
Euro w Kołobrzegu - 
Oddając Krew Ratujesz 
Życie”. Od strony Ka-
nału Drzewnego Adam 
Wieczorek prowadził 

imprezę promującą 
kołobrzeski stadion i 
piłkę nożną, zwłaszcza 
w wykonaniu Kotwi-
cy Kołobrzeg. Były 
flary odpalone przez 
kibiców i sztuczne 
ognie odpalone przez 

miasto. Następnie na 
stadion wszedł Janusz 
Gromek, który po raz 
pierwszy i uroczysty od-
palił oświetlenie stadio-
nu miejskiego. Później 
prezydent pokopał piłkę 
na murawie stadionu. 

Następnie rozdawa-
no piłki i suweniry. 
Wszystko przy udziale 
tłumów mieszkańców, 
kibiców oraz piłkarzy. 
Sam stadion zostanie 
oddany do użytku w 
przyszłym roku.

kołobrzeski stadion!

Najpierw była duża, praw-
dziwa i egzotyczna. Potem 
jakoś znikła, a na jej miejscu 
pojawił się egzemplarz 

o nieco zmniejszonych rozmia-
rach. Przetrwał kilka miesięcy 
i wyparował... Mowa tu o słyn-
nej palmie na Rondzie Solidar-
ności, która miała być wizytów-
ką miasta od wschodu, niczym 
słynna palma w Warszawie na 
Rondzie de Gaulle’a. Co ją 
wykończyło? Zimno, spaliny, 
a może polityka?
Nic z tych rzeczy. Po prostu 
klimat nie pozwolił palmie 
rozwinąć liści. Najpierw 
uschła pierwsza, a potem dru-
ga. Jak wyjaśnił nam Michał 

Kujaczyński, palma została 
wykopana, a Wydział Komu-
nalny Urzędu Miasta ma już 
pomysł na atrakcyjne za-
gospodarowanie zarówno 
Ronda Solidarności jak 
i innych kołobrzeskich 
rond. Będzie to duża 
niespodzianka dla 
mieszkańców. Na 
razie, to tajem-
nica...

A była taka amerykańska! I znikła jak w amerykańskim śnie, 
ale w Kołobrzegu - palma na Rondzie Solidarności. 

Nie ma po niej żadnego śladu!

Kilkudniowe sztormy skie-
rowały w kierunku wybrzeża 
duże ilości podmorskiej 
roślinności, wśród której, co 
doskonale wiedzą zawodowi 
poławiacze bursztynu, zna-
leźć można wspaniałe okazy 
nadbałtyckiego bursztynu. W 
piątek okolice Morskiego Oka 
były jednym z najbardziej oble-
ganych na kołobrzeskiej plaży. 
Każdy chciał znaleźć dla siebie 
odrobinę żółtego lub pomarań-
czowego skarbu.

Pani Teresa Czajkowska ze 
Szczecina przyjechała do Koło-
brzegu na kurację. Spacer nad 
morzem to dla niej nie tylko 
przyjemność, ale również obo-
wiązek i zalecenie lekarskiego. 
Zatrzymała się na chwilę, aby 
pogrzebać w resztkach wy-
rzuconych na brzeg. Tyle wy-
starczyło, żeby znaleźć kilka 
dorodnych bursztynów.

Jednak dla zawodowców 
buszowanie na brzegu to za 
mało. Oni już w nocy pra-
cowali w lodowatej wodzie 
i wyławiali jantaronośny 
urobek. Następnie na brzegu, 
jak pan Wojtek, ze swoich 
wielkich siatek wyjmowa-
li sporej wielkości grudki 
nadbałtyckiego skarbu. 
Takie duże okazy bursztynu 
zostaną następnie poddane 
jubilerskiej obróbce. Nato-
miast dla zwykłych turystów i 
wczasowiczów to turystyczna 
atrakcja, nie tylko możliwość 
podglądania poławiaczy 
bursztynów w pracy, ale także 
znalezienia czegoś dla siebie.

Nad nawą główną 
prace nad wznosze-
niem nowej klatki 
schodowej na trzecią 
kondygnacje hi-
storycznego bloku 
wieżowego są już 
mocno zaawansowa-

ne. Turyści, którzy 
będą wchodzili tym 
wejściem na wieżę, 
będą mogli dotknąć 
oryginalnych cegieł 
pochodzących bez-
pośrednio z początku 
XIV wieku. W bloku 

wieżowym została 
już wstawiona nowa 
winda. Po 45 latach w 
szybie zainstalowano 
nowoczesną tech-
nikę, która wyparła 
rozwiązana z 1965 
roku.

Budują schody 
na historyczną wieżę

W Bazylice Mariackiej trwają prace budowlane. 
Wstawiono nową windę. Budowana jest nowa klatka schodowa na wieżę. 

Duże jesienne sztormy naniosły na plażę ogromne 
bursztynowe ławice. Jantarowych bryłek poszukiwali 
wszyscy: turyści i zawodowcy.

NADBAŁTYCKA 
GORĄCZKA BURSZTYNU

Palma 
wyparowała 
z ronda



  8  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2010 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   9    listopad 2010   www.miastokolobrzeg.pl 

Odwaga
Normalność

Odpowiedzialność
to Twoja decyzja!

Drodzy mieszkańcy,
może i nie wszyscy lubimy czytać, ale zachęcam Was – bo warto. Piszę do Was, 
bo czuję odpowiedzialność za najbliższe cztery lata dla naszego miasta. Chce się z 
Wami podzielić myślami człowiek, który trzy kadencje był prezydentem Kołobrzegu i 
cały czas jest jego normalnym mieszkańcem. Przez to czuję wielką pokorę zarówno 
jako obywatel, jak i wieloletni gospodarz miasta. W najbliższą niedzielę przed każdym 
z nas wybór nowego prezydenta. Proszę Was o odpowiedzialny i odważny wybór, 
który zapewni nam wszystkim normalność i rozwój. Proszę o to tych Mieszkańców, 
którzy poprzednio mnie poparli, tych, którzy głosowali na kogo innego, a szczególnie 
chciałbym dotrzeć do osób, które w poprzedniej turze wcale nie poszły na wybory.

Odwaga
To jak walka Dawida z Goliatem. Jako bezpartyjny kandydat na prezydenta przyszło 
mi walczyć z propagandową i marketingową machiną partii rządzącej. Nie boję się 
tego jednak zupełnie. Przeciwnik wcale nie jest taki mocny. Ogólnie PO wygrała w 
Kołobrzegu i kraju – i chwała jej za to. Jednak 21 listopada w I turze mandat uzy-
skało w Polsce tylko 39 wójtów, burmistrzów i prezydentów z PO na 1741 miejsc. 
W 1429 gminach rządy objęli kandydaci bezpartyjni, tacy jak ja. Więc czego tu się 
bać? Więcej odwagi!

Henryk Bieńkowski
Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego
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Normalność
Kołobrzeg ma wiele walorów i to oczywiste, że zasługuje na rozwój. Moja przyszła 
prezydentura nie niesie żadnego zagrożenia dla rozwoju miasta i to zupełnie nor-
malne. Każdy z nas ma swoje poglądy i ma do nich prawo. Jako normalne uważam 
współpracę na rzecz miasta ze wszystkimi, a także wzajemny szacunek. Uczciwie 
jest wtedy, gdy praca i kompetencje są sprawiedliwie oceniane, bez względu na to 
gdzie przynależymy. Normalność jest wtedy, gdy nikt nas nie zmusza do przynależ-
ności. Nie jest normalne, gdy na sukces mogą liczyć głównie osoby, które popierają 
rządzącą partię.

Odpowiedzialność
Lokalna demokracja daje nam wiele szans. Niesie też zagrożenie, kiedy nie po-
dejmujemy w pełni świadomego wyboru. Demokracja wymaga konkurencji i nie 
znosi monopolu partyjnego. Nie będzie zdrowej konkurencji, jeśli do zdominowanej 
przez jedną partię Rady Miasta dołączy prezydent z tej samej, choćby najlepszej 
organizacji. Władza absolutna nie jest dobra dla mieszkańców. Sprawia, że nie ma 
zdrowej, mobilizującej i motywującej współpracy, a jednocześnie brakuje przy tym 
krytyki i kontroli. Nadmiar władzy może deprawować. To nasza odpowiedzialność, 
żeby zachować zdrowe zasady w naszym mieście.

Idźmy na wybory w niedzielę: odważnie, odpowiedzialnie i z wiarą w normalność!

      Pozdrawiam serdecznie 

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego
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- Panie prezydencie, 
nigdy w Kołobrzegu nie 
było tylu inwestycji, ile 
przez ostatnie 4 lata.
- To prawda. Od 20 lat 
mam swój udział w budo-
waniu i kreowaniu wize-
runku naszego miasta, 
ale szczególnie ważna 
dla mnie i dla Kołobrzegu 
jest ostatnia kadencja. 
Rozwój gospodarczy, 
realizacja inwestycji, o 
których się tylko mówiło, 
że trzeba je wykonać, 
pozyskiwanie środków z 
Unii Europejskiej. To, co 
zrobiłem przy pomocy 
Platformy Obywatelskiej, 
zarządu województwa, 
Sebastiana Karpiniuka, 
różnych ministerstw oraz 
mieszkańców Kołobrzegu 
może zobaczyć każdy. 

Wystarczy wyjść na krótki 
spacer.
Najbardziej cieszy mnie, 
że pozyskaliśmy 77 mln 
zł na odbudowę brzegów 
morskich. Kiedy przeją-
łem budżet poprzedniego 
prezydenta, na ten cel 
było tylko 2 mln zł. Wy-
cofałem te środki, choć 
wzbudziło to wówczas 
spore kontrowersje, uwa-
żałem jednak że 2 miliony 
to za mało – kropla w 
morzu potrzeb. Podjąłem 
ryzyko. W działaniu sa-
morządowym trzeba cza-
sami ryzykować. Teraz na 
plaży, trwają prace. Stare 
ostrogi zostały powyrywa-
ne, nowe są osadzane. 
Zostaną także wykonane 
progi podwodne dzię-
ki którym nasze plaże 

będą szersze, a przez to 
bardziej atrakcyjne dla 
turystów. Najważniej-
sze, że jako miasto nie 
dołożymy do tej inwestycji 
ani złotówki, a całość 
zrealizowana zostanie ze 
środków zewnętrznych.

- Nie wszystkie inwe-
stycje przyjmowane są 
przychylnie. Kierowcy 
narzekają na trudności 
w poruszaniu się po 
mieście.
- Wiem, że kierowcy są 
trochę rozdrażnieni, ale 
musimy znieść ten trud, 
żeby powstała obwodni-
ca z dostępem do portu. 
Obecnie realizowany jest 
II etap za kwotę 56 mln zł, 
dofinansowany w 85 %. 
Jeden z byłych radnych 
straszy, że nie ma pienię-
dzy na tę inwestycję. Nie 
wiem skąd ma takie nie-
prawdziwe wiadomości. 
Środki są zapewnione. 
Rozmach tej inwestycji 
jest niesamowity. Czeka-
my też na zakończenie 
przebudowy ulicy Trze-
biatowskiej, której wyko-
nawcą jest Wojewódzki 
Zarząd Dróg. Zakończony 
został remont wjazdu od 
strony Koszalina. Proszę 

kierowców o cierpliwość 
i wyrozumiałość oraz 
wzajemną życzliwość 
podczas jazdy.    
   
- Co jeszcze udało się 
zrealizować przez te 4 
lata pana prezydentury?
- Jestem zadowolony, że 
tyle zrobiliśmy przez tę 
kadencję. Termomoderni-
zację szkół i przedszkoli, 
nowe toalety, hole, klasy. 
Zwiększyliśmy ilość miejsc 
w przedszkolach. Obecnie 
na liście rezerwowej jest 
ok. 30 przedszkolaków, 
jak obejmowałem urząd 
było ponad 200. Jeden z 
kontrkandydatów obie-
cywał wybudować nowe 
przedszkola. Uważam, że 
nie ma takiej potrzeby, już 
wkrótce, zgodnie z nową 
ustawą, sześciolatki trafią 
do szkół i każde dziecko 
będzie miało miejsce w 
przedszkolu. Z innych zre-
alizowanych celów - uzy-
skaliśmy dofinansowanie 
na remont Ratusza, 50% 
na tzw. schetynówkę na 
ul. Artyleryjską. Wspólnie 
ze starostwem wyremon-
towaliśmy ul. Wylotową i 
wkrótce dokończymy te 
brakujące 400 m. Po wielu 
latach dyskusji przeszedł 

wariant kołobrzeski przy 
budowie S6. Jest to piąty 
wariant, cztery poprzednie 
nie obejmowały Kołobrze-
gu. W przyszłym roku 
otrzymamy nowe auto-
busy dofinansowane na 
poziomie 85% z UE. Inwe-
stycji jest tak wiele, że nie 
jestem w stanie wymienić 
tu wszystkich.

- Panie prezydencie, 
a co z kontrowersyjną 
kompostownią i oczysz-
czalnią ścieków? 
- Zrobię wszystko, aby 
przenieść kompostownię 
poza Kołobrzeg. Usilnie 
szukamy nowego miejsca. 
Wywieziono kilkaset ton 
balastu, który tam zalegał. 
Zrobiono odwodnienie, 
które zmniejszyło przy-
kre zapachy. Natomiast 
oczyszczalnia tam była, 
jest i będzie. I czy to będę 
ja, czy kto inny – nikt nie 
przeniesie jej w inne miej-
sce. Cieszę się, że spółka 
zainwestowała 2 mln, za 
moją zgodą, na pokrycie 
ostatniego osadnika, który 
przytłumi odór. Jeśli chodzi 
o pirolizę, to jak na razie 
nie działa. Kto wie, może z 
czasem teren ten przejmie 
Zieleń Miejska.

- Jaki jest kandydat 
Janusz Gromek? 
- Nie jestem człowiekiem, 
który buja w obłokach, je-
stem realistą stąpającym 
po ziemi. Żyję rzeczy-
wistością, bo tak jestem 
nauczony. Szesnaście 
lat sprawowania funkcji 
dyrektora liceum poka-
zało moją skuteczność. 
Z podrzędnej szkoły, tzw. 
budowlanki stworzyłem 
szkołę na poziomie, 
imienia H. Sienkiewicza 
potocznie nazywanego 
„Gromkiem”. Myślę, że 
przez 4 lata pracy jako 
prezydent także pokaza-
łem się z dobrej strony. 
Mieszkańcy Kołobrzegu 
potrafią ocenić efekty 
mojej pracy. Pracuję nie 
dla siebie, a dla Kołobrze-
gu i kołobrzeżan. Proszę 
mieszkańców, by poszli 
na kolejną turę wyborów 
i zagłosowali za osobą, 
która będzie gwarantem 
dalszego pozyskiwania 
środków i rozwoju Koło-
brzegu.

Powyższy wywiad 
nie został prze-
prowadzony przez 
redakcję Miasta 
Kołobrzeg

Kołobrzeg to moje 
kochane miasto

Miasto Kołobrzeg: Zdobył 
pan niemal 16 tysięcy 
głosów jako kandydat 
do Sejmiku Zachodnio-
pomorskiego. To wynik 
godny posła.
Marek Hok: Myślę, że z 
jednej strony jest to ocena 
4 lat mojej pracy w sejmiku 
i zarządzie województwa, 
ale także ocena wyników 
pracy kołobrzeskiej Plat-
formy Obywatelskiej. To 
ocena, która bardzo cieszy, 
ale jednocześnie podnosi 
poprzeczkę. Zaufanie tylu 
ludzi i przełożenie tego na 
taki wynik, stawia przed 
dalszymi wyzwaniami 
tak, aby tego zaufania nie 
stracić. Jestem przekonany, 
że nie zawiodę moich wy-
borców. Mam nadzieję, że 
w zarządzie województwa 
będę odpowiadał za służbę 
zdrowia i opiekę społeczną, 
żeby te wszystkie dobre rze-
czy, które działy się między 
innymi w kołobrzeskim 
szpitalu, aby to było konty-
nuowane i aby można było 
realizować dalsze inwesty-
cje, aby podnosić poziom 
naszej służby zdrowia. Do 
tego niezbędne jest również 

wsparcie pozostałych szcze-
bli samorządu, w tym prezy-
denta Janusza Gromka. Ten 
szpital jest niezwykle ważny 
dla naszego miasta, nie tylko 
w związku z dziesiątkami 
tysięcy turystów, którzy 
przyjeżdżają nad morze, ale 
wybiegam już trochę dalej, 
także dla kibiców i fanów 
sportu, którzy przyjadą do 
nas w związku z Euro 2012, 
do Kołobrzegu, który będzie 
jednym z miast pobytowych 
tych mistrzostw.

MK: Jest pan szefem struk-
tur powiatowych Platfor-
my. Jak pan ocenia wyniki 
wyborów? Nie obawia 
się pan hegemonii PO w 
samorządzie?
MH: To nie jest hegemo-
nia. My nie zdobyliśmy 
władzy siłą. My cieszymy 
się poparciem i zaufaniem 
ogromnej liczby ludzi i 
zrobimy wszystko, żeby tego 
zaufania nie stracić. Proszę 
pamiętać, że im większy wy-
nik się osiąga, tym większa 
jest odpowiedzialność. To 
także większe oczekiwania 
i krytyka, zarówno mediów 
jak i opozycji. 

MK: Kto zostanie prezy-
dentem Kołobrzegu?
MH: Zdecydowanie Janusz 
Gromek. Bardzo szanuję i 
cenię konkurentów, w tym 
wypadku do drugiej tury 
dostał się pan Henryk Bień-
kowski. Ale dowiedliśmy 
tego i ja będę się przy tym 
upierał, że potrzebna jest 
drużyna. Czas pojedyn-
czych, dobrych kandydatów 
z ich pomysłami na 4 lata, 
nie ma szans przebicia 
się w dzisiejszym świecie 
demokracji politycznej. 
Do sukcesu niezbędne jest 
wsparcie wielu samorzą-
dów, także na poziomie 
rządu. My tu walczymy o 
rozwój Kołobrzegu, dla nas 
i dla naszych dzieci, dla 
przyszłych pokoleń. Z tego 
trzeba sobie zdawać sprawę. 
Rozpoczyna się za chwilę 
kolejne finansowanie pro-
jektów na latach 2013-2020. 
Musimy być przy tym obec-
ni i mieć wpływ na kierun-
ku podejmowanych działań 
w interesie wszystkich koło-
brzeżan. 

MK: A jakie będzie miał 
Kołobrzeg wsparcie w 

Sejmiku Zachodniopo-
morskim? Kołobrzeg na 30 
radnych ma tylko jednego 
– Marka Hoka.
MH: To o niczym nie 
przesądza. Po pierw-
sze, niezbędny jest tam 
właśnie ktoś, kto będzie 
między innymi pamiętał 
o Kołobrzegu i orien-
tował się w potrzebach 
mieszkańców. Po drugie, 
to co wspomniałem, my 

działami w zespole, w 
drużynie. A Kołobrzeg to 
nie jest tam jakieś jedno 
z wielu miast w naszym 
województwie. Kołobrzeg 
to najważniejsze miasto 
na Wybrzeżu jeżeli idzie 
o turystykę, o uzdrowisko. 
To ważny port i węzeł ko-
munikacyjny. To wreszcie 
ogromny potencjał, który 
jest ważny, jeżeli idzie o 
województwo. 

MK: Skoro więc mówi pan 
o drużynie, zespole, czy 
w Kołobrzegu Platforma 
stworzy jakąś koalicję?
MH: To jeszcze trochę za 
wcześnie, żeby o tym rozma-
wiać. Musimy zaczekać do 5 
grudnia, na rozstrzygnięcie 
wyborców w drugiej turze. 
Oczywiście, zarówno w mie-
ście jak i w powiecie mamy 
zdecydowaną przewagę. 
Będziemy wchodzili w ko-
alicje programowe, mające 
na celu poparcie najlepszych 
dla Kołobrzegu projektów. 
Nikogo w tym nie wyklu-
czamy, bo wspólnie odpo-
wiadamy za Kołobrzeg, choć 
odpowiedzialność za to naj-
większa spoczywa na rad-
nych Platformy Obywatel-
skiej. Natomiast jeśli idzie o 
formalne koalicje, to będzie 
to na przykład na poziomie 
województwa koalicja z PSL. 
Ja ze swej strony natomiast 
chcę podkreślić jedną rzecz. 
O ostatecznym kształcie na-
szego samorządu zadecydują 
wyborcy. Dlatego apeluję do 
mieszkańców: w niedzielę 5 
grudnia pójdźmy na wybo-
ry! Pójdźmy i oddajmy głos 
na najlepszego kandydata.

Marek Hok: W niedzielę pójdźmy na wybory!
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Te wybory pokazały 
wielkie rozczaro-
wanie Tadeuszem 

Kowalskim. Do tej pory 
wójt był bezkonkurencyjny 
i bez problemu witał się z 
fotelem w budynku przy ul. 
Trzebiatowskiej. Jak będzie 
tym razem? To rozstrzygnie 
II tura, ale powodów do 
radości Kowalski mieć nie 
może, pomimo że osiągnął 
poparcie 46,68%. Problem 
polega na tym, że jego 
konkurent - Jerzy Wolski, 
nie jest daleko: 31,32%, a 
jego przeciwnik - Tomasz 
Szafrański, zdobył aż 22% 
głosów i zrobi wiele, żeby 
Kowalskiego na Trzebia-
towskiej nie było.

Szafrański, sołtys Grzybo-
wa, krytykuje wójta m.in. za 
decyzje związane z budową 

instalacji odorotwórczych 
czy lekceważenie miesz-
kańców. Jego zdaniem, ten 
człowiek gminą rządzić nie 
powinien. – To co w ostat-
nich miesiącach spotkało 
mieszkańców, dyskwalifi-
kuje pana Kowalskiego w 
zarządzaniu gminą, to po 
prostu nie powinno się 
powtórzyć - powiedział 
naszemu portalowi Tomasz 
Szafrański. 

Szafrański jest dobrze po-
strzeganym nowym rad-
nym w gminie. W wybo-
rach do Rady Gminy jako 
kandydat KWW „Lepsza 
Gmina”, zdobył największą 
liczbę głosów na radnego: 
aż 289. Obok siebie, do 
rady wprowadził jeszcze 
4 radnych. Kolejnych 4 
radnych wprowadziła 

Platforma Obywatelska. To 
wystarczająca większość 
do rządzenia gminą. Sam 
Kowalski wprowadził tylko 
3 radnych, grzebiąc w ten 
sposób swoje szanse na sa-
modzielne rządy w gminie. 
Już zawiązała się koalicja, 
która przejmuje władzę 
uchwałodawczą w Gminie 
Kołobrzeg.

Środowiska niezadowolone 
z rządów wójta twierdzą, że 
Tadeusz Kowalski zawsze 
mienił się sługą radnych - 
jak zwykł wyjaśniać powód 
podejmowania czasami 
krytykowanych decyzji w 
gminie. Czy teraz z tego 
obowiązku, wobec przeka-
zania władzy w inne ręce, 
wyborcy zdecydują się go 
zwolnić? O tym przekona-
my się już 5 grudnia.

W sprawie tajemni-
czych przekształceń 
gruntów w obrębie 
Budzistowo w Gminie 
Kołobrzeg, do Proku-
ratury Okręgowej wpły-
nęło równie tajemnicze 
pismo. Dlaczego? Bo 
nikt nie chce go nam 
pokazać. Odmówili tego 
zarówno prokuratorzy 
jak i sam wójt Tadeusz 
Kowalski. A tajemnicze 
pismo, którego treści 
nie udało nam się usta-
lić, spowodowało, że 
śledztwo jakie toczy się 
w sprawie działań zwią-

zanych z polityką prze-
strzenną gminy, zostało 
przeniesione z Kołobrze-
gu do Wałcza. Może to 
tylko zbieg okoliczności, 
ale skoro tak, to dlacze-
go zarówno adresat jak 
i nadawca tegoż pisma 
tak bardzo zapierają się 
przed przekazaniem go 
do wglądu opinii publicz-
nej?

Autorem pisma jest naj-
prawdopodobniej sam 
wójt. Nie wiemy tego na 
pewno, bo nigdy się do 
tego nie przyznał. Skoro 

więc wszystko jest takie 
przejrzyste, w tym poli-
tyka Gminy Kołobrzeg, 
skoro jak twierdzi wójt w 
sprawie żaden przepis 
nie został nadłamany, to 
co stoi na przeszkodzie? 
Według wójta przepisy. 
Toczy się śledztwo i tyl-
ko prokuratura jako jego 
gospodarz jest władna 
nam to pokazać. My wy-
stąpimy do Rady Gminy 
nowej kadencji ze skargą 
na działanie wójta Ko-
walskiego i jesteśmy 
przekonani, że sprawa 
się nieco rozjaśni.

Gmina Kołobrzeg na rozdrożu

Tajemnicze pismo 
do prokuratury

Tadeusz Kowalski nie wygrał wyborów na wójta Gminy Koło-
brzeg. Będzie druga tura. Ma jeszcze jeden problem: tylko 3 
swoich radnych w Radzie Gminy.

Tomasz Tamborski i wójt Tadeusz Kowalski na zwołanej konferencji chcieli powiedzieć coś o drodze S6 i S11. 
Wójt zaś atakował i obrażał naszą redakcję.

i nie czekając na pytania 
dziennikarzy - po prostu 
wyszedł. Próbowaliśmy się 
z nim skontaktować, ale nie 
odbierał telefonu. 
Sam wójt Tadeusz Kowalski 
atakował nas kilkukrotnie 
za opublikowanie artykułu 
o tajemniczych przekształ-
ceniach w Gminie Koło-
brzeg. Co ciekawe, wójt 
nie zarzuca nam pisania 
nieprawdy, ale, co można 
wywnioskować z jego słów, 

manipulację, niewiedzę, 
służbę tajemniczym moco-
dawcom, a także nierzetel-
ność i nieuczciwość. Tym 
razem do katalogu preten-
sji Tadeusza Kowalskiego 
doszło łamanie prawa 
prasowego. Według wójta, 
mieliśmy bez jego zgody 
jako szefa urzędu prosić 
w Biurze Rady Gminy o 
pokazanie dokumentów 
(uchwały i protokołu). Wójt 
zapomniał, że są to sprawy 

całkowicie jawne i dostęp 
do nich nie wymaga zgody. 
Nasze pytania do wójta są 
dalej aktualne. Ich kwinte-
sencją jest to: co stało na 
przeszkodzie przekształce-
nia 27 hektarów w obrębie 
Budzistowo i dlaczego je-
den teren można było prze-
kształcić pod hipermarket, 
a drugi nie. Wójt podczas 
konferencji na wspomnia-
ne pytanie po raz kolejny 
nie odpowiedział.

KOMENTARZ
Wójt Kowalski chyba zachorował. Ta cho-
roba w moim przekonaniu, to lęk przed 
utratą władzy. I wójt zamiast zachowywać 
się jak na wójta przystało, zaczyna ata-
kować dziennikarza i redakcję, czepiając 
się jednego słowa i budując na tym swoją 
legendę: „tajemnicze”.
Rzekomo łamiemy prawo prasowe. Przy-
chodząc i prosząc o pokazanie uchwały? 
Przecież nie żyjemy na Białorusi, ale w Pol-
sce. Tu chyba obowiązują nieco inne stan-
dardy. Ale wójt jest wójtem, wydaje mu się, 
że może więcej. To fakt, wydaje mu się.

Gdybyśmy napisali nieprawdę, gdybyśmy 
naruszyli dobre imię wójta, gdybyśmy cho-
ciaż naprawdę okazali się nierzetelni, pan 
Kowalski jest kandydatem na wójta, może 
nas pozwać w trybie wyborczym. Nie 
zrobił tego. Za to mieszkańcy mają nie-
powtarzalną szansę coś w swojej gminie 
zmienić. Natomiast moim zdaniem, wójt 
poważnie powinien zastanowić się nad 
swoim postępowaniem i je zmienić, o ile 
nie jest za późno. Bo gdybym ja mieszkał 
w Gminie Kołobrzeg, nie chciałbym mieć 
takiego wójta.

Robert Dziemba

Konferencja została zwoła-
na przez starostę Tomasza 
Tamborskiego. Odbyła 
się, nie wiadomo dlacze-
go w Urzędzie Gminy z 

udziałem wójta Tadeusza 
Kowalskiego i jego zastęp-
cy, który to zastępca nie 
odezwał się ani słowem, 
pomimo kierowanych do 

niego pytań. Nie udało 
się tego ustalić, bowiem 
Tamborski pokazał na zna-
nych wszystkim mapach 
planowany przebieg dróg 

Tomasz Tamborski 
nie czekając na 
pytania dziennikarzy 
wyszedł

Wójt 
Tadeusz Kowalski 

atakował 
nas kilkukrotnie 

CZY WÓJT KOWALSKI BOI SIĘ 
UTRATY WŁADZY?
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W poprzednim artykule sporo było na temat chlebów wyrabianych z mąki 
pełnoziarnistej, jednak prawdą jest, że większość z nas na co dzień kupuje 
tzw. chleb zwykły pszenno-żytni. A jaki chleb jest najlepszy: pszenny, żytni 
czy mieszany? Warto jeść wszystkie gatunki, bo każdy ma swoje zalety:

Chleb pszenny

Jest wypiekany głównie z mąki oczyszczo-
nej typ 500. Ma niewiele błonnika, więc 
w nadmiarze może tuczyć, ale za to jest 
lekkostrawny. Warto go polecić rekonwa-
lescentom oraz tym, którzy mają kłopoty 
trawienne, cierpią na nadkwasotę, wrzody 
lub inne choroby układu pokarmowego. 

Chleb mieszany 

Wypieka się go z mąki pszennej i żytniej 
średnio oczyszczonej. Jeśli pochodzi z 
dobrej, rzemieślniczej piekarni, to jest 
produkowany na bazie kwasu i pszennego 
rozczynu drożdżowego. Zawiera więcej 
błonnika, witamin i składników mineralnych 
niż pszenne pieczywo. Jest zdecydowanie 

najlepszy dla seniorów i dzieci. 

Chleb żytni razowy

Jest wypiekany  z mąki z pełnego przemia-
łu. Przed zmieleniem z ziarna nie usuwa 
się zewnętrznej warstwy nasiennej, która 
zawiera cenne składniki odżywcze. Dzięki 
temu pieczywo razowe ma sporo polifenoli, 
lignanów oraz kwasu fitynowego. Mogą one 
obniżać poziom cholesterolu, dlatego zale-

ca się je osobom otyłym, cierpiącym na zaparcia, choroby serca i układu 
krążenia. Nie jest jednak wskazane jedzenie wyłącznie chleba razowego. 
Zawarte w nim fityniany mogą bowiem utrudniać trawienie i przyswaja-
nie z posiłków białek, a także miedzi, żelaza, magnezu, molibdenu oraz 
chromu.

Specjalnie nie podaję tu innych gatunków chleba, których pełno na skle-
powych półkach, gdyż w większości produkowane są na bazie różnego 
rodzaju mieszanek. Zawierają one m.in. utleniacze, np. dwutlenek chloru 
(sprawia, że mąka staje się jeszcze bielsza), emulgatory (zwiększają obję-
tość bochenka i zapobiegają jego kruszeniu, ale tylko tuż po upieczeniu), 
fosforany (chronią pieczywo przez szybkim wysuszeniem) oraz różnego 
rodzaju środki przeciwpleśniowe. Także zwykły chleb leżący na półkach hi-
permarketów sprzedawany zwykle po bardzo korzystnych cenach, rzadko 
kiedy na miano „chleba” zasługuje. Produkują go bowiem z reguły nie ludzie 
a maszyny, a taki proces produkcji wymusza niestety szerokie stosowanie 
„chemii”. 

Gdzie szukać dobrego chleba?
Najlepiej w sprawdzonych rzemieślniczych piekarniach, takich o których 
wiadomo że formują chleb cierpliwe dłonie piekarzy, a nie automaty. Warto 
w takiej piekarni zapytać sprzedawcę czy chleb jest produkowany na kwa-
sie. Należy także czytać etykiety, choć z ich wiarygodnością różnie bywa.
Dla tych, którzy podczas jedzenia liczą kalorię podaję tabelę wartości od-
żywczych i energetycznych pieczywa.

Jeszcze raz powtórzmy dlaczego warto jeść dobre pieczywo:

1. Dba o szczupłą sylwetkę , bo zawiera błonnik. Najwięcej ma go chleb 
razowy – cztery średnie kromki dostarczają ok. 18 g błonnika, czyli połowę 
tego, ile potrzebujemy każdego dnia. Taki chleb wymaga dłuższego żucia, 
co sprawia, że zjadamy go mniej. 

2. Poprawia pamięć i koncentrację. Pszenne i żytnie bochenki są bogatym 
źródłem magnezu (łagodzi objawy stresu i działa przeciwdepresyjnie) oraz 
witamin z grupy B, niezbędnych do pracy układu nerwowego.

3. Chroni przed nowotworami, zwłaszcza chleb wypiekany na zakwasie. 
Zawiera on kwas mlekowy, który ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom. 
Zakwasza jelita, hamując rozwój bakterii chorobotwórczych, sprzyja rozwo-
jowi „dobrych” bakterii.                                            źródło: piekarnie.pl, polki.pl

Chleba naszego powszedniego

Piekarnia-Cukiernia Nizioł
ul. Rzemieślnicza 24
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 95 265 83
biuro@niziol-piekarnia.pl

· serwujemy kawę, herbatę, drinki, 
 koktajle, wino, desery
· posiadamy wykwalifikowany personel 

z wieloletnim doświaczeniem
· wszystkie ciasta wykonywane sa we-

dług specjalnych receptur, opracowa-
nych wyłącznie na potrzeby kawiarni

· obsługujemy imprezy okolicznościowe

· serwujemy lody rzemieślnicze własnej 
produkcji o niepowtarzalnym smaku

· kawa parzona wedle ściśle okeślonych 
zasad, co pozwala na jej powtarzal-
ność oraz zachowanie wspaniałego 
smaku i aromatu

· jakość obsługi klienta na najwyższym 
poziomie

· karty rabatowe dla stałych klientów, 
znizki dla grup zorganizowanych

· lokal otwarty od godziny 12 do 
 ostatniego klienta
· lokal klimatyzowany na 44 osby 
 z TV SAT

Jaroslaw Niziol) )Mistrz Piekarski

Kawiarnia 
Nostalgia

Kawiarnia Nostalgia
ul. Zdrojowa 3/18
tel. 693 942 380



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2010 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    listopad 2010   www.miastokolobrzeg.pl 

Pragnę złożyć podziękowania 
wszystkim tym z Państwa, 
którzy 21 listopada oddali na 
mnie swój głos. Wielce satys-
fakcjonujący wynik jaki dzięki 
Państwa poparciu uzyskałem, 
budzi we mnie ogromną dumę. 
Dziękuję również za wiele 
ciepłych słów jakie kierowali 
Państwo pod moim adresem 
podczas kampanii wyborczej 
i bezpośrednio po niej.

Dziękuję za okazane zaufanie 
i wiarę w moje możliwości.

W dalszym ciągu będę ciężko 
pracować na rzecz rozwoju 
naszego miasta, zarówno re-
prezentując Państwa w Radzie 
Miasta, jak i kontynuując 
działalność społeczną.

Artur Dąbkowski

TEKST SPONSOROWANY

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: arturokg@gmail.com

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944
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Z WYRAZAMI SZACUNKU
Tadeusz Kowalski Wójt Gminy 
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Główni kandydaci na 
prezydenta Janusz Gro-

mek i Henryk Bieńkowski 
są, wydawałoby się, dobrze 
znani i nie wysilili się na 
oryginalność. Ciekawe były, 
owszem, lampiony puszcza-
ne w niebo przez H. Bień-
kowskiego. I na tym koniec. 
Jacek Woźniak wysilał się w 
mediach, ale wyróżnił się 
tylko wiekiem i szybkością 
wypowiadanych słów. O 
Bernardzie nie ma co mó-
wić, bo nie robił wiele żeby 
wygrać. Powiedziałbym, że 
nie robił nic i też bym się 
mocno nie pomylił. 

Kandydaci na radnych (w 
tym i ja) ograniczyli się do 
standardowego zestawu: 
plakat, ulotka, wizytówka, 
czasami baner, chodzenie po 
domach. Wyróżniłbym Do-
rotę Oyedemi za determi-
nację w społecznie słusznej 
sprawie (śmierdzący temat) 
– została nagrodzona za 
rozwiązywanie konkretnych 
problemów. Marcin Beń-
ko odwrotnie, ponownie 
wszedł do rady i ponownie 
nie wiadomo dlaczego. 
Weszli też inni celebryci: 
Ryszard Szufel i Dariusz Za-
wadzki. Niesamowity Janusz 
Gromek – prawie tysiąc gło-
sów – daje dowód, że potrafi 
oczarować wyborców. Artur 
Dąbkowski pojechał po ban-
dzie, ale mu się opłaciło. 

Wybory były bezideowe. 
Żałuję, że się nie odważyłem 
na dosadniejsze hasło, tak 
bardzo uważałem, by nie 
pojawił się język nienawi-
ści. Miałem zahamowania. 

Napisałem na plakacie tylko 
„… bo każdy źle wybrany 
radny zagraża Tobie i Two-
jej rodzinie przez następne 
cztery lata”. Nie sprecyzo-
wałem, co miałem na myśli. 
Wyborcom, teraz widzę, 
należało się jednak coś wię-
cej. Chcieliby widzieć, jakie 
wartości kto reprezentuje. 
Wartości zostały wyelimino-
wane z wyborów, eliminuje 
się je z życia publicznego, z 
mediów. A to co w mediach, 
to staje się wzorcem, więc 
wypiera się je także z życia 
osobistego. 

Jako wyborcę interesowaliby 
mnie Gromek, Bieńkowski, 
Woźniak ze swoim anty-
klerykalizmem, podejściem 
do mniejszości seksualnych, 
patriotyzmem, miejscem 
Boga w życiu, polityką pro-
rodzinną, ochroną lokalnego 
rynku pracy. To jest dla mnie 
WAŻNE, w jakim kraju będę 
żył. W jakim mieście. Czy 
będą promowane w Koło-
brzegu manifestacje gejow-
skie, czy droga krzyżowa, 
czy niepodległość i polskość. 
Czy w szkołach będą wisiały 
krzyże? Kto będzie typowa-
ny do tytułu honorowego 
obywatela miasta? Jednak 
jestem konserwatystą w 
pewnych sprawach. Czy moi 
sąsiedzi wiedzą na kogo gło-
sowali? Dlaczego nie przebił 
się w wyborach Ryszard 
Czepulonis ani Agnieszka 
Kamińska – których tak sza-
nuję, a weszli ……., których 
nie szanuję? Czy jestem w 
mniejszości, czy inni wybor-
cy byli niedoinformowani? 

Z tych to powodów wy-
bory pozostawiają u mnie 
niedosyt. (Pomijając fakt, 
że nie zostałem radnym 
i nie został prezydentem 
H. Bieńkowski). Żeby sta-
wiać przedszkole, kosze na 
śmieci, budować obwod-
nice nie trzeba deklaracji 
światopoglądowych. Trzeba 
dobrego gospodarza. Ale 
same inwestycje nie dadzą 
mieszkańcom radości. Życie 
w nowoczesnym mieście, 
wśród smutnych, wypra-
nych z wyższych oczekiwań 
Ziomali, na pustyni emo-
cjonalnej, nie jest szczytem 
moich marzeń. 

Gdybym o swoich oczekiwa-
niach napisał przed wybora-
mi, zostałoby to odebrane 
jako element kampanii. 
Piszę teraz. Może nie jako 
radny, ale jako dziennikarz, 
będę miał jednak na to ja-
kiś wpływ. Dodam jeszcze, 
że mimo konserwatyzmu 
podoba mi się też współ-
czesna muzyka, jak np. Caro 
Emerald „A Night Like is”, 
która – jak się dowiaduję 
– na holenderskiej liście 
przebojów była 27 tygodni, 
czyli pobiła słynny „riller” 
Michaela Jacksona. 

Piotr Pasikowski

To były bardzo nudne 
wybory, powiedział-
bym: szare. Co praw-
da bez agresji, ale za 
to bez fantazji. Bo kto 
wniósł w nie jakikol-
wiek koloryt?

czyli 
Powyborcze 
Refleksje

PijaR, 
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Jak zbudować drogę, żeby za 
chwilę ją zasypać? Trudno to 

sobie wyobrazić, ale zawsze można 
poprosić o przykład okoliczny Urząd 
Gminy. 

W sumie nie byłoby sprawy, gdyby 
tematem nie zaczęli interesować się 
mieszkańcy. Dojazd z ulicy Rolnej do 
działek położonych niemal równole-
gle do drogi krajowej nr 11 powstał 
z inicjatywy radnych Rady Gminy. 
Gmina zakupiła działki od jednego z 
radnych. Niektórzy twierdzą, że Gmi-

na za tę inwestycję przepłaciła, a na 
transakcji skorzystał jeden z radnych. 
– To złośliwości moich przeciwników 
– odrzuca oskarżenia wójt Stanisław 
Zieliński. – Jest kampania wyborcza, 
niektórzy nie znoszą ciśnienia.

A jednak wójt otrzymał w tej spra-
wie pytania o jednego z ustronian. 
Obok odpowiedzi, przesłał skargę 
do jego pracodawcy. Sprawa będzie 
wyjaśniana jeszcze w tym roku. Wójt 
nie ma już większości w radzie, nowi 
radni na pewno się tym zainteresu-

ją. Jest jednak inny problem. Drogę 
budowano nieco za szybko, bo nie 
było na nią pozwolenia na budowę. 
– Nie potrzebowaliśmy pozwolenia 
na budowę – oponuje wójt. – Wy-
starczyło zgłoszenie – dodaje. A czy 
było zgłoszenie? Okazuje się, że nie. 
Dlatego budowa została wstrzymana 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego. W sumie nie było-
by mowy o jakiejkolwiek inwestycji, 
bo została ona niemalże zaorana. 
Zostanie wykonana od nowa. Kiedy? 
Nie wiadomo. 

Ostatnie głosowanie w 
sprawie wyboru wój-
ta gminy pokazało, że 
ustronianie nareszcie to 
zrozumieli, że wójt i jego 
podwładni są dla nich, a 
nie odwrotnie. 
Wydaje się, że środowi-
sko związane z lokalnym 
samorządem, z grupą 
trwającą u steru od 30 lat, 
straciło instynkt samoza-
chowawczy. Pierwszym 
sygnałem nadchodzących 
kłopotów była decyzja 
Zielińskiego, że jednak 
wystartuje w wyborach. 
Tu się przeliczył z kiepską 
pamięcią mieszkańców 
gminy, pamiętających 
mimo upływu czasu 
deklaracje składane po-
przednio przed wyborami 
i w trakcie kadencji - „to 
już ostatnie lata i przeka-
żę stery innym…”. Ludzie 
poczuli się oszukani, bo 
wielu z nich oddając głosy 
na Zielińskiego w 2006 
roku przyjęło tę argumen-
tację i zamiar dokończe-
nia kilku planowanych od 
dawna zadań. 
Przez 8 lat „obywatelstwa” 
w tej gminie, praktycznie 
nie angażowałem się w 
życie tej gminy - owszem 
- powalczyłem o kosze na 
śmieci na swojej ulicy, o 
blokowanie wjazdu pojaz-
dów mechanicznych na 
ścieżkę rowerową czy też 
zimowe utrzymanie dróg. 
ZAWSZE dotychczasowa 
władza działała na NIE, 
z brakiem poszanowania 
zasad regulowanych pra-
wem, lekceważąco wobec 
obywatela, próbując znie-
chęcić do jakiejkolwiek 
aktywności mieszkańców.
Jakoś to trwało do wrze-
śnia 2010 roku, do chwili 
w której poprosiłem o 
informacje o zasady funk-

cjonowania i finansowania 
przedszkola publicznego. 
Co zrobił wójt na spółkę 
z sekretarzem? Nieumie-
jętnie zaczęli piętrzyć 
problemy, aż doprowadzili 
do sytuacji złożenia skargi 
na bezczynność organu. 
Potem sprawa z budo-
wanym na zupełnie nie-
znanych zasadach i rozli-
czeniach budynku przy ul. 
Osiedlowej, a następnie 
przedziwnych różnic w 
wywłaszczeniach na Rol-
nej i Wieniotowie (różnica 
w cenie wywłaszczanych 
nieruchomości 1600%). 
Czas Zielińskiego, a tym 
samym Budki dobiegł 
mam nadzieję kresu. 
Mieszkańcy całej Gminy 
Ustronie Morskie za-
sługują na szacunek i 
profesjonalne podejście 
urzędników do ich spraw 
i ich samych. Próbowano 
zamknąć mi usta skarżąc 
na mnie mojemu praco-
dawcy. Denuncjatorsko-
donosicielskie metody 
jakie znałem wyłącznie 
z literatury w wykonaniu 
wójta Zielińskiego i jego 
ludzi przekonały mnie tyl-
ko w tym, że trzeba zrobić 
wszystko, żeby nastąpiła 
zmiana władzy.
Kołakowski jako nowy 
wójt, wraz odpowiednio 
dobranymi i na nowo 
ukierunkowanymi obec-
nymi pracownikami Urzę-
du Gminy, jest gwarantem 
powrotu właściwych rela-
cji, ale przede wszystkim 
dostępności Urzędu dla 
mieszkańców i stabilnego 
rozwoju obrazowanego 
nowymi inwestycjami w 
infrastrukturę publiczną. 
Tym razem nie będą one 
determinowane nazwi-
skami lub koneksjami 
lokalnymi, ale wyłącznie 
dobrem społeczności 
lokalnej i gminy jako 
jednostki samorządu. 
Nieoceniona pomocą w 
rozwoju gminy będzie 
stabilna większość którą 
KWW Sami Swoi posiada 
w Radzie Gminy.
Co zostało zrobić - iść 5 
grudnia na wybory i posta-
wić znak X w kratce obok 
nazwiska Kołakowski.

Grzegorz Pytloch

Nie można lekceważyć 

mieszkańców Czy w Ustroniu kserowano listy?
KWW SAMI SWOI z Ustronia Morskiego zawiadomił kołobrzeską prokuraturę 
o możliwości kserowania list wyborców w Urzędzie Gminy w celach wyborczych.

Droga made in Ustronie Morskie

Krzysztof Windorpski, 
pełnomocnik KWW 

SAMI SWOI podzielił 
się ze śledczymi infor-
macjami, jakie posiada 
od mieszkańców, że w 
Urzędzie Gminy mogą 
być kserowane listy 
wyborców. Według niego, 
ma tam dochodzić do 
spisywania mieszkańców, 
którzy nie brali udziału w 
wyborach? Dlaczego? Jak 
pisze w zawiadomieniu do 

prokuratury pełnomoc-
nik wyborczy, zachodzi 
podejrzenie, że w ten 
sposób urzędujący wójt i 
jednocześnie kandydat na 
ten urząd, może próbować 
podwyższać sobie fre-
kwencję i zyskać dodatko-
we głosy. 

W tej sprawie skontak-
towaliśmy się z wójtem 
Stanisławem Zielińskim. 
Wójt był bardzo zasko-

czony pytaniem o kse-
rowanie i zapoznawanie 
się z listami wyborców. 
Zapytaliśmy czy to praw-
da. Wójt nie potrafił nam 
jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie, choć 
nie wierzył, aby ktoś się 
na to połasił. Obiecał, że 
sprawę zbada. Zostawili-
śmy wizytówkę. Stanisław 
Zieliński obiecał zadzwo-
nić. Nadal czekamy na 
telefon.

Przypomnijmy. Wieloletni 
wójt Stanisław Zieliński 
w pierwszej turze wybo-
rów osiągnął stanowczo 
gorszy wynik od swojego 
konkurenta - Jerzego 
Kołakowskiego, któremu 
do zwycięstwa zabrakło 
mniej niż 20 głosów. Wójt 
więc ma sporo do nadro-
bienia, tym bardziej, że do 
Rady Gminy wprowadził 
tylko dwóch radnych i nie 
ma w niej większości.
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Warto wiedzieć
na każdego mieszkańca 
Kołobrzegu

Rekordowy dług

2093 zł
Wysokie podatki Bezrobocie

Bieńkowski
Gromek

Bieńkowski
Gromek

Wykorzystanie 
funduszy UE

11 miejsce 
w województwie 
zachodniopomorskim

(wg Gazety Prawnej):

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego


