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wystąpił do Najwyż-

szej Izby kontroli w
sprawie
inwestycji
na Parsęcie. Chodzi
o sposób, w jaki wy-

konywane są prace:
bez
zabezpieczeń
i przy użyciu taczki
oraz łopaty. A miał być
XXII wiek… Więcej
na stronie 6.
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będziesz wielki

Prezydent czasami
ma gest. Ostatnio
odpalił flaszkę swojemu nowemu koledze:
szczeniakowi. I były

miasto
kołobrzeg

procenty!
tam
Nie byle jakie:
wysokoprocentowe mleko! Czytaj
na stronie 4.

A
GAZET
NA
T
A
Ł
P
Z
BE

Nr 13 15.04.2011 www.miastokolobrzeg.pl

Stres? Przemęczenie? Depresja? Potrzeba ci atrakcji?
Już nie musisz szukać. Kołobrzeg, jak się okazuje, to nie tylko miasto dla emerytów. To także
ośrodek dla ludzi lubiących emocje
i odrobinę ryzyka. Wystarczy łopata, kilof i odrobinę szczęścia.
Czytaj na stronie 4.

ROZERWIJ SIĘ

NA KOŁOBRZESKIEJ

PLAŻY!

Podaruj 1%
kołobrzeskiemu

Hospicjum

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

R

Na Wielkanoc polecamy serniki,
baby wielkanocne oraz mazury.

U nas wypieki powstają na bazie tradycyjnych
receptur i naturalnych składników.
Piekarnia-Cukiernia Nizioł
ul. Rzemieślnicza 24
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 95 265 83
biuro@niziol-piekarnia.pl
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DAWNO, DAWNO TEMU W ODLEGŁEJ GALAKTYCE... KOŁOBRZEG

NIECH MOC
BĘDZIE Z WAMI

„MIASTO KOŁOBRZEG”  JUŻ ROK W KIERUNKU JASNEJ STRONY MOCY
NASZA GAZETA UKAZAŁA SIĘ PO RAZ PIERWSZY
23 KWIETNIA 2010 ROKU Z DATĄ 1 MAJA.
KATASTROFA SMOLEŃSKA I POGRZEB POSŁA
SEBASTIANA KARPINIUKA UKIERUNKOWAŁY
TO PIERWSZE WYDANIE I ZNACZNIE JE
PRZYSPIESZYŁY. PIERWSZY NUMER ROZSZEDŁ
SIĘ W MGNIENIU OKA.
OD
SAMEGO
POCZĄTKU
WZBUDZAMY
KONTROWERSJE. KAŻDE WYDANIE WYZWALA
W NASZYCH CZYTELNIKACH EMOCJE. NIC
DZIWNEGO  STARAMY SIĘ BYĆ W TYCH

ZAKĄTKACH MIASTA, GDZIE DZIEJE SIĘ COŚ
WAŻNEGO, ALE TEŻ CIEKAWEGO. NIE DALIŚMY
SIĘ ZASTRASZYĆ. NIE PRZESZLIŚMY NA CIEMNĄ
STRONĘ MOCY. MAMY SWOJE ZDANIE, A NA
WIELE SPRAW PATRZYMY POD ZUPEŁNIE
INNYM KĄTEM.

ROBI, ALBO NIE  PRÓB NIE MA. MY NIE
EKSPERYMENTUJEMY. PO PROSTU WIEMY CO
ROBIMY, JUŻ OD ROKU. A O TYM, ŻE ROBIMY
TO DOBRZE, WIEDZĄ CI, KTÓRZY CZEKAJĄ NA
KOLEJNE WYDANIE TABLOIDU I DOPYTUJĄ SIĘ
O NASTĘPNY NUMER.

WARTO MIEĆ ZASADY. NASZĄ NACZELNĄ
ZASADĄ JEST DBANIE O MIASTO KOŁOBRZEG
I INTERES NASZYCH CZYTELNIKÓW, ALE
CZĘSTO Z POCZUCIEM HUMORU. WYZNAJEMY
ZASADĘ MISTRZA YODY, ŻE ALBO SIĘ COŚ

STRACH JEST ŚCIEŻKĄ KU CIEMNEJ STRONIE.
STRACH PROWADZI DO GNIEWU. GNIEW DO
NIENAWIŚCI. NIENAWIŚĆ DO CIERPIENIA.
NIECH WASZYM SOJUSZNIKIEM BĘDZIE MOC.
CZYTAJCIE MIASTO KOŁOBRZEG.
SŁAWEK CHAŁUPNICZAK, PRZEMYSŁAW GRYŃ,
ROBERT DZIEMBA

www.miastokolobrzeg.pl
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M

iasto Kołobrzeg:
Zastanawiała się
pani,
dlaczego
kilka tygodni po pani odwołaniu ze spółki słyszymy
o jej problemach finansowych? To była przecież
taka dobra spółka…
Wioletta Dymecka: To
zawsze była bardzo dobra
spółka. Swój dochód zawdzięczała pozycji monopolisty. Nie lubię tego słowa, ale
tak się złożyło, że jesteśmy
jedyną spółką w okolicy dostarczającą wodę i odbierającą ścieki. Mało tego, spółka
swój produkt zawsze sprzeda, bo to produkt pierwszej
potrzeby. Trudno zrozumieć
tę sytuację, gdyż na 2011
rok nie podnosiliśmy cen
wody i ścieków dla miasta
i Gminy Kołobrzeg. Spółka
zakończyła rok zyskiem, nie
było żadnych problemów.
Nie wiem jak to możliwe,
że nagle spółka jak czytam
w gazecie, nie ma pieniędzy
na wynagrodzenia pracowników. Muszę powiedzieć, że
jestem pod wrażeniem.
MK: A gdy pani była prezesem to jakieś trudności na
2011 rok pani planowała?
WD: Nie. Gdy ja zarządzałam spółką, nigdy nie odnotowaliśmy straty. Nawet
w momencie, gdy były trudności związane z realizacją
wielkich inwestycji, kredytami, wykonawcami, spółka
była w pełni wypłacalna. A
my nadal jeszcze spłacamy
oczyszczalnię. Nigdy nie
było takiej sytuacji. Chcę
podkreślić, że wszystkie
należności za inwestycje dla
wykonawców w ramach Dorzecza Parsęty uregulowaliśmy jeszcze przed Bożym
Narodzeniem. Rozliczyliśmy
się ze wszystkiego. Nie było
żadnych zaległości jeśli chodzi o Fundusz Spójności.
MK: To co ma wpływ na
sytuację spółki? Kryzys
gospodarczy?
WD: Nie mam pojęcia. Tak
samo jak nie wiem skąd
się biorą te wszystkie nagłe
oszczędności, o których
czytam w prasie i w internecie. Uważam, że żeby
wprowadzać jakieś zmiany
czy restrukturyzację, spółkę
trzeba bardzo dobrze poznać. Przede wszystkim do
takich zmian musi być jakiś

Rozmawialiśmy o wskaźnikach i wówczas nie było
żadnych wątpliwości.

Wioletta Dymecka:

Najgorzej kończą

przywódcy

rewolucji
powód. Pewne zmiany robi
się stopniowo. Nie ukrywam, że jako prezes zarządu też miałam taki zamiar,
ale zmiany w zatrudnieniu
miały polegać głównie na
naturalnym przechodzeniu
pracowników na emerytury.
Ich obowiązki przejmowaliby dotychczasowi pracownicy. Tu zamiast zmian
systemowych widzę rewolucję. Z praktyki wiadomo, że
najgorzej kończą przywódcy
rewolucji.
MK: No ale skoro ktoś chce
obniżyć koszty…
WD: Tylko my, miasto i
Gmina Kołobrzeg, mieliśmy
niższe koszty niż planowane
i dlatego nie była podnoszona cena wody i ścieków na
2011 rok. Skoro tak, to po
co te wszystkie ruchy od 1
stycznia? Nie wiem czemu
ma służyć oszczędzanie dla
oszczędzania. Ale to w tej
chwili już nie moja sprawa.
MK: A słyszała pani o
pozwach gmin przeciwko
spółce i o tym, że sprawa
została zgłoszona do pro-

kuratury przez burmistrza
Gościna o działanie na
szkodę spółki?
WD: Czytałam o tym i byłam świadkiem w sądzie. Dla
Gościna to pierwszy rok płacenia dopłat. Wynika z tego,
że amortyzacja i podatki na
skutek zakończonych inwestycji zwiększyły poważnie
koszty dostarczenia wody i
odprowadzenia ścieków w
każdej gminie. Do tej pory,
Gmina
Gościno
dzięki
jednej dużej firmie na jej
terenie, miała dużą sprzedaż
i dzięki temu te koszty były
stosunkowo niskie, mieściły się we wspólnej taryfie.
Dopłacały pozostałe gminy.
Teraz to się zmieniło. Zresztą
taryfę uchwalała Rada Gminy Gościno. Składając wniosek taryfowy, obecny pan
burmistrz miał obowiązek
dokonać weryfikacji taryfy.
Czyli wynika teraz z tego, że
co, że burmistrz nie sprawdził taryfy, radni podjęli
uchwałę i teraz dopiero rozmawiamy o kosztach? Rok
wcześniej skarbnik Gminy
Gościno sam sprawdzał u
nas koszty przez kilka dni.

MK: To dlaczego teraz są?
WD: Nie rozumiem tej sytuacji. Natomiast chcę powiedzieć, że metoda dopłat
nie zadowala wszystkich.
W różnych konfiguracjach
zawsze ktoś miał uwagi.
Ale co w tym wszystkim
najważniejsze. Wspólnicy
sposób naliczania dopłaty
uchwalili jednogłośnie i
zostało to zarejestrowane
w umowie spółki. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego,
które wyraźnie stanowi, że
jeśli tak zadecydowano, to
późniejsze sprzeciwy dla
dopłat nie mają znaczenia.
Owszem, my staraliśmy się
godzić zobowiązania gmin
z interesami miasta
i gminy. Ale chcę
przypomnieć, że
gdy rodził się
projekt Dorzecza
Parsęty,
powtarzaliśmy
w ielokrot nie,
że gmin nie
stać na wejście
do spółki, bo to
rodzi potężne
koszty. Wykonano 50-milionowe inwestycje,
które rodzą skutek
milionowego
podatku w ciągu roku i
rodzą skutek, na przykład,
milionowej
amortyzacji.
Dla Kołobrzegu to jest nic,
bo tu sprzedaje się 4,5 mln
metrów sześciennych wody.
Ale co ma zrobić gmina,
na której sprzedaje się 100
tysięcy metrów? Milion złotych na 4,5 miliona metrów
i ten sam milion na 100 tysięcy metrów, to chyba jasno
pokazuje problemy gmin.
To tak jak dostać limuzynę
w prezencie, którą trzeba
utrzymywać, ale nie można
jej sprzedać. Przyjemność z
jazdy duża, ale koszty szokujące. I chcę jeszcze dodać, że
nie może być subsydiowania
skrośnego. Czyli jeśli dana
gmina ma określone koszty,
to nie może ich przerzucać
na inną gminę.
MK: I co, metr sześcienny
wody będzie kosztował w
Siemyślu np. 45 złotych?
WD: Tak, ale ludzie nie
będą w stanie tego zapłacić

i stąd dopłaca samorząd do
kosztów wspólnej taryfy. To
gminy zdecydowały, że chcą
inwestycji. Tu jest jeszcze
takie ryzyko, że jeśli spółka
nie dostanie dopłat, to w
przyszłym roku ich suma
zostanie i tak doliczona do
taryfy, zgodnie z przepisami. Dla ludzi obecny system
obliczania taryf jest dobry,
mamy ceny na stosunkowo
niskim pułapie. Majstrowanie przy tym po prostu źle
się skończy. Spółka chce
zwiększać liczbę odbiorców,
wyraziła gotowość pokrycia
części kosztów przyłączeń.
Więcej odbiorców to niższe
koszty. A całe

to zamieszanie, uważam,
nikomu nie służy.
A korzystając z okazji,
chciałabym
podziękować
mojej najbliższej Rodzinie i
Przyjaciołom, którzy przez
12 lat pracy, a także w tych
przykrych dla mnie momentach, byli dla mnie zawsze
wsparciem. Dziękuję wszystkim Pracownikom MWiK,
że dzięki nim pracę w spółce będę zawsze wspaniale
wspominać i że tak wiele się
od nich nauczyłam. Dziękuję
Wszystkim, których spotkałam na swojej drodze zawodowej za współpracę i wszelkie przejawy życzliwości.

KTO WYSSAŁ

KASĘ Z

WODOCIĄGÓW?
Wodociągi mają problemy finansowe. Gminy
nie płacą dopłat – tylko
w tym roku 8 milionów
złotych, choć Wodociągi
zapłaciły im podatki. Na
dzień dzisiejszy zaległości
gmin wobec spółki sięgają
ponad miliona złotych. Odsetki to kolejne 10 tysięcy

złotych. Odsetki dla wójtów
to naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. A
to dopiero początek, bo
w konsekwencji za wodę
drożej zapłacimy wszyscy.
Kto odpowie wówczas za
wyssanie kasy z naszych
portfeli? Zabawa w chowanego po kanałach trwa.

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

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
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„JP II” NIE BĘDZIE
W HERBIE

R

adni Komisji Prawa Rady Miasta po
raz kolejny skutecznie
zablokowali
dodanie
napisu „JP II” do herbu
Kołobrzegu. A wniosek
regularnie się powtarza.
Helena Czerniawska, znana
mieszkańcom z kandydowania do Rady Miasta w
ubiegłym roku z list Prawa
i Sprawiedliwości, radną
nie została. Zapewne przez
to właśnie ma utrudnione
zadanie w spełnieniu swojej obywatelskiej wizji, aby
w herbie Kołobrzegu, pod
pastorałami na morskim
tle znajdowały się złote litery „JP II”, sugerujące pokolenie Jana Pawła II. Taki
wniosek do Rady Miasta
jest ponawiany regularnie
i regularnie jest odrzucany.
I tym razem negatywnie
zaopiniował go prezydent
miasta.

Wątpliwości w tej kwestii
miał jednak radny Artur
Dąbkowski, który starał się
zrobić wszystko, aby wpisać
napis w herb i przekazać go
do zaopiniowania Komisji
Heraldycznej. Ale przewodniczący Artur Mikołajek
szybko wybił mu to z głowy
i poddał wniosek głosowaniu, w konsekwencji czego,
tradycyjnie został on odrzucony. Kolejne podejście
– podobno jeszcze w tym
roku. A my radnym przedstawiamy małą wizualizację
napisu „JP II” w herbie.

www.miastokolobrzeg.pl kwiecień 2011

To największa akcja prowadzona po uprzątnięciu miasta po walkach w 1945
roku. Grupa saperów z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża przekopuje plażę. To ostatnia okazja, żeby się „rozerwać”.

Kołobrzeg oblegają saperzy
Saperzy przyjechali do
Kołobrzegu w ramach
szkolenia. Zostali skoszarowani na terenie Batalionu Remontowego. W
dzień sprawdzają plażę i
wyszukują
powojennych
pozostałości. Zostały im 2
miesiące. Saperów jest 30,
a przed nimi ponad 5 kilometrów plaży. Czy zdążą
na wakacje?
- Szczerze w to wierzę
- mówi Janusz Gromek.
- Zrobimy wszystko, żeby

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy

plaża normalnie funkcjonowania w okresie sezonu.
To jest być albo nie być dla
Kołobrzegu i jak na razie
sprzyjają nam pomyślne
wiatry, to znaczy udało się
zaprosić do Kołobrzegu saperów - dodaje prezydent.
Plaża została podzielona
na sektory o rozmiarach
2x100 metrów. Tam, gdzie
urządzenia wskażą potencjalne zagrożenie, zostanie wstawiony proporczyk
z literką „M”. Następnie

wszystko zostanie sprawdzone.
Saperów z radością powitały nie tylko władze miasta,
ale także branża turystyczna. Właściciele hotelów i
pensjonatów apelowali do
prezydenta, żeby rozwiązał
zagrożenie związane nie
tyle z niewybuchami, co
z zamkniętą plażą. Ostatecznie, Kołobrzeg, jeśli
wszystko pójdzie zgodnie
z planem, będzie pierwszą
kompleksowo oczyszczoną z niewybuchów plażą
w Polsce. Koszt – 2 miliony
złotych.
Trzeba tu również dodać,
że prace są bardzo niebezpieczne. A szkoda, bo mogła to być najbardziej „rozrywkowa” plaża w Polsce. I
lepiej, żeby saperzy się nie
pomylili, bo takiej promocji
miasto nie potrzebuje...

Gromek dał

possać
smoczka
P

odczas audycji „Studio
Bałtyk” 1 kwietnia, prezydent przyszedł pożartować. Ale gdy zobaczył
malutkiego pieska, sam
postanowił pokarmić go
butelką. O dziwo, maluch
się go nie przestraszył i
pociągnął z butelki jak na
rasowego zawodnika przystało. Prezydent też powinien brać z niego przykład:
pij mleko, będziesz wielki,
czy jakoś tak…

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnej atmosfery, smacznego święconego
jajka i bogatego zająca
życzy
Marek Hok

Członek Zarządu
Województwa
Zachodniopomorskiego

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu
Ryszard Szufel
Przewodniczący Rady Miasta

Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka
życzy
radny Marcin Beńko

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie,
odpoczynku od codzienności,
optymizmu, energii i nadziei
Mieszkańcom Kołobrzegu
i Powiatu Kołobrzeskiego
życzy
Tomasz Tamborski
Starosta
Kołobrzeski

Roman Ciarka
Przewodniczący
Rady Powiatu

miasto kołobrzeg | 5
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Wieczorem 10 kwietnia przed gmachem ratusza, wypuszczono w niebo
lampiony, upamiętniając w ten sposób, wszystkich tych, którzy zginęli w
katastrofie lotniczej.

Ku pamięci…

Polska posmoleńska
to Polska podzielna:
na zwolenników i
przeciwników Krzyża.
Krzyż, drzewo hańby i
męki, stał się symbolem walki i pamięci.

Trudno zapomnieć złowieszczy dźwięk syreny
unoszący się nad Kołobrzegiem. 10 kwietnia, po
godzinie 9... Wówczas wszystko się zmieniło.

10 kwietnia
– to było rok temu

N

a początku wielu nie wierzyło.
Mieli nadzieję, że
ktoś jednak przeżył. Bo
jak
najbezpieczniejszy
samolot w Polsce mógł
nagle spaść na drzewa? Kolejne depesze
pozbawiły jakichkolwiek
złudzeń. Zginęli wszyscy,
w tym prezydent RP z
małżonką i poseł Ziemi
Kołobrzeskiej - Sebastian
Karpiniuk. Miasto płakało,

N

a placu ratuszowym
zebrała się spora
grupa mieszkańców,
która przyglądała się startowi
96 chińskich lampionów szczęścia. To inicjatywa, mająca na
celu upamiętnienie 96 ofiar katastrofy smoleńskiej na czele z
prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. Jeden
z lampionów był poświęcony
osobie Sebastiana Karpiniuka.
Następnie, grupa mieszkańców
udała się w marszu ciszy na
kołobrzeski cmentarz, gdzie
zapalono znicze na grobie ś.p.
posła.

pojawiły się flagi przepasane kirem, znicze...
W podobnej, podniosłej
atmosferze, obchodzono
uroczystości I rocznicy
katastrofy smoleńskiej.
Uroczystą mszę w bazylice odprawił biskup
Edward Dajczak. Następnie mieszkańcy udali
się na cmentarz, aby
wspomnieć posła Ziemi
Kołobrzeskiej.

„Czerwień kapitalizmu” – dobre i złe doświadczenia drobnego kapitalisty w ostatnim dwudziestoleciu. Krytyczne
spojrzenie na trudną polską transformację, naszą w niej rolę
– nas zwykłych ludzi, władz samorządowych i państwowych,
z dodatkiem opowiadań morskich i odrobiną humoru.

Krzyż,
który podzielił

Polaków

Wielkie krzyżowe show.
Codzienne, wielogodzinne relacje. Dewocja na
masową skalę. Zgorszenie i poniżenie. Podżeganie i podgrzewanie
atmosfery.
Milczenie
biskupów.
Polityczne
interesy. I krzyż. Nagi i
wstydzący się za tych,
dla których jest czymś
więcej niż zwykłym kawałkiem drzewa. Oto
symbol Polski posmoleńskiej w obiektywie Przemysława Wiśniewskiego.

Klub Radnych Niezależnych „Razem dla Kołobrzegu”
pragnie złożyć Mieszkańcom życzenia:
zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie.

Henryk Bieńkowki
Informacja o dostępności książki pod
numerem telefonu: 504-074-593 lub
adresem e-mailowym: bravo@friend.pl.
„Bezpośredniego zagrożenia nie ma,
Amerykanie nie bombardują. Podejście
do Haiphongu zostało zaminowane
kilka miesięcy po naszym wyjściu, a
amerykańskie lotnictwo rozpoczęło
bombardowania miasta i portu. Trzy
bomby trafiły w polski statek m/s „Józef
Conrad”, który po wypaleniu się zatonął
przy nabrzeżu. Czterech członków załogi zginęło, kilku zostało rannych”.

„… nie przebierając w środkach, opóźniali nasz start do innego, prawdopodobnie lepszego świata, skutecznie
utrudniali ten start, powodowali istotne
wykoślawienie skutków naszych dążeń
i oczekiwań, powodując, że nieuchronnie stawaliśmy się pariasami nowoczesnej Europy”.
(fragmenty)

Dorota Oyedemi

Cezary Kalinowski

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil
na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym,
suto zastawionym stole
oraz wszelkiej pomyślności
Klientom i Członkom Społem PSS „Jedność”
życzy Prezes Zarządu
Krystyna Strzyżewska
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Poseł PiS Czesław Hoc podczas konferencji prasowej poinformował,

że wystąpił do Najwyższej Izby kontroli w sprawie inwestycji na Parsęcie.

Hoc doniósł do NIK
I

nspiracją
dla
działań
posła
były publikacje
kołobrzeskich mediów, w tym naszej
gazety w związku
z pytaniem, na
co wydano 29
milionów złotych,
a także Telewizji
Kablowej
Koło-

brzeg, w związku
z
uratowaniem
przed zamurowaniem schodów do
rzeki. Z materiałów dziennikarzy
wynika, że od
samego początku
ani
wykonawca,
ani inwestor, czyli
Zachodniopo-

morski
Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie,
nie
wie co, jak i gdzie
robi.
Wystarczy
przypomnieć,
że w ubiegłym
roku próbowano
nielegalnie rozebrać pozostałości

historycznego Batardeau. Inwestor
nie miał decyzji
konserwatora zabytków na prace
w średniowiecznym
układzie
urbanistycznym
Kołobrzegu, chronionym prawem.

P

o opublikowaniu materiału o schodach, poseł Hoc
uznał, że miarka
się przebrała. Podczas
konferencji
prasowej zwrócił
uwagę na sposób,
w jaki wykonywane
są prace: bez za-

bezpieczeń i przy
użyciu taczki oraz
łopaty. - A miały
być w tej inwestycji
używane najnowocześniejsze technologie, miały być
specjalne rękawy
- ironizował Hoc.
Jego zdaniem, ani
jakość, ani zakres

prac nad Parsętą
nie
uzasadniają
przynajmniej obecnie sensu wydawania 29 milionów
złotych. Hoc zastanawiał się, o czym
jeszcze zapomniał
inwestor i ile jeszcze razy coś ktoś
będzie miał w pro-

jekcie, a czegoś
nagle mu zabraknie. Bo co będzie,
jeśli tym razem
dziennikarze nie
zdążą tego zauważyć? Zdaniem posła, najlepiej, aby
odpowiedziała na
te pytania Najwyższa Izba Kontroli.

Oferujemy szeroki zakres usług bankowych, m.in.:
kredyty obrotowe i inwestycyjne dla firm,
kredyty dla osób fizycznych,
kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych,
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
rachunki bieżące,
rachunki walutowe,
atrakcyjne lokaty,

Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 3/2b, tel. 94 35 30 415, fax. 94 35 30 416,
e-mail: kolobrzeg@bbsdarlowo.pl

Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Zarząd i Pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie

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

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763
e-mail: arturokg@gmail.com
Organizacja i prowadzenie nagłośnienie
oraz oświetlenie imprez typu:
wesele
poprawiny
andrzejki
sylwester
bal karnawałowy

karaoke
bankiety
imprezy integracyjne
imprezy
okolicznościowe

dyskoteki
studniówki
osiemnastka
urodziny
imieniny

TELEFON INTERWENCYJNY 500-166-222

www.mix-art.pl

Sklep nr 1 Społem PSS „Jedność” ul. Źródlana 7A, tel. 94 35 245 03 lub 797 596 478

Nowo otwarty sklep Społem PSS „Jedność”
zaprasza na zakupy

Polecamy artykuły
spożywcze, wyroby
wędliniarskie i mięsa
a także pieczony drób: skrzydełka i udka
róg ul. Wojska Polskiego i Źródlanej
od poniedziałku do piątku od 6.00 do 20.00
w soboty od 7.00 do 18.00
w niedziele od 8.00 do 16.00

Oferujemy świeże
pieczywo i wyroby
ciastkarskie
z własnej piekarni

www.miastokolobrzeg.pl

REKLAMA

CAŁĄ DOBĘ TEL.: 512-495-439,
REKLAMA@MIASTOKOLOBRZEG.PL
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Miasto Kołobrzeg: Minęło
100 dni pana rządów. Miał
pan hasło wyborcze „gwarancja rozwoju”. Co z tej
gwarancji zostało po tych
100 dniach?
Janusz Gromek: To hasło
nadal jest aktualne. Inwestycje
są wykonywane. Realizujemy
znaną mieszkańcom strategię.
Dążymy do pozyskania nowych środków finansowych
na kolejne lata. Byłem ostatnio w Warszawie. Tam nie
robiłem nic innego, jak tylko
kontynuowałem spotkania w
ministerstwach. Oczywiście w
sprawach Kołobrzegu, zwłaszcza I i III etapu obwodnicy,
a to nie są proste sprawy w
świetle dochodów budżetu.
MK: No właśnie. Minister
finansów blokuje wydatki
samorządów, bo kryzys finansowy ma znokautować
samorządy.
JG: Znam te sprawy, ale Kołobrzeg radzi sobie dobrze i nie
tylko nie stoimy z założonymi
rękami, ale idziemy do przodu. Realizujemy inwestycje,
z których mieszkańcy mogą
być dumni.
MK: Przyzna pan, że pana
pierwsze sto dni były dość
wybuchowe, chodzi tu o niewybuchy na plaży.
JG: Muszę przyznać, że to
naprawdę nie jest moja wina
bo w 1945 roku nie było mnie
na świecie (śmiech). Choć

niektórzy mnie za
to winią…

Janusz Gromek:

Nie muszę

MK: Żartuje się,
że opozycja to
podrzuciła…
JG: O, to nowa
teoria (śmiech).
Kto by przypuszczał, że po tylu
latach od zakończenia II wojny
światowej tam jest
jeszcze tyle tych
n i e w y b u c h ó w.
Przy wykonaniu
tej inwestycji na
plaży, niewybuchy
były przewidziane,
ale nie taka ilość. Sytuacja się
skomplikowała. To ja wpadłem na pomysł, żeby do akcji
wykorzystać żołnierzy. Udało
nam się te sprawy sfinalizować i Wojsko Polskie pomaga
oczyścić naszą plażę z niewybuchów. Mam informację,
że im dalej na wschód tym
więcej w piasku jest kapsli niż
materiałów niebezpiecznych.
Ale muszę przyznać, że taka
plaga nieszczęść na mnie spadła. Ekopark - przyszły sztormy, ale wina Gromka. Ratusz
zapuszczony wiele lat, wina
Gromka. Teraz niewybuchy.
Dobrze, że to nie są plagi
egipskie (śmiech). Trzeba
sobie jakoś radzić.

udowadniać,
że nie jestem

marionetką

MK: Jak pan jest przy tym
radzeniu. Mamy wiele robót drogowych, obwodnica

w toku. Niektórzy mówią,
że jak pan da radę z niewybuchami, to znokautują
pana korki. Jak pan widzi
realizację obwodnicy i ruch
w wakacje?
JG: Zakończenie drugiego
etapu jest przewidziane na
2012 rok. Gdy nie robiliśmy
obwodnicy to korki latem
i tak były. Wystarczy, że
zepsuje się pogoda i tysiące
turystów wsiadają w samochody i jadą do Kołobrzegu
z całej okolicy. Korki zaczynały się w Grzybowie, w
Podczelu. Uruchomimy ulicę
Śliwińskiego jako połączenie
ulicy Solnej z Łopuskiego. To
powinno pomóc. Mało tego.
Rozmawiałem z firmą wykonującą II etap obwodnicy
i zażyczyłem sobie, żeby w
sezonie droga była przejezd-

ul. Szkolna 60
78-122 Charzyno
tel. 94 35 820 91
fax. 94 35 821 64
www.polarica.com.pl
handel@polarica.com.pl

Z okazji Świąt
Wielkanocnych życzymy wszystkim
naszym Partnerom, Przyjaciołom,
Klientom i Współpracownikom,
wszystkiego co najlepsze,
rodzinnej atmosfery,
szczęścia osobistego,
pogody ducha,
smacznego
święconego jajka
i suto zastawionych
stołów.

na od mostu na ulicy Solnej
do Radzikowa. A most to
inna sprawa i on musi być
wykonany porządnie, a to u
nas trwa.
MK: Jak układają się pana
stosunki z Platformą Obywatelską, a szczególnie z
panem starostą. Można było
przeczytać, że to szorstka
przyjaźń.
JG: Całą tę atmosferę bardziej
podgrzewają dziennikarze.
Rzeczywistość jest zupełnie
inna. My jesteśmy jak stare
dobre małżeństwo. Zdarzają
nam się spory, ale to naturalne. A współpraca z Platformą
układa mi się bardzo dobrze.
W wielu przypadkach na różnych szczeblach wystarczy telefon i pomagają mi w wielu
sprawach dla Kołobrzegu.

MK: Ale to Platforma dyktuje
panu
warunki
czy ma pan tu
jakąś autonomię.
Złośliwi mówią,
że jest pan taką
marionetką.
JG: Marionetką?
Ciekawe, czy ci,
którzy tak mówią,
mieliby odwagę
przyjść i mi to
powiedzieć
w
cztery oczy… Ja
na takie sugestie
nie
pozwalam.
Współpraca
z
Platformą
jest,
ale ona ma charakter gry
zespołowej, a nie wydawania
rozkazów i to jeszcze prezydentowi Kołobrzegu. Nie muszę udowadniać, że nie jestem
marionetką.
MK: Nie ciąży panu trochę
Kotwica?
JG: Ciąży, ciąży. W zeszłym
roku było trochę problemów
z Kotwicą piłkarską, zwłaszcza, że te ambicję działaczy
są bardzo duże. Każde ambicje muszą mieć pokrycie
w finansach. Ja widzę piłkę
nożną na poziomie II ligi.
Przy dofinansowaniu miasta i
sponsorów damy radę. Gorzej
jest z koszykówką, która nam
finansowo ciąży. Mamy tu
problemy budżetowe, miasto
dofinansowuje spółkę. Co do
przyszłości, na razie się w tej

sprawie nie wypowiem. Szukałem sponsora dla Kotwicy.
Rozmawiałem na przykład
z Orlenem. Ale oni już mają
drużynę. I albo ktoś już ma
zespół, który sponsoruje, albo
nie jest zainteresowany. A
w Kołobrzegu nie ma takiej
firmy, która udźwignęłaby ten
ciężar. Muszę powiedzieć, że z
powodu koszykówki mam już
niejedną noc nieprzespaną.
MK: Zostawi pan koszykarzy w ekstraklasie?
JG: Zostawiam sobie decyzję
w tej sprawie na później.
MK: Początek kadencji to
również początek kampanii
przed kolejnymi wyborami.
Myślał pan już o trzeciej
kadencji.
JG: Dziennikarze często zadają mi to pytanie, tak jak
moja żona. Nie, moja żona już
go nie zadaje, on by chciała,
żebym trochę pomieszkał w
domu. Teraz nałożyło się na
siebie wiele procesów decyzyjnych, zwłaszcza w zakresie
inwestycji. Mam wiele wyjazdów, ciągle jestem w drodze,
bo wiele spraw można załatwić tylko w Warszawie.
MK: To będzie pan kandydował?
JG: (śmiech) Da mi pan pożyć do końca roku? Decyzji
ostatecznej jeszcze nie podjąłem. Ale w polityce nigdy nie
mówi się „nigdy”.

Producent przetworów rybnych
najwyższej jakości

Wyroby znane pod marką
Polarica dzięki tradycyjnym
recepturom zdobyły uznanie
i cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem
wśród
wielu konsumentów.
Posiadamy pełną gamę produktów, które goszczą codziennie na wielu polskich
stołach.

Polecamy:
- matiasy i marynaty
estragonowe,
- marynaty olejowe,
- tacki,
- sledzie w sosach,
- sałatki,
- kawiory i owoce morza,
- Nordfish

O jakość i smak dbamy na
każdym etapie produkcji.
Nasze ryby pochodzą z
Morza Północnego, Morza
Bałtyckiego i Oceany Atlantyckiego.
Żeby się przekonać - trzeba spróbować. Satysfakcja
gwarantowana!
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3 kwietnia późną nocą, Seniorzy z Gminy Rymań wrócili z czterodniowej wycieczki do Wilna. Wyjazd został zorganizowany przez Klub Seniora „Pod Aniołami”, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu.

W drogę z nami Seniorami!
P

rogram
wycieczki
był bardzo bogaty.
Oprócz zwiedzania
zabytków Wilna i okolic,
w tym Sanktuarium Matki
Boskiej
Ostrobramskiej,
kościołów, nekropolii na
Rossie oraz muzeów, Seniorzy spotkali się także w
Domu Kultury Polskiej w
Wilnie i z działającymi tam
klubami: Klubem Weteranów Zespołu Pieśni i Tańca
„Wilia” oraz członkami Klubu Nauczyciela Seniora.
Towarzyszył im konsul RP
– Stanisław Kargul.
Uczestnicy wycieczki spotkali się również z polskimi, litewskimi i rosyjskimi
dziećmi z Domu Dziecka
w Wilnie, wręczając kosze
słodyczy zebranych w ramach akcji „Słodycze dla
Dzieci z Domów Dziecka
na Litwie”. Przedsięwzięcie

to udowodniło, że GOPS i
Klub Seniora mogą liczyć
na zaangażowanie wielu
osób, którym należą się
serdeczne podziękowania.

Seniorzy dziękują lokalnym
przedsiębiorcom, młodzieży oraz nauczycielom z
ZSP w Rymaniu, radnym
Rady Gminy i Rady Powiatu, sołtysom i Radom
Sołeckim z terenu Gminy
Rymań, stowarzyszeniom,
pracownikom
Urzędu
Gminy, Ośrodka Zdrowia,
GOPS oraz tym wszystkim,
którzy zrozumieli i wsparli
ich ideę. Tak duża ofiarność ze strony Mieszkańców pozwala wierzyć, że
w trudnych czasach można
liczyć na wsparcie i otwarte
serce na czynienie dobra.
Pozostałą część słodyczy
– 16 dużych koszy, prze-

kazano na ręce konsula,
który przekaże je do dwóch
domów dziecka, w których
mieszkają polskie dzieci

Mirosław Ekiert:
Marzy mi się wykonanie ścieżki rowerowej
Miasto
Kołobrzeg:
Od 4 kadencji zasiada
pan w Radzie Gminy.
To nie za długo?
Mirosław Ekiert: Może
i trochę tak (śmiech).
Ale jak widać nadal
cieszę się zaufaniem
wyborców, którzy chcą,
żebym ich reprezentował w radzie. W tych
wyborach otrzymałem
208 głosów. Więcej
miała moja koleżanka
ze szkoły, na którą zagłosowało 211 wyborców. Kolejny wynik to
było 156 głosów, więc
zmieściłem się w tym
górnym pułapie.
MK: Ale w Radzie
Gminy nastąpiły spore zmiany, bowiem
mieszkańcy wybrali
aż 11 nowych radnych. Widzi pan jakąś
tego przyczynę?
ME: Trudno powiedzieć. Wydawało mi się,

że tamta Rada Gminy
bardzo dużo zrobiła. A
skąd taka rotacja? Nie
wiem, sam byłem tym
wynikiem zaskoczony.
MK: Ocena należy do
wyborców.
ME: Zgadza się. Ale w
ostatniej kadencji zrobiliśmy tyle, co przez
ostatnie 20 lat.
MK: A czym możecie
się pochwalić?
ME: Wykonaliśmy 18
ter momo der nizac ji
różnych
budynków.
Zrobione zostały orliki.
Wróciła do nas policja i
straż pożarna się rozwija. Rozwijają się szkoły.
Sporo zostało zrobione
z drogami włącznie.
O wiele rzeczy trzeba
było walczyć, ale warto
było.
MK: Przed wami już
niecałe 4 lata. Czy

pan, jako przewodniczący Rady Gminy ma
jakieś priorytety?
ME: Marzy mi się
wykonanie
ścieżki
rowerowej, najlepiej,
żeby już była oddana.
Chcemy zrobić salę
wiejską w Dębicy.
Jest kilka projektów,
ale tu wszystko zależy od funduszy.
Nie ukrywam, że
przyjdzie nam trochę
wyhamować, bo my
teraz, jak to nazywam,
jesteśmy w galopie. A
kiedyś trzeba będzie
wyhamować, bo na
poważniejsze inwestycje będzie trzeba
kumulować finanse.
Ja to mówię, że będzie
trzeba złapać drugi
oddech.
MK: A jak układają
się wasze stosunki z
sołtysami?
ME: Myślę, że bardzo

na Litwie. Oprócz słodyczy,
przygotowano także upominki dla Seniorów z Wilna.
Nie zapomniano również o

zniczach i biało-czerwonej
szarfie do wiązanki róż z
napisem „Polacy z Gminy
Rymań w hołdzie polskim

żołnierzom”. Złożono ją na
cmentarzu na Rossie. Były
łzy wzruszenia i niezapomniana atmosfera…

„JESTEŚMY AKTYWNI” w GMINIE RYMAŃ
dobrze. Nie ma tam
jakichś
większych
tarć, pomimo, że jest
nowa rada. W moim
przekonaniu współpraca nam się układa.
Owszem, nieraz są
różne zdania na różne tematy, ale trzeba
szukać porozumienia
i wyjścia z sytuacji.
MK: Każdy by chciał,
żeby jego sołectwo
było
traktowane
priorytetowo.
ME: No i tak pewnie
jest. Staramy się rozmawiać na komisjach
czy spotkaniach z sołtysami i te priorytety
ustalać. Musi być jakaś kolej. Co ciekawe,
mamy tylko jednego
nowego sołtysa, pozostali kontynuują swoją kadencję. Niektórzy
już tak pracują chyba
od 30 lat i jak widać z
powodzeniem.

Z początkiem kwietnia 2011 w
Gminie Rymań ruszyła czwarta
już edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rymaniu.
Projekt ten jest realizowany w
partnerstwie z ośrodkami powiatu kołobrzeskiego i Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w
Kołobrzegu, które spełnia rolę
lidera. Wyżej wskazany projekt
jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W tegorocznej edycji weźmie
udział 18 mieszkańców Gminy
Rymań: 16 kobiet i 2 mężczyzn
w wieku aktywności zawodowej
(16-64 lata), podopiecznych
GOPS, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy
jako osoby bezrobotne, w tym
2 osoby niepełnosprawne. Beneficjenci ostateczni projektu
„Jesteśmy aktywni” wezmą
udział w dwóch szkoleniach zawodowych: Pokojowa (rozszerzony o kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej) oraz Kucharzgarmażer. Poza szkoleniami
zawodowymi, zaplanowano dla

uczestników projektu warsztaty
psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
prowadzone przez doradcę
zawodowego oraz warsztaty
umiejętności wychowawczych.
W trakcie szkoleń uczestnicy
projektu będą mieli zapewniony drobny poczęstunek, będą
objęci ubezpieczeniem NNW
oraz wsparciem finansowym.
Udział w projekcie „JESTEŚMY
AKTYWNI” edycja 2011 jest
bezpłatny!!!

Radosnych Świąt Wielkanocnych, najlepszych wypieków,
kolorowych pisanek, mokrego Śmigusa Dyngusa,
najmniejszej liczby obowiązków
oraz wszystkiego co najlepsze w tym pięknym czasie
życzy

Mirosław Terlecki
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy
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wiosenny dodatek MIASTA KOŁOBRZEG

DOM i OGRÓD
Na terenie naszego powiatu pojawiły się pierwsze bociany. Te ptaki przynoszą nie tylko szczęście, ale ich przylot wiąże się także z prawdziwą wiosną.

Wiosna w pełni: przylatują bociany

B

ociany to wyczekiwani goście. Już od
wczesnej wiosny rolnicy
i mieszkańcy wypatrują
tych ptaków. Ich przylot
jest niezwykle ważny. W
małych miejscowościach
to niemal ceremoniał, gdy
bocian nadlatuje i wybiera
gniazdo. To prognostyk
spokoju,
pomyślności
i płodności. Poza tym,
bocian uważany jest za

pożytecznego
ptaka.
Pierwsze bociany w tym
roku zastaliśmy w Sarbii
w Gminie Kołobrzeg. To
gniazdo jest zlokalizowane na przedłużeniu
słupa linii energetycznej.
Zgodnie z tradycją, wraz
z bocianami nadchodzi
prawdziwa wiosna.

sto goszczą na naszych
działkach. A tam gdzie
nie można przygotować
im gniazda, pojawiają się
jako przejaw twórczości
artystycznej.

Jako symbol szczęścia i
płodności, bociany czę-

Nasadzą
45 tysięcy
kwiatów
Trudno wyobrazić sobie
Kołobrzeg
na
wiosnę
bez kwiatów.
Dlatego Urząd
Miasta dba o to,
żeby każdego roku
wykonać odpowiednią
ilość nasadzeń. W tym
roku są sadzone te same
gatunki co rok temu, czyli
bratki, hiacynty tulipany
i stokrotki. Łącznie, w
naszym mieście zostanie

zasadzonych 45
tysięcy kwiatów, które ułożą pracownicy Miejskiego
Zakładu Zieleni Dróg i

Ochrony Środowiska.
Projekty
nasadzeń wykonała Aleksandra Stecka z Referatu
Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
ORAZ NIEDZIELA 10.00-16.00

Zapraszamy!

KOŁOBRZEG
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ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54
zulicki@zulicki.pl
www.zulicki.pl
NIP 671-000-00-24

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE TWÓJ OGRÓD
-

rośliny rabatowe,
nasiona,
rośliny domowe,
sadzonki,
rośliny ogrodowe,
donice,
ziemia, nawozy,
krzewy,
środki ochrony roślin,
największy w mieście wybór kosiarek,
sprzęt ogrodniczy,

Jeśli wiosna, to tylko
z ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
Rodzinna firma - rodzinna atmosfera. Na
rynku istniejemy od 1945 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji, możemy jeszcze
lepiej pomagać naszym Klientom.

Zapraszamy codziennie
w godzinach 8-19
niedziela 9-16
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Zanim zakupisz rośliny
do swojego ogrodu

Dobrze jest mieć jakąś
wizję zagospodarowania
ogrodu. Oznacza to, że
trzeba kupować takie rośliny, które będą pasowały do
naszego ogrodu i dobrze
się w nim czuły.
Trzeba więc znać następujące parametry:
- gdzie planujemy posadzić roślinę i czy jest tam
wystarczająco miejsca i
światła,
- jaką glebę posiadamy w
naszym ogrodzie,
- jak wybrana roślina będzie wyglądała za parę
lat i jak jej wygląd wpłynie
na cały ogród, czyli kupujemy właściwą roślinę na
właściwe miejsce.
Trzeba sprawdzić dokładnie sadzonki roślin, które
chcemy kupić. Nie warto
kupować pod wpływem
impulsu, to się zazwyczaj
źle kończy. Dlatego:
- jeżeli kupujemy rośliny
kwitnące i zależy nam
na określonych kwiatach,
upewnijmy się u sprzedawcy, czy to co widzimy
na plakietce w doniczce

to dokładnie ta roślina,
czy to właśnie ten kolor
kwiatów,
- poprośmy sprzedawcę,
aby pokazał korzenie
rośliny – może to stanowić pewien problem,
jednakże
powinniśmy
się upewnić, że korzenie
wypełniają pojemnik, ale
niezbyt szczelnie,
- liście rośliny powinny być
zdrowe z wyglądu, bez
przebarwień, dziur czy
poszarpanych brzegów,
chyba że tak wygląda
zdrowa odmiana,
- nie kupujmy roślin z
uszkodzonymi lub połamanymi gałązkami, to
żadna promocja,
- zwróćmy uwagę na
kształt rośliny, bywają sadzonki mniej lub bardziej
kształtne, wybierzmy właściwy egzemplarz.
Zwróćmy uwagę na wielkość kupowanych roślin.
Mniejsze sadzonki z reguły mniej kosztują, ale
wiele krzewów czy bylin
szybko się rozrasta.

Jest już
kwiecień, a to
najwyższy czas na
nasadzenia i sianie
roślin na naszej
działce.

Jak

sprawdzić

nasiona?
Co zrobić, żeby mieć
pewność, że zasiew w
pełni się powiedzie?
Najlepiej upewnić się,
że nasiona wykiełkują przed zasianiem,
zwłaszcza, gdy dysponujemy nasionami
z ubiegłego roku.

Siejemy
i sadzimy

Odwiedziliśmy Rodzinny
Ogród Działkowy „Kolejarz” na Janiskach. Spotkaliśmy pana Marka z ogrodu
działkowego nr 51, który
akurat sadził rzodkiewkę,
koper i wczesne buraczki.
Nie boi się on trudnych do
przewidzenia
przymrozków, ale akurat dla wczesnej
rzodkiewki nie powinien to
być problem.

Rzodkiewkę można siać dość
wcześnie, kiedy jest jeszcze
chłodno. Jest to roślina o
małych wymaganiach cieplnych. Jej nasiona kiełkują już
w temperaturze 2-3 stopni
Celsjusza, a siewki znoszą
spadki temperatur nawet do
4 stopni poniżej zera. Optymalna temperatura wzrostu
to 8-15 stopni w ciągu dnia
i 5-12 stopni w nocy.

Natomiast kiełkowanie nasion buraczka zaczyna się
w temperaturze ok. 8 stopni Celsjusza. Optymalna
temperatura wzrostu roślin
wynosi od 15 do 18 stopni
i dlatego warto pamiętać, że
rośliny te źle znoszą długie
chłody wiosenne. Buraki
ćwikłowe mają duże wymagania wodne i nie znoszą
zacienienia.

Czy i jak nawozić
ogród?
M

iejsce sadzenia
roślin należy
przekopać,
usunąć z niego chwasty
i ewentualnie kamienie.
To wiadomo. Ale co z
nawożeniem?
Nawożenie to jedna z
podstawowych prac w
ogrodzie. Nawóz to składniki pokarmowe dla roślin
w naszym ogródku. Jeśli
chodzi o nawożenie mineralne, to z myślą o ogrodnikach – amatorach, produ-

kuje się specjalne gotowe
mieszanki nawozowe przeznaczone do różnego typu
roślin. W sklepach ogrodniczych łatwo można nabyć
różnego typu preparaty
przeznaczone dla roślin
kwitnących, wrzosowatych
czy iglaków.
Nawożenie
organiczne
jest najczęściej stosowane
w uprawie na działkach i
ogródkach przydomowych.
Taki sposób nawożenia
ma wiele zalet, dostarcza
roślinom nie tylko skład-

ników pokarmowych, ale
wzbogaca również glebę w
próchnicę. Jest to sposób
tani i co najważniejsze
- ekologiczny. Najczęściej
stosowane nawozy organiczne to obornik, kompost,
nawozy zielone i różnego
rodzaju gnojówki.
W Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym
„Kolejarz”
na nawożeniu zastaliśmy
pana Henryka z działki
77A. Jak sam mówi, najważniejsze, aby z nawozem nie przesadzić.

W

ystarczy przygotować
wilgotny
ręczniczek, który rozkładamy na plastikowym pojemniku, na
przykład po margarynie.
Wysiewamy kilkanaście
nasion, ale nie przykrywamy pojemnika, za
to kładziemy go w ciepłym miejscu. Po kilku
dniach
sprawdzamy,
jak wygląda proces kiełkowania. Jeśli nasiona
nie wykiełkują, należy
je po prostu wyrzucić.
Jeżeli wykiełkuje część
nasion, to musimy posiać tyle, aby uzyskać
oczekiwany plon. Dla
tych, którzy nie mają
czasu na eksperymenty, polecamy zakupienie
gotowych sadzonek. Są
droższe od nasion, ale
gwarantują oczekiwany
plon.

Przyjaciel

w ogrodzie

K

oty do roślinożernych
nie należą. Jednak są
przydatne w wyszukiwaniu różnych gryzoni i
kretów. Owszem, czasami
z rozpędu potrafią przekopać nasz ogródek, ale
akurat kot Miedziak do
świeżej tegorocznej sałaty
podchodzi z należytym
szacunkiem…
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W Kołobrzegu trwa moda na termomodernizację budynków. Inwestuje samorząd,
ale także właściciele prywatni, zwłaszcza
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

TERMOMODERNIZACJA
ZWRACA SIĘ Z NAWIĄZKĄ

O

d razu powiedzmy,
że nie jest sztuką
obłożenie budynku styropianem. Jeśli chcemy
ocieplić budynek, to musimy sobie postawić cele,
jakie chcemy w ten sposób
osiągnąć. Celem podstawowym jest zmniejszenie
energochłonności budynku i zmniejszenie kosztów
związanych z zakupem
energii.

W

arto w tym celu wykonać audyt energetyczny. Inwentaryzacja
pozwoli na ocenę właściwości cieplnych budynku
oraz sprecyzowanie jego
charakterystyki
energetycznej. Audyt będzie
zawierał rozwiązania w

kierunkach termomodernizacji i jej opłacalności.
Pamiętajmy, że termomodernizacja to nie tylko
docieplenie ścian, to także
wymiana okien, a nawet
ingerencja
w
system
grzewczy.

Gdy remontujemy
obiekt zabytkowy

W

arto pamiętać, że
koszty ogrzewania
budynków są nadal wysokie, a koszty wytworzenia
energii cieplnej będą rosły.
Odpowiednio wykonana
termomodernizacja, przy
zastosowaniu odpowiednich metod i wysokiej jakości materiałów, to nie tylko
zmniejszenie średniorocznych kosztów ogrzania budynku, ale również wzrost
jego wartości.

Coraz więcej zabytków poddawanych jest restauracji. Wynika to nie tylko z dostępności środków
unijnych, ale także ze wzrostu świadomości społecznej w zakresie opieki nad zabytkami.
Nad remontem zabytku
warto się naprawdę dobrze
zastanowić. I nie chodzi tu
tylko o koszty, ale przede
wszystkim o trwałość prac
remontowych.
Obiekty
zabytkowe to obiekty historyczne, nie tylko trwale
związane z określonym
krajobrazem, ale wykonane
w określonej, dziś już niestosowanej technologii.
Wyróżniamy dwie formy
ochrony: wpis do rejestru
zabytków, a także ochrona
obiektów
historycznych,
wykonanych przed 1945
rokiem. W obu przypad-

kach na remont musi wyrazić zgodę konserwator
zabytków, ale dla obiektów
wpisanych do rejestru wymagana jest decyzja konserwatora na piśmie.
Współpraca z konserwatorem pozwoli nam uniknąć nie tylko problemów
prawnych, ale także wiąże
się z fachową współpracą.
Trzeba pamiętać, że do remontu zabytku wymagana
jest zgoda jego właściciela.
Musimy wykonać projekt i
przedłożyć go konserwatorowi w Koszalinie. Urzędnicy mogą wnieść swoje

uwagi i wymagać zmiany
określonych zapisów.
Warto pamiętać, że im
mniej kombinowania przy
remoncie obiektu zabytkowego, tym otrzymamy
trwalszy efekt. Stosowanie
kiepskich materiałów, tanich rozwiązań, unikanie
na przykład osuszania
murów, kończy się zawsze
powrotem do stanu pierwotnego, a więc niszczeniem budynku.
Przykładem niech będzie
remont zabytkowego ratusza. Neogotycki gmach
powstał w latach 1829-1832

według projektu Karla
F. Schinkla. Zbudowano
go na ruinie obiektu średniowiecznego, z którego
zachowała się pokryta
obecnie
rusztowaniami
kolumnada. Ostatni raz, zabytek odrestaurowano przy
użyciu słabych materiałów
w latach 80-tych minionego
stulecia. Po niecałych 10 latach obiekt nadawał się do
remontu. Właśnie ruszyły
pierwsze prace restauracyjne. Koszt renowacji całego
zabytku to około 10 milionów złotych. Warto więc
zapamiętać: raz, a dobrze.

Kominek jako ognisko domowe
K
Usługi Projektowe
i Nadzoru Technicznego
Budowniczy Bogdan Brandt
Upr. z art. 364 nr. 1119/61

projekty indywidualne,
projekty lokali użytkowych,
sprzedaż projektów gotowych najbardziej renomowanych
firm w Polsce,
adaptacje projektów gotowych,
inwentaryzacje istniejących obiektów,
projekty przebudowy i nadbudowy istniejących obiektów.
Załatwiamy wszelkie uzgodnienia i dokumenty niezbędne do
uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.
Nasza firma posiada ogromne, ponad 40-letnie doświadczenie, zdobywane zarówno w dziedzinie projektowania jak i
nadzorowania różnorodnych budów.
78-100 Kołobrzeg
Budzistowo
ul. Kołobrzeska 27/4
tel. 0604 153 029,
094 354 79 50
biuro@projekty-nadzory.pl

www.projekty-nadzory.pl

obieta odpowiedzialna za podtrzymywanie
ogniska domowego – to
określenie wydaje się
przeszło do lamusa, ale
samo ognisko – nie. Bo
od czego jest kominek?
Żywy ogień w centralnym
miejscu w domu to już
nie jest luksus. To raczej
oszczędność. Kominek w
domu wygląda ciekawie,
a nowe funkcjonalności
zaskoczą niejednego. Kominkiem można podgrzewać wodę, grillować obiad
czy upiec kurczaka. Co
ciekawe, stanowić on może

poważne źródło ciepła w
domu. Szczególnie kominki
zamknięte, przy zachowaniu odpowiedniej cyrkulacji
powietrza, ogrzewają skutecznie nasze pomieszczenia. Kominki zaopatrzone w
płaszcz wodny mogą bezpośrednio współpracować
z centralnym ogrzewaniem.
Okazuje się więc, że może
to być połączenie przyjemnego z pożytecznym za
rozsądną cenę. I choć jest
już wiosna, a więc liczymy,
że dogrzeje nas słonko,
warto zastanowić się nad
instalacją kominka. Na zimę
będzie w sam raz.
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Radni Ustronia jednogłośnie zagłosowali za zabezpieczeniem pieniędzy na proces z Baltic Center Polska. Chcą odzyskać 44 hektary z lotniskiem.

Kołakowski ma dość

Baltic Center
137 tysięcy złotych może
kosztować proces sądowy gminy z Baltic Center
Polska, spółki, która posiada w dzierżawie wieczystej 44 hektary wraz
z pasem startowym. Na
ostatniej sesji Rady Gminy nie brakowało emocji,
gdyż niektórzy radni, doświadczeni przygodami
z basenem, chcieli mieć
pewność, że środki na
proces z BCP nie zostaną
zmarnowane i gmina spór
wygra. Z tej sumy, maksymalnie 100 tysięcy złotych
zostanie przeznaczone na
opłatę sądową.

Takie stawianie sprawy
irytowało radnego Andrzej Basaraba, który
przypomniał, że BCP już
od 9 lat robi gminę w konia. - Miało być lotnisko,
hotele, pola golfowe,
marina, a nie ma nic.
Gdzie to Las Vegas? pytał ironicznie Basarab.
Wtórował mu wójt, który
stwierdził, że nie ma na
tym terenie nawet psiej
budy. Wójt nie zostawił
również suchej nitki na
Stowarzyszeniu
Lotniczym, które powstało pod
skrzydłami Baltic Center
Polska i zdaniem wójta

służy jedynie odwróceniu
uwagi od meritum i robieniu zamieszania w całej
sprawie. Kołakowski dodał, że w sprawie lotniska
ma zaufanie do członków
Aeroklubu Bałtyckiego.
Radni jednak nieco ochłonęli z zadawania dalszych
pytań, zwłaszcza gdy niektóre osoby z publiczności
wzniosły okrzyki, że albo
teren zostanie odebrany,
albo niektórych osób w
następnej kadencji w tej
radzie nie będzie. Radni
przegłosowali propozycję
wójta jednogłośnie.

Dni USTRONIA MORSKIEGO Ustronie będzie miało ostrogi
29 kwietnia 2011 r.
10.30 – Powiatowy Bieg
Przełajowy
Miejsce: park nadmorski
w Ustroniu Morskim
13.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
w Konkursie „Mój DomMoja Ojczyzna-Moja
Europa”
Miejsce: Galeria GOK
ul. Nadbrzeżna 20 w
Ustroniu Morskim
Impreza towarzysząca:
17.00 – mecz ligowy
– KOTWICA KOŁOBRZEG – STARGARD
SZCZECIŃSKI
Miejsce: stadion sportowy ul. Woj. Polskiego w
Ustroniu Morskim
Organizator: Nadmorski
Klub Sportowy „ASTRA”
Ustronie Morskie
30 kwietnia 2011 r.
8.00- 13.00 – Międzynarodowe Drużynowe
Zawody Wędkarskie
oraz Zawody o Mistrzostwo Koła
Miejsce: staw rybny p.
Leszka Wesołowskiego
w Bagiczu
11.00 – Międzynarodowy
Turniej w Golfa o Puchar
Wójta Gminy Ustronie
Morskie
Miejsce: gospodarstwo
agroturystyczne „ALTE
FARM” w Rusowie
13.00 – Święto Chleba
w Skansenie Chleba w

Ustroniu Morskim
Miejsce: Skansen Chleba w Ustroniu Morskim
ul. Kołobrzeska 9
14.00 – Międzynarodowe
Zawody Strzeleckie
Miejsce: strzelnica
sportowa przy Ośrodku
„Klimczok” ul. Okrzei
1 maja 2011 r.
9.00 – 12.00 – Powiatowy Turniej Szachowy
Miejsce: sala w Zespole
Szkół Ustronie Morskie
10.30 – 11.30 – Msza
Św. z okazji Jubileuszu
65 lecia OSP Ustronie
Morskie
Miejsce: Kościół w Ustroniu Morskim
11.30 – uroczysty
przemarsz z Orkiestrą
Strażacką „MORKA”
ulicami Woj. Polskiego,
ul. Kolejową do Remizy
Strażackiej
12.00 –uroczystości Jubileuszowe OSP Ustronie Morskie
Miejsce: Remiza Strażacka w Ustroniu Morskim ul. Geodetów 1
14.00 – Mecz piłki nożnej im. Mariana Molcana
Miejsce: stadion sportowy w Ustroniu Morskim
15.30 – oficjalne otwarcie DNI USTRONIA
MORSKIEGO
Powitanie, przemówienia
zaproszonych gości.
16.00 – Impreza rozryw-

kowa w amfiteatrze
- godz. 16.00 – 16.30
– występ zespołów
tanecznych JANTAR I i
JANTAR II
- godz. 16.30 – 17.30
– występ zespołów
CARE NOT i DEMESIS
- godz. 17.30 – 19.00
– występ kabaretu DNO
- godz. 19.00 – 20.30
– występ NORBIEGO z
zespołem
- godz. 20.30 – 23.00
– zabawa taneczna „pod
chmurką”
Miejsce: amfiteatr w parku nadmorski w Ustroniu
Morskim
2 maja 2011 r.
14.00 – Występ Strażackiej Orkiestry Dętej
„MORKA” + mażoretki
15.00 - 18.00 – Międzynarodowe Zawody
Drużyn Pożarniczych z
okazji 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ustroniu Morskim
Miejsce: stadion sportowy w Ustroniu Morskim
3 maja 2011 r.
10.30 – 11.30 - Msza św.
w Kościele Parafialnym
w Ustroniu Morskim.
Poczty sztandarowe
Kombatantów, Straży Pożarnej i Zespołu
Szkół.
Miejsce: Kościół w Ustroniu Morskim

W

Ustroniu Morskim
dyrektor
Urzędu
Morskiego Tomasz Bobin
podpisał z wykonawcą
umowę na budowę ostróg
na plaży. Ma być jeszcze
szersza.

Umowa dotycząca budowy
systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w
Ustroniu Morskim, to jedna

z najważniejszych inwestycji
dla turystyki w całej gminie.
Wykonawcą robót jest konsorcjum
„Hydrobudowa
- Hydrobud” z Gdańska. W
ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. rozbiórka
starych ostróg morskich
oraz budowa systemu 10
nowych ostróg na długości
2 kilometrów plaży. Wartość
inwestycji to kwota 6,5 mln

zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 6 miesięcy. Jak zaznaczał wykonawca, rozbiórka starych ostróg,
a więc działania, które nie
sprzyjają turystyce, ma zostać zakończona w ciągu 2
najbliższych miesięcy. Samo
zabijanie ostróg nie zakłóci
sezonu, wręcz przeciwnie,
ma być turystyczną atrakcją.

Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”
życzy
Jerzy Kołakowski
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Krzysztof
Grzywnowicz
Przewodniczący
Rady Gminy
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To była skromna ale i wzruszająca uroczystość. Powołano komitet honorowy budowy hospicjum stacjonarnego. Były łzy i zaduma...

HOSPICJUM MA KOMITET HONOROWY
S

potkanie
poprowadziła Joanna Grab,
prezes
stowarzyszenia
Victoria. Przedstawiła ideę
hospicjum i zaangażowanie w nie kołobrzeskiej
społeczności. Dziękowała
mediom, samorządowcom i

wolontariuszom. To właśnie
wolontariusze są sercem
obecnego hospicjum domowego. Nowym etapem
tej idei ma być budowa
hospicjum stacjonarnego.
W skład komitetu honorowego tego przedsięwzięcia

weszli: poseł Czesław Hoc,
prezydent Janusz Gromek,
starosta Tomasz Tamborski,
członek zarządu województwa zachodniopomorskiego
- Marek Hok.
Wcześniej zaprezentowano
zebranym film o gdańskim

Kołobrzeg chce się powiększać
Radni Komisji Komunalnej
zajmowali się planami zagospodarowania przestrzennego Kołobrzegu. Przy okazji
poruszono temat granic
miasta.
Na 2567 hektarów powierzchni
administracyjnej miasta, planem zagospodarowan i a

przestrzennego objęte jest
jedynie 850 hektarów. Od
2003 roku, gdy rząd pozbawił
ważności planów w gminach,
rozpoczęła się żmudna praca
nad uchwalaniem nowych
planów. W przygotowaniu są
3 kolejne obszary pod plan, a
ta procedura jest długotrwała
i kosztowna. Jak mówił dziś
szef kołobrzeskiej architektury
- Tadeusz Niechciał - pokrycie
całego Kołobrzegu planem jest
jak najbardziej korzystne, gdyż
pozwala w pełni określić co i
gdzie w przyszłości powstanie.
Radni Komisji Komunalnej
przedyskutowali także propo-

zycje komisji Rady Miasta, a
poszerzyć granice Kołobrzegu.
Jak wskazują doświadczenia
Koszalina, nie jest to specjalnie
skomplikowane. Do Kołobrzegu miałoby zostać włączone
Grzybowo, Kądzielno i Korzystno. Mówi się również
o Budzistowie. Dzięki temu
wyrównane zostałyby granice
administracyjne miasta. Temat
zbulwersował mieszkańców
Gminy Kołobrzeg, zwłaszcza
Budzistowa, którzy nie widzą
żadnych korzyści z przyłączenia się do Kołobrzegu. Zapewne zobaczą, gdy zostaną mieszkańcami grodu nad Parsętą…

hospicjum. Był niezwykle
wzruszający. Na wielu twarzach pojawiły się łzy. Proboszcz Parafii Mariackiej
- ksiądz Jerzy Chęciński,
tak bardzo się wzruszył, że
nie był w stanie zabrać głosu. Film bowiem uzmysłowił

wszystkim zebranym fakt
przemijania i tego, co często
jest z nim związane: choroby, bólu i cierpienia. To właśnie w ludzkim przeżywaniu
choroby, pomocy osobom
potrzebującym,
chorym
terminalnie, ma pomagać

hospicjum stacjonarne. I to
może być coś pięknego,
coś, co wzruszyło wielu. To
cud życia, szczęścia, ale
także konieczność śmierci.
Więcej informacji na stronie:
www.hospicjumkolobrzeg.pl.

Kobieta przechodząca ulicą Szpitalną natrafiła na bezdomnego w dziwnej pozycji.
Wezwany lekarz stwierdził zgon.

Nikt nie pomógł mu umrzeć

L

ekarz
pogotowia
miał
w ąt p l i w o ś c i ,
czy mężczyzna zmarł
z przyczyn naturalnych, czy też brały
w tym udział osoby
trzecie. Na miejsce
przybyli śledczy i
prokurator. Wstępne
oględziny zwłok wykluczyły morderstwo.
W ustaleniu z prokuratorem, ciało zostało

zabezpieczone
dalszych badań.

do

Bezdomny był znany
kołobrzeskiej policji.
Był wcześniej spisywany i znajdował
się w stosownej ewidencji. Ulicą Rzeczną przechodził w
kierunku schroniska
przy ul. Zwycięzców.
Za murem pomiędzy
Bramą Radzikowską

a Biblioteką Pedagogiczną schował się zapewne znając to miejsce. Biegli stwierdzili,
że do jego śmierci nie

przyczyniły się osoby
trzecie. To kolejna
ofiara chłodów wśród
bezdomnych w tym
roku.
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W sklepie obuwniczym przy ul. Dubois nieznany sprawca pobił kobietę. Ze sklepu
zginęły również pieniądze. Kilka dni później sprawca powtórzył swój wyczyn w
Koszalinie. Tam wpadł w ręce Policji.

Czegoś takiego dawno w Kołobrzegu nie było. Do
zdarzenia drogowego doszło na terenie miejskiego
targowiska. Pojazd uderzył w dziecko. Ludzie nie
czekali na przyjazd policjantów.

Upodobał sobie
sklepy z butami

Wymierzyli U
sprawiedliwość

na targowisku
Podczas przejeżdżania przez
teren targowiska, kierujący
samochodem renault, prawdopodobnie otarł bokiem samochodu o idące pod opieką ojca
dziecko. Ojciec wraz z drugim
mężczyzną otworzyli drzwi do
pojazdu krzycząc na kierowcę,
że potrącił dziecko. W pewnej
chwili, po krótkiej awanturze,

kierujący renault został uderzony w twarz. Wezwano pogotowie ratunkowe i policjantów.
Jak mówi pobity kierowca,
absolutnie nie poczuwa się do
winy i uważa że został bezpodstawnie napadnięty. Dziecko
nie odniosło żadnych obrażeń.
Sprawę wyjaśni sąd, tym razem
rejonowy.

brany na czarno
mężczyzna
wszedł
wieczorem do sklepu z
obuwiem na tzw. Starej
Starówce. Zaczekał, aż
pomieszczenie opuszczą klienci i gdy zbliżała
się pora zamknięcia
sklepu,
sterroryzował
ekspedientkę. Kobieta
została pobita i zaciągnięta na zaplecze. Następnie sprawca zabrał
pieniądze i zbiegł. Na
miejsce przybyła policja
wraz z ekipą dochodzeniowo-śledczą,
celem

Radny Adam Wieczorek wziął się ostro do roboty. Podczas kontroli promocji miasta przez koszykarską Kotwicę, nie zostawił na spółce suchej nitki.

zabezpieczenia wszelkich śladów na miejscu
zdarzenia. Zszokowaną
i pobita kobietę pogotowie zabrało do szpitala.
Sprawcą okazał się
29-letni
Łukasz
G.
(na zdjęciu w środku,
prowadzony przez policjantów), mieszkaniec
Kołobrzegu, recydywista. W styczniu opuścił
więzienie. Teraz tam
wróci - będzie sądzony
po raz trzeci.

Zielony stół – emocje do czerwoności

W

Urzędzie Miasta mieszkańcy,
radni, prezydent, prezesi spółek miejskich i
prywatnych spotkali się
w sprawie śmierdzących
instalacji pod Radzikowem.

K

Radni robią
porządek z Kotwicą

omisja
Rewizyjna
Rady Miasta zbadała, jak Kotwica
Kołobrzeg promuje miasto
przez sport. Dla nikogo nie
jest tajemnicą, że koszykarze są popularni, mają
swoich fanów, a poprzez
rozgrywki mogą zrobić
wiele dla miasta. Nie brakuje jednak krytyków, że
to wyrzucanie pieniędzy w
błoto. Mówimy tu o kwocie 910 tysięcy złotych
w ostatnim roku. Sprawę
chciała więc wyjaśnić Komisja Rewizyjna. Jej wnioski są zatrważające. Mogą
docelowo pozbawić spółkę
pieniędzy.
Radni, w tym przewodniczący zespołu kontrolnego
- Adam Wieczorek, zainteresowali się obowiązkowymi sprawozdaniami spółki,
zarówno merytorycznym,
jak z wykonania umowy
promocyjnej. Okazało się,

że przedłożone Urzędowi
Miasta przez Kotwicę Kołobrzeg S.A. dokumenty
są niezwykle pobieżne i
zawierają wiele błędów.
Dowodem na promocję Kołobrzegu przez sport było
załączonych
kilkanaście
wycinków z prasy lokalnej
(w tym aż 1 z naszej gazety). Brakuje dokumentacji
fotograficznej i filmowej z
meczów. Mecze rozgrywane na wyjeździe w ogóle
nie mają żadnej dokumentacji: „To, co znaleźliśmy w
dwóch teczkach nam dostarczonych, przypomina
materiały dziennikarzy Gazetki Szkolnej Łomot, bądź
innych szkolnych periodyków” - czytamy w przedstawionym sprawozdaniu
Komisji Rewizyjnej. Radni
zwracają na stosunkowo
małe doświadczenie w zarządzaniu prezesa spółki,
wytykając mu dyletanctwo.
Mało tego, wytykają fakt,

że pomimo ogromnych
pieniędzy na promocję,
telewizja
transmitowała
tylko jeden mecz Kotwicy.
„Dodając brak wychowanków Kotwicy w składzie,
to promocja bardziej amerykańskich gwiazdorów niż
Kołobrzegu i kołobrzeżan.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej, Kotwica Kołobrzeg
S.A. nie wywiązuje się z
umowy w sprawie usług
promocyjnych w zakresie
popularyzacji i rekreacji
miasta Kołobrzeg poprzez
uczestniczenie
drużyny
Kotwicy
Kołobrzeg
w
rozgrywkach Polskiej Ligi
Koszykówki w 2010 roku”
- czytamy w sprawozdaniu.
W związku z powyższym,
radni przyjęli na posiedzeniu wnioski dotyczące egzekwowania sprawozdania
składanego przez Kotwicę,
a w przypadku dalszego
lekceważenia przez spółkę, odstąpienia od umowy.

Zielony stół miał być jakąś
formą nawiązania dialogu
pomiędzy mieszkańcami a
władzą i prezesami spółek.
Wyszło jak zawsze: spory,
docinki i oskarżenia. W dyskusji, często zamiast pytań
padały zarzuty, a zamiast
odpowiedzi na pytania
pojawiało się lanie wody.
Oczywiście, jest to jakiś
przełom, ale jak powiedział
radny Andrzej Mielnik, ten
zielony stół powinien zostać zorganizowany dwa
lata temu. Dlaczego tak nie
było? Kolejne pytanie ze
spotkania, na które nikt nie
odpowiedział.
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Tragicznie mogła się skończyć nocna balanga grupy młodzieży. W pewnym momencie dziewczyna pobiegła i skoczyła do rzeki. Miała szczęście.

SKOCZYŁA DO RZEKI, ALE BYŁO ZA PŁYTKO…

P

olicjanci otrzymali wezwanie do awantury
domowej w okolicy ulicy Katedralnej. Ta jednak szybko
przeniosła się na ulicę. W
pewnym momencie, jedna
z dziewczyn pobiegła w
kierunku ulicy Rzecznej. Nie

zatrzymała się i biegła dalej.
Trudno powiedzieć, czy nie
zauważyła, że dalej jest pozbawiona barierek Parsęta,
czy celowo wskoczyła do
wody. W tym miejscu było
ciemno i de facto nic nie
widać. Dziewczyna spadła

na wystające z wody kamienie, leżące tam w ramach
inwestycji odbudowy murów
oporowych. Na miejscu błyskawicznie zjawiła się Policja, która zaopiekowała się
ranną dziewczyną do czasu
przyjazdu ratowników.

ZDROWYCH, WESOŁYCH A TAKŻE POGODNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCYCH
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM KOŁOBRZEGU
ORAZ POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
ŻYCZĄ RADNI ORAZ CZŁONKOWIE
SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
W KOŁOBRZEGU

bo ta ich zdaniem „długo”
jechała do ich koleżanki. Ze
wstępnych ustaleń wynika,
że dziewczyna posprzeczała się z chłopakiem. Jej koleżanki krzyczały, że została
przez niego uderzona i postanowiła popełnić samobój-

Na miejscu byli również
koledzy i koleżanki poszkodowanej, którzy udzielili jej
pierwszej pomocy. Część z
nich była jednak nietrzeźwa
i utrudniała pracę policjantów, a także zwymyślała ekipę pogotowia ratunkowego,

stwo. Wcześniej dokonała
samookaleczenia. Na ulicy
Rzecznej policjanci musieli
uspokoić grupę młodzieży,
gdyż pod adresem jednego
z chłopaków zaczęły padać
groźby karalne w stylu „zabiję cię” „roz...dolę cię”.

Rzeka ścieku

na ulicy Sienkiewicza
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„Wspaniały” zapach unosił się niedawno na ulicy Sienkiewicza. Przy
POGODNYCH
A TAKŻE
ZDROWYCH,
wody, a ulicą
nie ma
się, że Kołobrzeg
dowiedziałaWESOŁYCH
okazji cała Polska
ŚWIĄT WIELKANOCYCH
miasta-uzdrowiska zasuwa to, co zostawiamy w WC.

GASTRONOMIA
I HOTELARSTWO
* meble kuchenne na wymiar
* urządzenia i środki
do utrzymania czystości
* wyposażenie hoteli i pensjonatów
w profesjonalny sprzęt RTV i AGD
* ekspresy ciśnieniowe
* pełen asortyment

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM KOŁOBRZEGU
KOŁOBRZESKIEGO
POWIATU
ulica W konsekwencji awarii
Natychmiast
ścienku.
Do awarii doszło w mo- ORAZ
ORAZsięCZŁONKOWIE
RADNI
wyłączono wodę w całym
zamieniła
Sienkiewicza
mencie przekopywania się ŻYCZĄ
kołobrzeskim!
powiecie
ścieku, zalewając
w rzekę LEWICY
pod rurą 400 milimetrówSOJUSZU
DEMOKRATYCZNEJ
okoliczne Odkręcono ją dopiero
w celu przeciągnięcia nit- hurtownieW iKOŁOBRZEGU
78-100 Kołobrzeg,
ul. Gryfitów 4
tel. 94 35 44 554
mobil: 691 410 029
shpiotruspan@wp.pl
www.piotruspan.dl.pl

ki gazociągu. W pewnym
momencie „kret” się obluzował i poważnie uszkodził
rurę prowadzącą ścieki do
oczyszczalni w Korzy-

place. Przybyłe na miejsce
ekipy MWiK przystąpiły
do budowania wału, aby
ścieki nie wdzierały się do
budynków.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
życzy
radny Dariusz Zawadzki

wieczorem. Dzięki temu
znikły niemal wszystkie
zapasy wody w sklepach.
Chociaż detaliści są do
przodu…
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Ani Artur Mackiewicz, ani Zbigniew Stankiewicz, nie zostali oskarżeni o działanie
na szkodę kierowanych przez siebie jednostek. Postępowanie umorzono.

Z

końcem marca Prokuratura Rejonowa
umorzyła śledztwo w
sprawie
przekroczenia uprawnień przez
ówczesnego starostę
Artura
Mackiewicza,
polegającego na podejmowaniu nieuzasadnionych i niezgodnych z
prawem decyzji finan-

sowych na szkodę Starostwa Powiatowego w
Kołobrzegu. Umorzono
także
postępowanie
w zakresie działalności dyrektora Zespołu
Szkół
EkonomicznoHotelarskich Zbigniewa
Stankiewicza,
sprawującego nadzór nad
przetargiem na bazę
zabiegową i sam ośrodek „Gryf”.

D

oniesienie
d o

prokuratury złożył były
wicestarosta
Jerzy
Kołakowski, a także
były członek Zarządu
Powiatu - Włodzimierz
Adam. Prokuratura włączyła do postępowania także doniesienie
posła Czesława Hoca
do Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Prokuratura zbadała dwa
postępowania w sprawie „Gryfa”: na dzierżawę bazy zabiegowej i
samego ośrodka wypoczynkowego.
W

Mackiewicz
bez zarzutów

zakresie niegospodarności,
w
tym szczególnie
przy wywiezieniu
przez
starostę
okien z ośrodka w
Dźwirzynie, prokuratura również nie
zauważyła działania
na szkodę Starostwa Powiatowego w
Kołobrzegu. Zdaniem
prokuratury, aby doszło
do postawienia zarzutów komukolwiek, musi
dojść do wyrządzenia
znacznej szkody. Tego
w przedmiotowej sprawie nie stwierdzono,
stąd umorzenie postępowania.

P

rzypomnijmy. Cała
sprawa rozpoczęła
się po naszym artykule

z podsłuchanej kłótni
najważniejszych polityków w powiecie kołobrzeskim. Następstwem
opublikowanego tekstu
był cykl zdarzeń, który
doprowadził do zmian
na stanowisku starosty
kołobrzeskiego. Nieoficjalnie mówiło się, że
to zemsta „klubu grubasów” w PO za to, że
Mackiewicz postawił się
ekipie Marka Hoka.
Oficjalnie komentarze
były niezwykle łagodne,
ale nieoficjalnie przeciwnicy
Mackiewicza
oskarżali go o działanie pod stołem. Artur
Mackiewicz odchodząc
z urzędu powiatowego,
tak uzasadniał swoją
decyzję: „Moje motto
jest takie, że człowiekiem się jest, a starostą
się bywa. Nie jestem
przyspawany do stołka. Nie jest to z drugiej
strony przyznanie się
do czegoś, że coś było
źle. Jeżeli jednak ocena
jest taka, że nie robię
tego jak oceniają to
wyborcy czy przedstawiciele wyborców, to
ja rezygnuję i niech to
wyborcy oceniają. Nie
mam nic więcej do dodania”. Tym razem zadecydował prokurator.
Starostwo nie zaskarży
tej decyzji.

POŻAR W

PORCIE

JACHTOWYM
Tym razem w płomieniach
stanęła stara altanka w
okolicy Portu Jachtowego. Drewniany budynek
prawdopodobnie został
podpalony.
Na miejscu byli już strażnicy miejscy, którzy pomogli
strażakom rozwinąć linię
wodną do natarcia. Budynek płonął jak stos chrustu.
Ostatecznie w akcji gaśniczej wykorzystano trzy
wozy gaśnicze, w tym ciężki
wóz ratowniczo-gaśniczy.
Przybyła również Policja.
Zachodziło podejrzenie, że
w altanie mogli przebywać
bezdomni. Po przeszukaniu
pogorzeliska na szczęście
okazało się, że nikt nie zginął. Co ciekawe, od strony
rzeki przyszli bezdomni,
którzy zaczęli okupować
ostatnią altanę, jaka ostała
się na terenie zarządzanym
przez Zarząd Portu Morskiego. O podpaleniu nic
nie wiedzieli...

Mało kto słyszał o ochotnikach z Mazowieckiej. A jednak młoda drużyna
staje przy każdym pożarze w tej okolicy. Jak mówią zawodowi strażacy,
to ich mali fani, ale to nie oni podkładają ogień. – Podoba im się zawód
strażaka i tyle – mówi strażak z wieloletnim stażem.

OSP Mazowiecka
Jak na Dzikim Zachodzie! Tak wygląda urocze ogrodzenie działki przy ul.
Reymonta. A wydawać by się mogło, że jesteśmy największym uzdrowiskiem w Polsce...

Robert i Krzysiek z OSP Mazowiecka
Niedawno podpalono trawy przy ul. Artyleryjskiej.
Na zadymienie skarżyli się
mieszkańcy Osiedla Europejskiego. Także sami
mieszkańcy przystąpili do
gaszenia ognia łopatami.
Zwolnili ich strażacy, któ-

rzy z ogniem uporali się w
kilka chwil. Ale na miejscu
pierwsi byli strażacy z
OSP Mazowiecka.
Strażacy przypominają, że
palenie traw jest niezgodne z prawem, ale także

bardzo
niebezpieczne.
Jeśli pożar wymknie się
spod kontroli, może to się
skończyć tragicznie. Jak
na razie w związku z pożarami traw w Kołobrzegu
nikomu nie postawiono
zarzutów.

Made in Kołobrzeg
Korki, rozkopana obwodnica, opóźniony stadion,
saperzy na plaży, ścieki
zasuwające po ulicy - tak
przedstawiają nas ogólnopolskie media od kilku miesięcy (nie licząc przedwyborczego hitu ze wzrostem
temperatury w Bałtyku).

Teraz mamy następny: historyczne ogrodzenie prawie jak z westernu wzdłuż
wrót prowadzących na
reprezentacyjny
deptak
na ul. Rodziewiczówny.
Najpierw jednak trzeba
przejść wzdłuż ul. Reymonta. A tu pomalowane

na biało spróchniałe deski
i połamane płyty chodnikowe, służące za ogrodzenie. Z ust turystów można
było usłyszeć i taki oto komentarz, że Kołobrzeg to
jednak biedne miasto. Oj
tak, z takimi pomysłami to
naprawdę biedne miasto...
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W kołobrzeskim muzeum odbyło się pierwsze forum o zasięgu ogólnopolskim, omawiające odtwarzanie historii. Jego częścią była ocena nowego
podejścia do historii.

Forum Odtwórstwa
Historycznego

Forum zatytułowano: „Przeszłość z pasją
- pasja z przyszłością”. Naukowcy i pasjonaci omawiali w Pałacu Brunszwickich nie
tylko tradycje rekonstrukcji historycznych,
ale także zajmowali się ich wpływem na
nasze postrzeganie historii. Jednym z
elementów było również poznawanie
dziejów dzięki działaniom pasjonatów. Z
referatami wystąpił między innymi dr Hieronim Kroczyński i Andrzej Chludziński.

Basen Milenium czynny już od 16 kwietnia
Nie ma szumu wody, nikt
nie pływa, ani nie myje się
pod prysznicem. Ale ruch
na basenie, a właściwie pod
basenem - jak w mrowisku.
W niecałe 2 tygodnie trzeba
przeprowadzić konserwację
obiektu. Takie prace przeprowadza się raz do roku.
Przede wszystkim wymienia
się 100% wody. Dzienna
wymiana wody w dużym
basenie to tylko 5%. Basen
jest malowany i uszczelniany. Sprawdza się pompy i
elektrykę, ale także usuwa
niedoróbki.
Po konserwowanym basenie
oprowadzał nas Jacek Banasiak, zastępca dyrektora
MOSiR ds. technicznych. W
szatni męskiej skuto kafelki
i wymieniane są odpływy i
prysznice. Niestety, woda do-

stawała się do pomieszczeń
położonych niżej. Wykonanie pozostawiało wiele do
życzenia. Uszczelniana jest
misa basenu, wymieniane i
uszczelniane są funkcjonujące w nim elementy, nawet
drabinki. Skuto kafelki przy
wejściu do rwącej rzeki od
strony okien. Skuto to może
za dużo powiedziane - same
odpadły - choć podobno

miały gwarancję wieczystą. Pod basenem usuwane
są przecieki. Konserwacji
poddawane są również
urządzenia
elektryczne.

ANDROPAUZA

 CZYLI ZDECYDOWANA ODPOWIEDŹ NA KLIMAKTERIUM
05.05.2011, czwartek, godz. 16:00 i 19:00
Bilety: 85 złotych
Autor: Jan Jakub Należyty
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Sala widowiskowa RCK
Gwałtowny spadek testosteronu, osteoporoza, zmęczenie, depresja, przyrost wagi, bóle pleców, bezsenność.
Wymieniać dalej?
Te straszne słowa można zamknąć w
jednym, ale przerażającym: ANDROPAUZA.
Dla zabicia resztek nadziei wyjaśniamy:
andropauza, to męska odmiana klimakterium. Kobieta w klimakterium, to
osoba, której mężczyzna musi wybaczyć
więcej. Andropauza, to stan, którego
mężczyzna nie może wybaczyć sobie.
Zwłaszcza, że kobiety oraz andropauzy
mężczyzna nigdy nie zrozumie. A żyć
trzeba!
Pięciu nieznajomych spotyka się w sanatorium. Pięć odmiennych osobowości,
pięć charakterów i pięć życiorysów. I
jeden wspólny wróg - doktór ZUS (zbieżność nazwisk przypadkowa?). W role
kuracjuszy wcielają się (w podwójnej obsadzie) Marek Siudym, Jacek Kawalec,
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Maciej Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski,
Piotr Skarga i
Michał Pietrzak.
A głosu Zbigniewowi Wodeckiemu użycza Zbigniew Wodecki.

WIEMY WSZYSTKO
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Na konferencji naukowej w sanatorium „Verano” na temat kołobrzeskiego uzdrowiska
nie zabrakło Tomasza Tamborskiego. Jednak ta wizyta mogła go drogo kosztować.

Czy to był zamach?
Konferencja o klimacie
uzdrowiska
w
klimatycznym Kołobrzegu to
wydawać by się mogło
jeden z wielu paneli dyskusyjnych, jakich w na-

szym mieście odbyło się
już wiele. Na konferencję
wpadł również starosta
kołobrzeski, który za sąsiadkę miał radną Danutę
Adamską-Czepczyńską.

Nie wiadomo, co takiego
powiedziała
staroście
przewodnicząca Komisji
Uzdrowiskowej Rady Miasta, że ten w pewnym momencie po prostu spadł z

krzesła i z hukiem zarył w
podłogę. Informacja musiała być druzgocąca, bo
z krzesła zostały drzazgi.
Są tacy, którzy twierdzą,
że Tamborski miał dużo

szczęścia wychodząc ze
zdarzenia bez szwanku. Nie brakuje jednak i
takich, którzy są przekonani, że to kolejna prób
lansowania się starosty.

W prezydium siedział prezydent, więc jakoś trzeba
było zaznaczyć swoją
obecność… Tylko kto
podpiłował te nogi!?

DZIEWCZYNY STŁUKŁY

ŻABĘ

Klub Motocyklowy Voyager zorganizował wiosenne spotkanie przed ratuszem i przejażdżkę ulicami
miasta, zakończoną spotkaniem integracyjnym.

Wiosenna przejażdżka Voyagera
Pod ratusz zjechało około
30 maszyn. Dla wielu miło
było się spotkać w takim
gronie po zimowej prze-

rwie. Nie brakowało takich,
którzy właśnie z powodu
tego spotkania podładowali
akumulatory i odkurzyli

kaski. Pogoda była idealna,
bo choć nie było słońca, to
jednak nie padało, a temperatura oscylowała wokół

15 stopni. Jak mówili fani
motocykli, wszystko fajnie,
gdyby jeszcze nie te kratery
na kołobrzeskich ulicach...

Ach, ten czerwony …

E

milia
i
Natalia
miały
nie
lada
kłopot.
Musiały
stłuc żabę. Taką gipsową
skarbonkę
oczywiście.
W dzisiejszych czasach,
gdy modne są konta bankowe, a nie skarbonki,
to mogło być trudne, jak
składanie lemura w pewnej reklamie. A jednak
udało się. Żaba została
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rozłupana kamieniem, a
potem wysypano z niej
oszczędzane pieniądze.
W sumie ponad 2000 zł.
Gotówka zostanie przekazana przez Klub Rotary na
zorganizowanie tegorocznego Dnia Dziecka, który
zostanie zorganizowany w
Dygowie. Klub Rotary organizuje tę imprezę razem
z Gminą Dygowo.
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Nakład 5 000 egzemplarzy.
Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Hok: No, Jacku, widać, że lecisz
na czerwony kolor.

Hok: To ulubiony kolor twojej partii, co nie?

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

Woźniak: Jasne. Cieszę się że z
tej okazji założyłeś Marku czerwony krawat.
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Zostajemy w ekstraklasie.

I co dalej?
Marko ma już
nowego zęba

Udało nam się spotkać
niedawno ponad 2-metrowego skrzydłowego
Kotwicy Kołobrzeg na
zakupach. Piękny, wzorowy uśmiech świadczy
o tym, że zawodnik
przeszedł już operację
dentystyczną, podczas
której wstawiono mu

Ostatni mecz w tym sezonie, który Czarodzieje z Wydm rozegrali przed własną
publicznością z Zastalem Zielona Góra,
oczywiście przegraliśmy. Zadecydowała o tym
dogrywka, w której byliśmy gorsi od przeciwników. Przegraliśmy, ale zostajemy w ekstraklasie, gdyż w tym sezonie do I ligi spadła Siarka
Tarnobrzeg.

wybity ząb, który stracił
podczas meczu z Asseco. Akurat był sobotni
wieczór, a popularny w
Kołobrzegu koszykarz
zaopatrzył się jedynie w
słonecznik i soczek. Widać ten słonecznik służy
do rehabilitacji nowego
zęba.

Ale siary w Kotwicy Kołobrzeg było w tym sezonie
więcej. Podczas meczu z Siarką Tarnobrzeg na wyjeździe na boisko nie wyszedł kapitan drużyny Bartosz Szarzało, Jassie Sapp, a także Anthony Fisher.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że był to bunt na
pokładzie z powodu zaległości finansowych spółki
wobec zawodników. Mecz oczywiście przegraliśmy.
Rozgrywki kończymy na przedostatnim miejscu w
tabeli. Jesteśmy jedną z dwóch najgorszych drużyn
w ekstraklasie. Kotwica Kołobrzeg SA ośmiesza się
na każdym kroku. Głównego sponsora nie widać.
Kibice mają ogromne pretensje do trenera Dariusza Szczubiała. Widać, że promocja miasta przez
sport to jakieś nieporozumienie. Co będzie dalej?
Tego nawet nie wie największy akcjonariusz spółki
– prezydent Janusz Gromek. Zapowiadają się trudne rozmowy.
Fot. Leszek Karkut
www.nemezis.org

Trwają ostatnie przygotowania do odbioru stadionu. Pierwszy mecz w maju.

Ostatnie szlify na stadionie
W

nocy w wielu
zakątkach miasta było jasno
jak w dzień. A to za spra-

wą oświetlenia stadionu, które uruchomione
rzuca białą łunę na całe
miasto. Nasi Czytelnicy

zastanawiali się czy to
jakaś awaria i kto za to
zapłaci. Jak się okazuje,
na stadionie wykonywa-

ne są ostatnie pomiary
i poprawki przed przystąpieniem do odbioru
obiektu. Procedura jest

złożona i wielotorowa,
a czas nagli. Pierwsze
mecze mają zostać rozegrane już w maju, a na
R
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czerwiec przewidziano
oficjalne otwarcie stadionu im. Sebastiana
Karpiniuka.
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