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To była niety-
powa sesja i jeszcze 

bardziej nietypowe absolu-
torium. Wreszcie bez inwektyw 
i ataków personalnych. W Koło-
brzegu to nowość i to nie byle 

jaka. Na koniec radni gra-
tulowali prezydentowi 
Januszowi Gromko-

wi. Lider opozycji 
– Henryk Bieńkow-
ski – też. Więcej na 

stronie 3.

kołobrzeg
GAZETA

BEZPŁATNAmiasto

9 TYSIĘCY KILOMETRÓW PRZED SIEBIE

7 lipca za 
n a m i . 
S t r a ż 

miejska i poli-
cja rozpoczęła 

wypisywanie 
m a n d a t ó w 
n i e l e g a l n y m 
kupcom na 
Bulwarze Szy-

mańskiego. Ale 
niektórzy kup-
cy straszą… 
dziennikarzy. 
Strona 4.
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Samotna wyprawa na 
Wschód, na Syberię. 

Tysiące kilometrów prze-
jechanych na motorze, 

spotkani ludzie, krajobra-
zy, przygoda. Cel: droga, 

przed siebie. Czytaj na 
stronie 9.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

BIEŃKOWSKI 
GRATULUJE 
GROMKOWI!

KONIEC ŚWIATA!

Nie dajmy się 
zastraszyć!

Przybyłego na lustrację 
kołobrzeskiej plaży 

po akcji rozminowywa-
nia przywitały nie tylko 
władze miasta i saperzy. 
Na horyzoncie znalazł 
się również niemiecki 
jacht, a jego załoga miała 
ciekawe pomysły… Szcze-
góły na stronie 5.

Niemiecka 
prowokacja?
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godziny otwarcia: 
pn-sob 6:30-22:30
ndz 9:00-22:00

Przyłącz się do grona Uczestników
   Programu lojalnościowego

Punkty za każde zakupy
Wymiana punktów na bony towarowe
Konkursy i inne przywileje dla posiadaczy kart
Informacje o zebranych punktach i nagrodach na stronie internetowej
Szczegóły na stronie www.kolobrzeg.spolem.org.pl
Oszczędzaj i wygrywaj razem z nami!

Ilu posłów 

z Kołobrzegu?
Już miesiąc czekamy na 
zaakceptowanie listy z 
kandydatami Platformy 
Obywatelskiej do par-
lamentu. Z Kołobrzegu, 
na liście znajdzie się 
Marek Hok, startujący z 
miejsca drugiego. Z 12 
miejsca ma startować 

radny Rady Powiatu 
– Łukasz Czechowski. 
Nasze źródła donoszą, 
że właśnie o tę kandy-
daturę rozbija się cała 
lista. Łukasz Czechow-
ski ostatnio nie angażu-
je się publicznie, jakby 
przycichł. Wszyscy 

czekają na ostateczną 
decyzję partii. A decyzja 
ta dla miasta będzie 
ważna, bo jeśli z Ko-
łobrzegu z jednej listy 
wystartuje dwóch kan-
dydatów, prawdopodob-
nie kołobrzeska PO nie 
zdobędzie mandatu…
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Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
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.ul. Wolności 26, 

78-100 Kołobrzeg

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

W swoim wystą-
pieniu Janusz 

Gromek podkreślał, że 
wykonanie budżetu z 
roku na rok jest coraz 
trudniejsze, bo pozy-
skiwanie pieniędzy na 
zadania własne i inwe-
stycje oczekiwane przez 
mieszkańców, jest niwe-
lowane przez rosnące 
wydatki na oświatę, 
które są wyższe, niż 
przyznawana miastu 
subwencja oświatowa. 
Prezydent chwalił się 
inwestycjami, które czy-
nią miasto atrakcyjniej-
szym. Nawiązał również 
do inwestycyjnych bubli 
i wskazał winnych obie-
cując, że będzie miał na 
to większe baczenie. 

Krytycznie o wykonaniu 
budżetu wypowiedział 
się lider opozycji, Hen-
ryk Bieńkowski. Zwrócił 
uwagę między innymi na 
zadłużenie miasta, na 
skupieniu się wyłącznie 
na wielkich inwestycjach 
wyborczych i pomijanie 
spraw najprostszych. 
Skrytykował zarządza-
nie Urzędem Miasta i 
zatrudnianie w ramach 
politycznych potrzeb. 
Konkludując, przypo-
mniał, że gdy on był pre-
zydentem, krytykowano 
go za niepowodzenia, a 
teraz ten, kto go krytyko-
wał, sam popełnia błę-
dy. W dyskusji, Janusz 
Gromek przyznał, że nie 
wszystkie inwestycje się 

udały, ale w przypadku 
fontanny i kładki nad to-
rami, miasto będzie się 
sądziło. 

15 radnych PO i SLD gło-
sowało za absolutorium, 
2 - Henryk Bieńkowski i 
Cezary Kalinowski prze-
ciw, 3 wstrzymało się od 
głosu. Andrzej Mielnik 
nie wziął udziału w gło-
sowaniu.

Na koniec, wydarzyła się 
rzecz bez precedensu. 
Do Janusza Gromka 
podszedł Henryk Bień-
kowski i podał mu rękę. 
Panowie serdecznie 
wymienili kilka uwag, 
a prezydent zaprosił 
wszystkich radnych na 

uroczysty obiad. O dzi-
wo, opozycję również! 
Kto wie, może to nowa 
jakość w Kołobrzegu?

Takiego wzięcia nasza 
gazeta jeszcze nie 

miała. W ciągu dwóch 
pierwszych dni rozeszło 
się 10 tysięcy egzem-
plarzy naszego wydania 
wakacyjnego. Spokojnie, 
nakład ma 50 tysięcy 
egzemplarzy i wystarczy 

go do końca wakacji. We-
wnątrz numeru zawarliśmy 
niezbędne dla każdego 
turysty informacje. Waka-
cyjne „Miasto Kołobrzeg” 
można znaleźć w: punk-
tach Informacji Turystycz-
nej, sklepach PSS przy 
Walki Młodych, Źródlanej, 

Unii Lubelskiej i Chopina, 
Centrum Ogrodniczym 
„Żulicki”, „Bryzie”,. „Ko-
smazie”, „Brico Marche”, 
Hotelu „New Skanpol”, 
„Wolski Travel”, „Delikate-
sach 34”, „Delikatesach” 
na Waryńskiego, „Gryfie” i 
w wielu innych miesjcach.

Miasto Kołobrzeg 
podbiło rynek

Opozycja jak 
zwykle krytykowała, 
ale na sali obrad nie 
latały „siekiery”. Pre-
zydent uderzył się w 
pierś i przyznał, że 
nie wszystko się 

udało.

Wyjątkowe absolutorium 
dla prezydenta
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7 lipca od rana strażnicy miejscy i policjanci przystąpili do karania mandatami tych, którzy nielegalnie handlują 
na Bulwarze Szymańskiego i w innych częściach strefy „A” uzdrowiska. Pozwalają na to zmienione przepisy.

szkodzi  
Kołobrzegowi

Dziki handel

Dzięki nowelizacji, 
załatana została 

luka w ustawie o lecz-
nictwie uzdrowiskowym. 
Przepisy przewidywały 
bowiem to, czego w 
strefie uzdrowiskowej 
robić nie wolno, ale w 
temacie nielegalnego 
handlu nie przewidywa-
ły sankcji karnych. Teraz 
sankcje już są. Ustawo-
dawca przewidział, że 
kto łamie stosowne 
przepisy, ten podlega 
karze grzywny od 20 
do 500 zł. O nowelizacji 
zostali poinformowani 
niemal wszyscy handla-
rze z bulwaru. Strażnicy 
wręczali ludziom spe-
cjalnie przygotowane 
ulotki, aby w momencie 
wejścia ustawy w życie, 
nie tłumaczyli się, że nie 
wiedzieli.

7 lipca od rana na Bul-
warze Szymańskiego 
nie było handlarzy z Buł-
garii. Ci bowiem zanim 
spotkaliby się w sądzie, 

musieliby zapłacić jako 
obcokrajowcy gotówką. 
Ale już nasi rodzimi 
handlarze, w dużej więk-
szości kompletnie zlek-
ceważyli nowe przepisy. 
Dlaczego? Bo karanie 
za nielegalny handel 
interpretują zupełnie 
inaczej. Jak? Tego nie 
chcieli powiedzieć. I da-
lej handlowali.

Zasadnicza większość 
nielegalnych handlarzy 
odmówiła przyjęcia 
mandatów i chce, aby 
ich działalność ocenił 
sąd. Tylko jeden przy-
jął mandat na 300 zł. 
Oprócz mandatów, mia-
sto będzie dochodziło 
w sądzie od handlarzy 
odszkodowania za bez-
prawne zajęcie gruntu.
Przy okazji znalazł się 
jeden z handlarzy, który 
bezceremonialnie i przy 
świadkach groził śmier-
cią dziennikarzowi na-
szej gazety. Duża część 
handlarzy, zwłaszcza 

tych handlujących bliżej 
latarni morskiej, wrogo 
podchodziła do pracy 
dziennikarzy. Zwłaszcza 
słynny „Warszawiak” 
i jego koledzy, grozili 
dziennikarzom proce-
sami i sądami. Fakt, 
że bezprawnie zajmują 
majątek publiczny mieli 
centralnie gdzieś, bo 
uważają, że to co robią 
jest zgodne z prawem.

Niedawno byli usuwani 
nielegalni handlarze 
spod latarni morskiej. 
Tu też nie obyło się bez 
scen. Oczywiście ci, 
którym towar zarekwiro-
wano, dziwnym trafem o 
niczym nie wiedzą, za-
wiadamiają policję o po-
pełnieniu przestępstwa. 
Skończmy wreszcie tę 
szopkę i pozbądźmy się 
nielegalnych handlarzy! 
A kto będzie chciał 
handlować, niech stanie 
do przetargu i zapłaci 
ogromne pieniądze na 
rzecz miasta.

POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

DOM HANDLOWY

spółka jawna

Kołobrzeg, 
ul. Armii Krajowej 10

tel. 94 35 271 93, 
94 35 242 79

e-mail: 
dhbryza@wp.pl BRYZA

Zapraszamy: 
codziennie 

w godz. 10-19, 
w soboty 10-16

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, 
w co się ubrać, nie wiesz jakie zabawki kupić 

swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.
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Minister do Koło-
brzegu dotarł z 

małym opóźnieniem. 
Jego śmigłowiec wylą-
dował na terenie Straży 
Pożarnej. W porcie 
przywitali go żołnierze 
i ekipa saperów, która 
od kwietnia rozminowy-
wała kołobrzeską plażę. 
Bogdan Klich otrzymał 
pełen raport na temat 
tego, co wojsko zrobiło 
dla Kołobrzegu i w Ko-
łobrzegu.

Kiedy jednak minister 
ruszył w kierunku 

mola, kotwicę podniósł 
niemiecki jacht „Inspi-
ration”. Niektórzy jego 
członkowie śmigali so-
bie na linie nad wodą, 
tyle, że bez majtek. A 
to wszystko nad głową 
niczego nieświadome-
go ministra oraz przyby-
łych z nim wojskowych i 
urzędników. Nie wiemy, 
czy minister zain-
spirował się zabawą 
niemieckich turystów i 
czy przełożyło się to na 
pracę polskiego rządu, 
który ostatnio ma coraz 
więcej spraw tam, gdzie 
światło nie dochodzi…

Minister Klich 
i gołe tyłki…

Kołobrzeg, z okazji zakończenia akcji rozminowania plaży, odwiedził Bogdan 
Klich. Na plaży jednak, na tle ministra śmigały gołe tyłki i nie tylko...

Komisja Uzdrowiska 
Rady Miasta nie 

rozpadła się tylko dla-
tego, że naiwnie siedzi 
tam radna Dorota Oy-
edemi, która wierzy, że 
coś dla miasta zrobić 
swoją pracą może. 
Otóż nie może i po-
winna wziąć przykład 
z radnego Andrzeja 
Mielnika i Jacka Kusia, 
którzy z prac w komisji 
zrezygnowali, bo co 
innego radni robią na 
komisjach, a co innego 
dzieje się na sesjach. 
Chodzi tu zwłaszcza 
o przewodniczącą Da-
nutę Adamską-Czep-
czyńską, która jest za 

obroną uzdrowiska 
wszelkimi sposobami, 
ale jak przychodzi co 
do czego, to albo nie 
bierze udziału w głoso-
waniach, albo głosuje 
tak, jak jej partia każe! 
Nie można dwóm pa-
nom służyć i dlatego 
radna Czepczyńska 
powinna zrezygnować, 
co najmniej z przewod-
niczenia pracom ko-
misji. Inaczej staje się 
osobą mało wiarygod-
ną. A inni radni wolą 
pracować w komisjach, 
w których ta praca ma 
jakikolwiek sens i nikt 
nie musi łamać im krę-
gosłupów…

Kto jest 

za
odejściem

Czepczyńskiej? 
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 kawiarnia na 120 
miejsc,

 Internet Wi-Fi w 
każdym pokoju,

 4-torowa kręgielnia, 
bilard oraz stół do 
tenisa stołowego

 grota solna do indywi-
dualnych i rodzinnych 
inhalacji,

 gabinet stomatolo-
giczny, 

 salon fryzjerski,
 dwa gabinety kosme-

tyczne,

 salon kształtowania 
smukłej sylwetki,

 kantor wymiany walut 
i bankomat,

 wypożyczalnia rowe-
rów, 

 wielofunkcyjne boiska 
sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią, 

 ubezpieczony parking 
strzeżony.

Obiekt jest przystosowany 
do obsługi Gości niepełno-
sprawnych. 

Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg, 
tel. +48 94 355 30 00,  fax +48 94 352 63 61
rezerwacje tel. +48 94 355 30 04/06
rezerwacje@verano.kolobrzeg.pl
www.verano.kolobrzeg.pl
Zobacz również www.verano.slesin.pl 

Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO 
usytuowane jest w parku nadmor-
skim, przy deptaku spacerowym w 
strefie uzdrowiskowej, w odległości 
100 metrów od morza i piaszczystej 
plaży, na posesji o powierzchni blisko 
4 ha, pośród unikalnej zieleni.

Dysponujemy 246 komfortowymi 
apartamentami i pokojami 1-, 2- i 
3- osobowymi z balkonami.
Gościom proponujemy wypoczynek 
i kompleksową odnowę biologiczną 
przy wykorzystaniu basenu solan-
kowego i letniego z podgrzewaną 
wodą, bogato wyposażonej sali gim-
nastycznej oraz bazy zabiegowej 
oferującej blisko 50 rodzajów zabie-
gów leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Ponadto do dyspozycji Gości:

11 głosami radnych PO i 1 głosem radnego PiS, radni Rady Miasta przyznali kasę na Kotwicę Kołobrzeg 
i zdecydowali, że wpompują w sportowego bankruta kolejne miliony. Polityczna abstrakcja!

I gdzie tu
odpowiedzialność?

500 tysięcy na „dzień 
dobry” – tak hojni byli ko-
łobrzescy radni podczas 
nadzwyczajnej sesji, po-
święconej sportowej spół-
ce akcyjnej „Kotwica Ko-
łobrzeg”. I pomimo, że na 
przykład radni SLD chcieli 
zobaczyć plan naprawczy 
spółki lub chociaż jej plan 

funkcjonowania przez 
najbliższe 3 lata w lidze 
kontraktowej w ramach 
ekstraklasy koszykówki, 
takich dokumentów na se-
sję nikt nie przygotował. 

Spółka ma ogromne długi, 
a spłacać musi je więk-
szościowy akcjonariusz, 

czyli miasto – a więc my 
wszyscy. Na sesji radni 
dowiedzieli się, że zosta-
nie odwołany prezes spół-
ki. Więcej szczegółów nie 
było – widać ta decyzja 
zapadła „na gorąco”. 

Zapachniało również kam-
panią wyborczą. Na sesji 

pojawił się poseł Czesław 
Hoc z PiS, który bronił Ko-
twicy i obiecał, że jak PiS 
wygra wybory, to będzie 
sponsor dla klubu. Na sali 
było wesoło. Potem poseł 
namówił swojego radne-
go, który za Kotwicą nie 
przepada, aby głosował 
„za”. Pojawił się również 

kandydat na posła – czło-
nek zarządu wojewódz-
twa Marek Hok. Pojechał 
po Hocu jak po lodowisku, 
stanął w obronie Kotwicy, 
o czym zapewne mają  
nie zapomnieć kibice Ko-
twicy w czasie wyborów. 
Na pewno nie zapomną 
podatnicy. Pół miliona na 

dzień dobry, a w kolejnych 
latach kolejne miliony. 
Miasto ma problemy z 
inwestycjami, ale wykła-
da szmal na Kotwicę, 
skąpiąc nawet na sport 
nieprofesjonalny. Ale tak 
to właśnie wygląda po na-
szemu, po kołobrzesku.

Niedawno do szpitala trafił 
wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Antoni Szarmach. 
Po operacji znalazł się tam 
również były radny Rady 
Miasta - Henryk Carewicz.

Antoni Szarmach znalazł się 
na Oddziale Kardiologicz-
nym z migotaniem przed-
sionków. Jego stan został 
jednak ustabilizowany. Na 
twarzy wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu szybko 
zagościł uśmiech. Jak sam 
mówił, za kilka dni ma za-
miar z młodzieżą pojechać 
rowerem nad jezioro. To 
się dopiero nazywa chęć 
do życia.

W szpitalu znalazł się także 
jeden z liderów kołobrze-
skiego Prawa i Sprawie-
dliwości, były radny Rady 
Miasta - Henryk Carewicz. 
Przeszedł zabieg chirur-

giczny. Obydwaj społeczni-
cy nie próżnowali w szpita-
lu. Jak dowiedzieli się, że 
są hospitalizowani w tym 
samym czasie, opracowali 
plan pracy swojego osiedla. 

Warto podkreślić, że po 
raz pierwszy od wielu 

lat, w parafii konkatedralnej 
na tej ważnej uroczystości 
nie pojawił się biskup. Za to 
zarówno mszy jak i procesji 
przewodniczył wieloletni 
proboszcz – ksiądz prałat 
Józef Słomski. Jego obec-
ność była związana z kolej-
ną rocznicą jego święceń 
kapłańskich. Mieszkańcy 
swojego byłego proboszcza 
powitali oklaskami.

Prałat Słomski na Boże Ciało
W głównej procesji Bożego Ciała ulicami miasta wzięło udział kilka tysięcy 
osób. Wierni maszerowali do czterech ołtarzy za Najświętszym Sakramentem.

Pracowali nawet w szpitalu
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DELIKATESY WARYŃSKIEGO

UWAGA! UWAGA!PRZEDŁUŻAMY GODZINY OTWARCIA SKLEPU!
OD  08:00     DO  01:00

*Tylko u nas zwrot gotówki 
  przy każdym zakupie!
    Zapytaj sprzedawcę o szczegóły

Około 60-letni mężczyzna został przejechany na ulicy Grzybowskiej. Zginął 
na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Są jednak wątpliwości co do samego 
przebiegu wypadku.

Wstępne ustalenia 
śledczych wygląda-

ją tak. Była godzina 00:
27, gdy czerwona Mazda 
wyjechała zza zakrętu 
miejscowości Korzyścien-
ko, wjeżdżając ulicą Grzy-
bowską do Kołobrzegu. Z 
naprzeciwka nadjeżdża 
BMW. Kierowca widzi idą-
cego poboczem pieszego 
i daje światłami znać kie-
rowcy Mazdy. Ten jednak 
pieszego nie dostrzega, a 
za chwilę go przejeżdża. 
Zegarek około 60-letniego 
mężczyzny, który w chwili 
uderzenia spada z jego 
ręki, zatrzymuje się punk-
tualnie na godzinie 00:27. 
Pieszy ginie na miejscu.

Do wypadku zostaje we-
zwana Policja. Kierowca 

jest trzeźwy. Jak wynika z 
naszych informacji, tłuma-
czył, że jechał z przepiso-
wą prędkością, a w pew-
nym momencie oślepiły 
go światła kierowcy BMW. 
Za chwilę doszło do trage-
dii. Świadkowie zdarzenia 
zeznają jednak, że przed 
uderzeniem, mężczyzna 
się zatoczył i przewrócił. 
Kierowca BMW po-
twierdza, że widział jak 
mężczyzna szedł, zacho-
wywał się nieco dziwnie, 
dlatego ostrzegł nadjeż-
dżający pojazd światłami. 
Policjanci mieli jednak 
problem z ustaleniem, w 
którym miejscu Mazda 
zakończyła hamowanie. 
Droga nie wydaje się być 
długa, ale usytuowanie 
pojazdu budzi pewne wąt-

pliwości. Funkcjonariusze 
badają miejsce wypadku, 
a w pewnym momencie 
proszą, aby strażacy cof-
nęli swój wóz. Na jezdni 
ukazuje się fragment no-
gawki spodni, która mu-
siała odpaść spod zderza-
ka Mazdy. Widać również 
elementy z uszkodzonego 
pojazdu. Zapada decyzja 
o odholowaniu samocho-
du. Śledczy podejrzewa-
ją, że kierowca po zderze-
niu najprawdopodobniej 
cofnął auto, a z nowego 
spojrzenia uwidacznia 
się, że prawdopodobnie 
samochód mógł jechać z 
wyższą niż deklarowana 
prędkością. 

Sprawę bada kołobrzeska 
prokuratura.

Tragedia: rozjechali 
człowieka!

Coraz więcej ulic nie jest 
oświetlonych w nocy. Zło-
śliwi śmieją się, że zamiast 
płacić rachunki za prąd, 
płacimy na Kotwicę…

Światła nie było na kilku 
ważnych ciągach komuni-
kacyjnych w Kołobrzegu. 
To zwiększa zagrożenie 
wypadkami, ale i kradzieża-
mi. Latarnie nie świecą na 
Wolności, Trzebiatowskiej i 

Młyńskiej. Ciemno było na 
ulicy Kamiennej, ale także na 
Łopuskiego. Oświetlona było 
tylko południowa część bul-
waru nad Parsętą - od strony 
ul. Zygmuntowskiej. Ciemno 
było na Frankowskiego i na 
Dworcowej.

Co ciekawe, lampy nie świe-
ciły się na drogach miejskich, 
powiatowych i wojewódz-
kich. Próbowaliśmy o proble-

mie porozmawiać z policjan-
tami, ale ci do ciemności na 
kołobrzeskich ulicach zdążyli 
już przywyknąć. Na razie 
cieszą się, że ich przełożeni 
nie oszczędzają na bateriach 
i akumulatorach do latarek. 
Przypominamy jednak samo-
rządowcom, że w poprzedniej 
kampanii wyborczej kwestia 
oświetlenia kołobrzeskich 
ulic i zwiększani bezpieczeń-
stwa była priorytetowa...

Ciemno jak w Kołobrzegu



  8  | www.miastokolobrzeg.pl   lipiec 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   9    lipiec 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Kalendarz 
i m p r e z
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Nasz re-
dakcy j -

ny kolega, Sławek Cha-
łupniczak, po raz kolejny 
wyruszył w podróż tam, 
gdzie mało kto szuka 
wrażeń. Sam, może nie 
boso po świecie, ale mo-
torem na Syberię. Do tej 
pory plany krzyżował los. 
Teraz się udało.

Dla wielu może to być 
dziwne. Wziąć urlop, 

odpalić motor i pojechać 
sobie tam, gdzie bociany 
zawracają. Bezdroża i 
pustkowia, spanie pod na-
miotem, tam gdzie zajdzie 
słońce. W dzień podróż w 
upale, nocą sen w chło-
dzie, poranki ze szronem 
na kasku. Ale tego nie ofe-
ruje żadne biuro podróży, 
na te trasy nie prowadzi 
żaden przewodnik. A na 
drodze - przyjaźni ludzie, 
zaciekawieni Polską – im 
dalej w głąb Syberii, tym 
więcej korzeni prowadzą-
cych do Polski. Każdy ma 
swoją ciekawą opowieść, 
oczywiście przy kawie lub 
czaju. Ale droga woła dalej, 
trzeba jechać prosto, przed 
siebie. 

W t y m 
r o k u 

Syberia została 
zdobyta. Po przeje-
chaniu ponad 9 tysięcy 
kilometrów, kołobrzeża-
nin dotarł do Czity w Kraju 
Zabajkalskim w południo-
wej Syberii. Wiele opowieści 
książkowych mógł zweryfi-
kować osobiście. – Survival? 
– pyta retorycznie. – Jasne, 
zanim coś upolujesz czy zło-
wisz rybę, zjedzą cię robaki 
– śmieje się.

Patronat nad wyprawą objął
Starosta Powiatu Kołobrzeskiego

Zwiedzanie Czity z motocyklistą Igorem i jego rodziną.  

Kontrola przy posterunku DPS. Tym 
razem obyło się bez łapówki.

Jakość syberyjskich dróg jest bardzo zróżnicowana, od szutrowych i dziurawych do bardzo dobrych nawierzchni.

O serwis trzeba zadbać samemu. Pogoda nie rozpieszcza

Podstawa diety - tuszonka wołowa

Podróż z Kołobrzegu do Irkutska nad Bajkał trwała dwa tygodnie.

Pasmo gór Ural

Czita. Lenin wiecznie żywy! Przy 
pomniku edukuje się dzieci już od 
przedszkola.

Kolej Transsyberyjska

Spotkana na trasie ekipa z Niemiec

Magia kolorów zachodzącego słońca Granica Europa - Azja

Początki Tajgi za  Bajkałem

Lasy brzozowe

Partner wyprawy

więcej na www.motoazja.pl
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Miasto Kołobrzeg: Objął pan 
szefostwo w Stowarzyszeniu 
„Kołobrzeg 2010”. Jaki jest tego 
sens, skoro w ostatnim czasie 
była to organizacja mało aktyw-
na?
Marcin Beńko: Stowarzyszenie 
„Kołobrzeg 2010” znam bardzo 
dobrze. Organizacja ta zaanga-
żowała się politycznie w jedną z 
kampanii samorządowych i trze-
ba przyznać, że ta kampania była 
dość dynamiczna. Poza tym, znam 
wielu jej członków, jak chociażby 
Arnolda Wardaka, Jana Śleszyń-
skiego czy Zbigniewa Malinow-
skiego. Niezwykle pozytywnie 
należy również ocenić działalność 
społeczną „Kołobrzeg 2010”, jak 
chociażby działalność w ramach 
akcji Fundacji Batorego „Masz 
głos, masz wybór”. I uważam, że w 
Kołobrzegu jest niezbędne dobrze 
funkcjonujące stowarzyszenie, 
ale nie o kierunku stricte poli-
tycznym, bo ludzie chcą działać 
na rzecz samorządu lokalnego, 
ale niekoniecznie poprzez partie 
polityczne. Mój sens pracy w 
stowarzyszeniu „Kołobrzeg 2010” 
widzę w funkcji integracyjnej, 
jaką chcemy pełnić dla innych 
kołobrzeskich stowarzyszeń, które 
często istnieją, ale mają problem z 

bieżącą działalnością i zaangażo-
waniem w sprawy miasta i jego 
mieszkańców.

MK: Tylko w Kołobrzegu mamy 
raczej stowarzyszenia branżowe, 
zajmujące się konkretnymi wy-
cinkami naszej rzeczywistości, 
a nie mamy raczej stowarzyszeń 
o charakterze kierunkowym, 
dążących do realizacji wyłącznie 
określonych celów.
MB: Zanim zdecydowałem się 
kandydować na szefa stowarzysze-
nia „Kołobrzeg 2010”, wielokrotnie 
spotykałem się z członkami naszej 
organizacji i rozmawialiśmy o 
możliwościach realizacji całkiem 
ambitnych celów. „Kołobrzeg 
2010” ma osobowość prawną, jako 
jedno z niewielu może prowadzić 
działalność gospodarczą, jest 
przygotowane zarówno lokalowo 
jak i kadrowo do różnych przed-
sięwzięć. Jesteśmy przekonani, że 
jest szansa na daleko idącą współ-
pracę z innymi stowarzyszenia-
mi, zwłaszcza stowarzyszeniami 
zwykłymi, zrzeszającymi po kilka 
osób, ale zajmującymi się ważny-
mi dla miasta sprawami. Myślę, że 
jest kwestią czasu, abyśmy zostali 
liderem trzeciego sektora w po-
wiecie kołobrzeskim.

MK: W komentarzach po zmia-
nie w kierownictwie stowarzy-
szenia, mówiło się, że nikogo 
tam nie ma. Jak wygląda liczeb-
ność stowarzyszenia?
MB: Na dzień dzisiejszy nasze 
stowarzyszenie zrzesza 37 ak-
tywnych członków. Uważam, że 
jak na organizację pozarządową 
i na warunki kołobrzeskie, to 
dobry wynik, bo niektóre ważne 
na polskiej scenie partie politycz-
ne nie mają w Kołobrzegu tylu 
członków. 

MK: Pan nie jest członkiem 
Platformy Obywatelskiej, ale 
nie lepiej byłoby zapisać się do 
partii i działać w jej struktu-
rach, skoro cały samorząd jest 
sterowany ludźmi PO?
MB: Ja już od 5 lat popieram Plat-
formę Obywatelską, będąc człon-
kiem Klubu PO w Radzie Miasta. 
Natomiast jak już powiedziałem, 
nie wszyscy chcą być członkami 
partii politycznej. To po pierwsze. 
Po drugie, nie wszyscy do końca 
utożsamiają się z Platformą i 
głoszonym przez nią programem 
politycznym. Tymczasem nie 
brakuje ludzi chętnych do pracy 
na niwie samorządowej, ale w 
ramach samorządu jako grupy 

obywateli żyjącej na określonym 
terenie, a nie w rozumieniu całej 
tej otoczki politycznej, która tak 
naprawdę występuje wyłącznie 
w otoczeniu ośrodka władzy lo-
kalnej. 

MK: To proszę powiedzieć, ja-
kie macie plany na przyszłość.
MB: Rozmawiamy ze starostą 
kołobrzeskim, gdyż chcemy po-
wołać do życia Powiatową Radę 
Organizacji Pozarządowych, 
która by wyrażała opinie na te-
mat tego, co dzieje się w mieście 
i w powiecie, wszędzie tam, gdzie 
niezbędne jest konsultowanie 
poszczególnych kwestii ze stro-
ną społeczną. Chcemy stworzyć 
pewnego rodzaju platformę, 
która ułatwi komunikowanie się 
samorządu z trzecim sektorem 
w powiecie kołobrzeskim. Jest 
wiele organizacji, które nie mogą 
się przebić w ważnych społecznie 
sprawach, albo są zauważane na 
przykład w okresie przedwy-
borczym. Dzięki takiej radzie, 
współpraca z samorządem będzie 
przebiegała coraz sprawniej.

MK: Jaką ma pan na to receptę?
MB: Taka rada będzie reprezen-
towana przez wiele organizacji 

i dzięki temu będzie silna. Małe 
i rozdrobnione organizacje nie 
mają wpływu na pewne procesy, 
które w samorządzie zachodzą, 
na przykład w zakresie kon-
kursów na finansowanie ich 
projektów, czy na uchwały, które 
zapadają w samorządzie, bo nikt 
ich nawet nie pyta o zdanie. Duży 
może więcej. Rozmawiamy już na 
ten temat z kilkunastoma stowa-
rzyszeniami i zainteresowanie 
naszym pomysłem jest bardzo 
duże.

Robert Dziemba: Jak to 
się dzieje, że radny z 
ekipy rządzącej miastem 
i będący zapleczem 
prezydenta, pełni jed-
nocześnie rolę opozycji, 
gdyż porusza tematy dla 
władzy kompletnie szko-
dliwe?
Adam Wieczorek: Za-
wsze byłem niepokorny, 
ale tego, co robię w Ra-
dzie Miasta, nie robię pod 
publiczkę. Jestem jak kot 
chodzący własnymi dro-
gami, czy też jestem sobie 
wiatrem, sterem, okrętem i 
nie lubię, jak ktoś mi mówi 
co mam robić. Oczywiście, 
uznaję pewne reguły, które 
obowiązują w Klubie PO i 
póki jeszcze tam jestem, 
to się do nich stosuję. To 
nie jest tak, że zawsze 
będę głosował tak, jak mi 
każą, ale też nie zawsze 
będę głosował tak, jak o 
danej sprawie naprawdę 
myślę. Głosuję więc po 
swojemu. Gdyby nie ten 
charakter, pewnie byłbym 
już jakimś prezesem wal-

cowni kotłów. A nawią-
zując do sesji o Kotwicy 
Kołobrzeg, to chcę pod-
kreślić, że jestem wielkim 
jej zwolennikiem i nie 
wyobrażam sobie, żebym 
miał głosować przeciw. 
Jestem generalnie na tak, 
ale nie z tym zarządem! 
Kotwica w swojej historii 
nie miała szczęścia do 
zarządów i do prezesów. 
Ale takiego pieszczocha 

jak Przemysław Lasik to 
jeszcze nie było. Zagłoso-
wałem za Kotwicą, ale pod 
warunkiem zmiany zarzą-
du. I tak też się stało.

RD: Ale co się zmieniło 
poza zarządem? Pie-
niądze są, zaraz ich nie 
będzie. Stara bajka.
AW: Jestem za Kotwicą, 
ale nie za tą polityką, która 
funkcjonuje już od kilku lat 
i polega na zabieraniu pie-
niędzy z inwestycji i prze-
kazywaniu ich do budżetu 
Kotwicy. Negatywnie też 
podchodzę do metody „na 
spółki” i przekazywaniu 
darowizn. 

RD: Ale w sprawie pod-
wyżek cen biletów gło-
sowałeś przeciwko.
AW: Oczywiście. 

RD: I nikt nie przyszedł 
po sesji i nie powiedział: 
Wieczorek, ty taki i owa-
ki?
AW: Nie, a poza tym, ja 
bym sobie na to nie po-

zwolił. Moja matka miesz-
ka w Szczecinku, nie mam 
żony, która pracowałaby w 
miejskiej spółce czy jedno-
stce, ani teściowych, ani 
szwagrów, ani brata, ani 
siostry. Nie jestem uza-
leżniony pod względem 
rodzinnym, bo zdaję sobie 
sprawę, że to jest trudne, 
gdy trzeba podejmować 
decyzje, a ktoś tam rzuci 
coś w stylu, jak tam się 
żonie pracuje. Ja tego pro-
blemu nie mam. 

RD: A co jeden Adam 
Wieczorek może zrobić 
w Radzie Miasta?
AW: Nic. Mogę się tylko 
podenerwować, tak jak 
wyszedłem podczas sesji 
nadzwyczajnej. Pewnie 
znowu ktoś powie, że 
odstawiłem scenkę, ale 
musiałem wyjść, bo ser-
ce zaczęło mnie boleć. 
Jestem ciśnieniowcem i 
osobą schorowaną, ale nie 
zamierzam się tym chwa-
lić, bo potem mi zarzucają 
niektórzy, że za wszystko 

jest winna moja choroba. 
A ja tak naprawdę nic nie 
mogę. Mogę się pode-
nerwować i mogę kogoś 
podenerwować, a czasami 
popsuć szyki. Ale specjal-
nie tego nie robię. I znając 
siebie, pewnie nastąpi 
taki moment, że wyjdę z 
tego klubu, to znaczny nie 
mówię tu o Platformie, ale 
mam tu na myśli moją naj-
lepszą opcję, czyli bycie 
radnym niezależnym. 

RD: Ale póki co, do Plat-
formy jeszcze się nie 
zapisałeś.
AW: Nie i nie zamierzam.

RD: I nie ma nacisków? 
Nikt nie przychodzi i 
nie proponuje ci funkcji 
prezesa? No, w sumie 
prezesem jako radny 
być nie możesz, choć na 
ostatniej sesji zapropo-
nowałeś, że możesz zo-
stać właśnie prezesem 
Kotwicy.
AW: Znam tyle lat Józefa 
Skrzypczaka, członka rady 

nadzorczej Kotwicy i zdzi-
wiłem się, że na sesji tak 
mnie zaatakował, że najle-
piej, jak prezesem Kotwicy 
zostanie Adam Wieczorek. 
Potem była przerwa, a 
Józef Skrzypczak: nie 
gniewaj się Adasiu, nie 
gniewaj się. Choć prezes 
byłby ze mnie jak z koziej 
dupy trąba, bo nie mam 
żyłki do takich spraw. A tu 
trzeba mieć układy, zna-
jomości. Moim zdaniem, 
świetnym prezesem byłby 
Andrzej Mielnik, tylko, że 
on nigdy nie chce. Ale jak 
już podobno nie ma niko-
go, kto mógłby zarządzać 
Kotwicą… Nie rozumiem 
tego.

RD: Ale wracając do 
pytania: nikt ci nic nie 
proponował w zamian 
za poparcie tego czy 
tamtego?
AW: Nie, nic takiego nie 
było. Ja jestem poza ukła-
dami, bo mam paskudny 
charakter. 

`

/Sprawdz Twoje 

Miasto Kolobrzeg
Sprawdz Twoje 

Miasto Kolobrzeg
`

/

Adam Wieczorek: 

Marcin Beńko: 

Jestem sobie wiatrem, sterem, okrętem…

Duży może więcej
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 przejazd promem Scaninavia w rejsie: 
   Gdańsk – Nynashamn – Gdańsk,

 miejsce w kabinie 4  osobowej z oknem i  łazienką, 

 wyżywienie: na promie Polferries – 3 śniadania 
   kontynentalne, 3 obiadokolacje serwowane

 deser  z kawą do każdego zestawu obiadowego

 autokar klasy Lux  

 opieka pilota-przewodnika w Sztokholmie

 przewodnik miejscowy  w Ratuszu Sztokholmskim

 ubezpieczenie klinnw

 udział w imprezach rozrywkowych organizowanych 
   na promie

WYCIECZKA PROMOWA DO SZTOKHOLMU
jednej z najpiękniejszych stolic świata.

Termin:  26-29.08.2011 

MORSKIE BIURO PODRÓŻY s.c.
78-100 Kołobrzeg, al.I Armii Wojska Polskiego 6 B
tel. +48 94 35 250 10; 35 40 281, 
fax +48 94 35 277 84

www.polferries.info.pl; e-mail: biuro@polferries.info.pl

Koszt wycieczki od 810 zł 

Długo zapowia-
dana gwiazda 
telewizji i kuchni 
- Pascal Brodnicki, 
pojawił się wraz z 
grillem, na którym 
przyrządził kilka 
ciekawych, ale i 
oryginalnych po-
traw. W Centrum 
O g r o d n i c z y m 

„Żulicki” na grillo-
wanie z Pascalem 
przybył komplet 
publiczności. Naj-
pierw wykonywano 
sobie pamiątkowe 
fotografie, a po-
tem mistrz patelni, 
czy raczej grilla, 
przeszedł do teo-
rii gotowania, od 

właściwości grilla 
do przeznaczenia 
noży i przypraw. 
A potem była już 
tradycyjna rozpał-
ka i grillowanie 
na grillu tradycyj-
nym i gazowym. 
Kto był, ten mógł 
spróbować, czym 
różnią się potrawy 

z poszczególnych 
grilli, a także czym 
jest grillowanie 
bezpośrednie i 
pośrednie.

Rodzi się nowa 
dyscyplina w 

Kołobrzegu. Wielu 
już znudziły się ciągłe 
spory o zalegającą 
na dnie długów Ko-
twicę i kibicują kie-
rowcy koparki, który 
samotnie urządza 
sobie rajdy po rzece. 
Koparka świetnie 

radzi sobie z jeżdże-
niem po dnie Parsęty. 
Na razie bierze udział 
przy pracach nad 
odnowieniem murów 
oporowych, ale w 
przyszłości, kto wie. 
Zamiast kajaków – 
rejs koparką. Zamiast 
mostu, koparkowy 
prom. Ekstra!

Turyści i mieszkańcy 
wypoczywający na plaży 
mają utrudniony dostęp 
do morza. Wszystko przez 
brak odpowiednich zejść 
nad samą wodę. Piasek 
nawieziony w ramach 
refulacji, zabrało morze.

Część plaży, która rozciąga 
się od sanatorium Arka w 
kierunku Podczela, cieszy 
się dużym zainteresowa-
niem. Korzystają z niej 
matki z dziećmi, młodzież 
i ludzie starsi. Jednak nie 
każdy może sobie pozwolić 
na spacer brzegiem morza. 
Powód? Woda wypłukała 
piach nasypany w procesie 
refulacji, co spowodowało 
powstanie czegoś w rodzaju 
klifu. Utrudnia to rekreację. 

- Fatalnie jest, pierwszy raz 
widzę coś takiego na plaży. 
Nie wiem dlaczego tego 
nie można jakoś wyrównać 
– mówi pani Marta, turystka 
z Łodzi. Przez takie zanie-
dbanie zwykłe czynności 
stają się kłopotliwe. Problem 
stanowi zniesienie wózka, 
czy też nabranie  przez 

dzieci wody do zabawy. Poza 
tym, urwany brzeg może 
doprowadzić do tragedii. 
Wystarczy chwila nieuwagi, 
a o nieszczęście nietrudno. 
Rozwiązaniem mogłyby być 
usypane co parę metrów 
zjazdy. I być może będą... jeśli 
plażowicze usypią je sami.

Klaudia MatyjaszewskaPascal grillował 
u Żulickiego

W Centrum Ogrodniczym „Żulicki”, odbyła się długo oczekiwana impreza. 
Pascal Brodnicki pokazywał, jak smacznie i zdrowo grillować.

Znowu kłopoty z plażą

Rajd koparką po Parsęcie



  12  | www.miastokolobrzeg.pl   lipiec 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   13    lipiec 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Strażacy z jedno-
stek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Rymań 
między marcem a majem 
odbyli szkolenie straża-
ków ratowników, które 
przeprowadziła Komenda 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ko-
łobrzegu. Szkolenie za-
kończyło się egzaminem 
praktycznym, 
j a k i m 
było 

przejście komory dymo-
wej w Bornym Sulinowie. 
Wszyscy strażacy szko-
lenie zaliczyli z wynikiem 
bardzo dobrym. Gratulu-
jemy!

11 czerwca na stadionie 
sportowym w Ryma-
niu zostały rozegrane 
Gminne Zawody Sporto-
wo–Pożarnicze, których 

organizatorem była 
O c h o t n i c z a 

Straż Po-
żarna z 

R y -

mania. Drużyny OSP z 
terenu Gminy Rymań 
zajęły kolejno miejsca:
I miejsce – OSP Rymań, 
II miejsce – OSP Droz-
dowo, III miejsce – OSP 
Gorawino, IV miejsce 
– OSP Starnin.

Poza drużynami senio-
rów wystartowała również 
młodsza grupa chłopców 
z Gorawina i z Rymania, 
a także starsza grupa 
chłopców z Gorawina.

Ponadto, w dniach 25-26 
czerwca dziewięciu stra-
żaków z Gminy Rymań 
pojechało na coroczne 

zawody strażackie do 
partnerskiej Gminy Mar-
nienwerder. W zawodach 
po stronie polskiej brały 
udział cztery gminy: 
Gmina Dobra, Gmina 
Krzesina, Gmina Nowy 
Tomyśl i Gmina Rymań. 
Chłopcy z Gminy Rymań 
zajęli drugie miejsce, w 
związku z tym jesteśmy 
z nich dumni. 

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom zawodów i 
ich opiekunom wysokie-
go poziomu szkolenia i 
sprawności.

Karolina Usarek

W środę w nocy (6 
lipca) na jednym 
z pól obsianych 

zbożem w Rymaniu 
pojawiły się trzy kręgi. 
Największy krąg był o 
średnicy około 10 metrów, 
a dwa pozostałe trochę 
mniejsze. Mieszkańcy po 
odkryciu tajemniczych 
kręgów w zbożu błyska-
wicznie roznieśli wieść o 
tym, że w miejscowości 
lądowało UFO. 

Jak na razie nie wiadomo, 
co niezidentyfikowany 
obiekt lub obiekty latające 
miałyby robić w Rymaniu i 
czy była to jedynie prze-
jażdżka, czy też wizyta w 
konkretnym celu. Zdaniem 
badaczy UFO, ślady pozo-
stawione w zbożu świad-
czą o lądowaniu kosmicz-
nego pojazdu. W samym 
Rymaniu można jednak 
usłyszeć, że niektórym w 
nocy to się nudzi…

Na terenie Gminy 
Rymań trwają 

prace przy budowie 
ścieżki rowerowej wraz 
z infrastrukturą towa-
rzyszącą. Inwestycja 
jest realizowana w ra-
mach projektu „Budowa 
i zagospodarowanie 
ścieżek rowerowych na 
terenie Dorzecza Par-
sęty” w partnerstwie z 
Gminą Gościno, Karlino 
i Siemyśl, co stanowi 
pierwszy etap tworze-
nia kompleksowej sieci 
ścieżek rowerowych w 
Dorzeczu Parsęty. 

Projekt zakłada budowę 
nowej ścieżki rowerowej 
na terenie Gminy Ry-
mań o łącznej długości 
ponad 13 kilometrów. 
Nowa ścieżka rowerowa 

została zaprojektowana 
na nasypach dawnej 
kołobrzeskiej kolejki 
wąskotorowej. Wyko-
nawcą odcinka ścieżki 
w Gminie Rymań jest fir-
ma EMULEX Kalinowski 
Sp. z o.o. z siedzibą w  
Stargardzie Szczeciń-
skim. Koszt inwestycji 
to niemal 4 miliony 200 
tysięcy złotych. 

WZOROWI STRAŻACY 

Z GMINY 
RYMAŃ!

Ścieżka 
rowerowawbudowie

UFO w Rymaniu
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W tym roku w warsztatach wzięli udział: Henryk Cebula, 
Tomasz Wołoszyn, Jarosław Wojtasiński, Jarosław Hnidziej-
ko, Paweł Kuczyński, Tomasz Niewiadomski, Janusz Mro-
zowski, Paulina Kopestyńska, Jacek Podlasiński, Michał 
Graczyk, Szczepan Sadurski i Dariusz Pietrzak. Rządzili 
gminą od momentu przekazania symbolicznego klucza 
przez wójta Jerzego Kołakowskiego. Odbyło się to na wiel-
kiej cenie koncertowej trasy RMF FM w obecności kilku 
tysięcy widzów. Dzień wcześniej wprost na plaży na cześć 
Stolicy Dobrego Humoru koncertowała Strażacka Orkie-
stra Dęta „Morka”.

W programie warsztatów nie zabrakło tradycyjnego „Dnia 
Karykaturzysty”, zorganizowanego dwukrotnie – w Ustro-
niu Morskim i Sianożętach. Rysownicy przeprowadzili 
także naukę rysunku satyrycznego dla kolonistów wypo-
czywających w Ośrodku „Janosik”. Przez cały czas pod-
patrywali letnie życie turystów i mieszkańców. Rysowali 
karykatury także podczas otwarcia Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego „Helios”. 

W trakcie „Morki” otwarto dwie wystawy. Najpierw ponad 
130 rysunków autorów z całego świata stworzonych z oka-
zji 10-lecia Partii Dobrego Humoru. Otwarcia dokonał sam 
jej szef – Szczepan Sadurski. Wernisaż zakończył się zbio-
rowym odtańczeniem samby w rytm muzyki zagranej na 
kongach przez Piotra Sobieszka. Te rysunki można oglądać 
do końca wakacji na piętrze GOK.
Elementem finałowym warsztatów był wernisaż rysunków 
poplenerowych.

Centrum Sportu i Rekreacji Helios zbudowane za 20 milionów złotych, zostało uroczyście 
otwarte. Przy okazji odsłonięto pomnik sarenki.

Helios to kryta pły-
walnia, odkryty 

basen z podgrzewaną 
wodą wraz ze zjeż-
dżalnią. To największa 
inwestycja w Ustroniu 
Morskim, zrealizowana 
w ostatnich latach. Na 
uroczystość otwarcia 
przybyli m.in. wicemar-
szałek senatu Anna 
Sztark oraz członek 
zarządu województwa 
zachodniopomorskiego 
- Marek Hok. Nie zabra-
kło oczywiście straża-
ków, bo to oni byli ważną 
częścią uroczystości. To 
bowiem strażacy wraz 
z wójtem uratowali ży-
cie sarence dryfującej 
na krze. Odsłonięcia 
pomnika dokonał Jerzy 
Kołakowski wespół ze 

strażakami. Wójt poca-
łował sarenkę, tak jak to 
zrobił, gdy wyciągnięto 
ją z lodowatego Bałtyku 
kilka miesięcy temu. 

Strażacy otrzymali 
odznaczenia i meda-

le, Portowa Ochotnicza 
Straż Pożarna dostała 
czek na 3000 złotych 
(na silnik do łodzi), a od 
teraz sarenka ma być 
ustrońską atrakcją. Jej 
pogłaskanie ma przyno-
sić szczęście. 

Po przecięciu wstęgi i 
poświęceniu obiek-

tu, wszyscy weszli do 
środka. Jerzy Kołakow-
ski wraz z poprzednim 
wójtem - Stanisławem 
Zielińskim, a także z 

przewodniczącym Rady 
Gminy - Krzysztofem 
Grzywnowiczem, do-
lali wody do basenu. Z 
kąpieli nie skorzystał 
jednak nikt, poza prze-
wodniczącym rady. W 
swoim przemówieniu, 
wójt Jerzy Kołakowski 
przypomniał, że to już 
drugi etap inwestycji 

realizowanej w Ustroniu 
Morskim. W ramach 
trzeciego etapu ma 
powstać hala widowi-
skowo-sportowa i euro-
boisko. 

Uroczystość uświetnił 
wspaniały występ stra-
żackiej orkiestry „Mor-
ka” i mażoretek.

Basen otwarty,
sarenka na 
szczęście

Zakończyły się Warsztaty 
Satyry i Karykatury „Morka”. 
Po raz dziewiąty Ustronie 
Morskie stało się Letnią Sto-
licą Dobrego Humoru. Jak 
zwykle nie zabrakło atrakcji.

Dobrego Humoru
Letnia Stolica

Wokalne wakacje w Ustroniu Morskim

Do historii przeszło kolejne wydarzenie muzycznie w Ustroniu. Koncert w amfiteatrze zakończył 
Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne „Vocal Holiday Program 2011”.

W kilkudniowym szko-
leniu wzięło udział 

24 młodych wokalistów, 
którzy szlifowali swoje 

umiejętności pod okiem 
sześciu wykwalifiko-
wanych instruktorów z 
dziedziny muzyki, teatru 

i tańca. Organizatorami 
warsztatów byli: Między-
narodowe Stowarzysze-
nie Sztuki Współczesnej 

„Natural Voice Perfection” 
oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Ustroniu Mor-
skim. 
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W tym roku odbędzie się 
po raz drugi. To młoda, ale 
już zbierająca pozytywne 
opinie impreza przygo-
towana przez Regionalne 
Centrum Kultury im. 
Zbigniewa Herberta. Za-
łożeniem festiwalu jest 
prezentacja najciekaw-
szych jazzowych zjawisk 
i trendów oraz pokazanie 
różnych odcieni muzy-
ki jazzowej. Ma on być 
otwarty na różne nurty we 
współczesnym jazzie: od 
tradycji po pop-jazz. Ideą 

przyświecającą festiwalowi 
jest bowiem popularyzacja 
muzyki improwizowanej 
na możliwie największą 
skalę. Organizatorzy, chcą 
koncertami zaintereso-
wać taką publiczność, 
która potraktuje jazz jako 
atrakcyjną ciekawostkę i 
inspirację do głębszego 
zainteresowania ofertą fe-
stiwalową. Obok młodych, 
debiutujących zespołów, w 
Kołobrzegu goszczą uzna-
ne gwiazdy polskiej sceny 
jazzowej.

To Sunrise, naj-
większy koło-
brzeski festiwal, 

na który przyjeżdżają 
tysiące młodych fanów 
muzyki techno, trance 
i house z całej Polski 
i Europy. Sunrise to 
muzyka elektroniczna i 
dobra atmosfera stwo-
rzona przez najlep-
szych dj’ów, tworzących 

na scenie w amfiteatrze, 
parkingu obok oraz na 
kołobrzeskiej plaży nie-
zapomniane dla wielu 
widowisko. Pokaz świa-
tła, grafiki na ścianach 
diodowych i sztuczne 
ognie. Do tego moc 
muzyki techno, house 
i trance. W tym roku 
festiwal odbywa się w 
dniach 22-24 lipca.

Międzynarodowy Festiwal 
„Muzyka w Katedrze” XI

Pobożnie, misternie, 
koncertowo…

Interfolk po raz 20

Tłumy ludzi, 
świetna muzyka, 

dobra zabawa

Międzynarodowe Spo-
tkania z Folklorem 

„Interfolk” to impreza o dłu-
gich tradycjach, sięgających 
początku lat 90-tych. Co 
roku, w wakacje przyjeżdża-
ją do Kołobrzegu zespoły ze 
wszystkich zakątków świata, 
aby prezentować swoją 
kulturę, tradycje, zwyczaje 
i muzykę. Festiwal na stałe 
wrósł w panoramę kultu-
ralną miasta. Rozpoczyna 
go rokrocznie uroczysty 
przemarsz zespołów ulica-
mi miasta, a kończy koncert 

galowy. Nie brakuje koncer-
tów na plaży, w mieście i w 
amfiteatrze. Podczas Inter-
folku można się nauczyć 
tańców egzotycznych, a 
także spróbować swoich sił 
w tradycyjnych śpiewach. 
A wieczorami, podczas 
koncertów, gwarantowana 
jest dobra, folkowa zabawa. 
Głównemu koncertowi na 
plaży towarzyszy również 
pokaz sztucznych ogni. W 
tym roku Interfolk 2011 
odbędzie się w dniach 16-20 
sierpnia.

Muzyka w kołobrzeskiej bazylice rozbrzmiewa od 
wieków. Zawsze z tym samym namaszczeniem i 

religijnym uniesieniem, które towarzyszy nie tylko słu-
chaczom, ale także wykonawcom. Co roku można po-
słuchać muzyki organowej, chóralnej, instrumentalnej 
oraz śpiewu solowego. Ciekawa formuła koncertów, 
podczas których muzyka organowa przeplatana jest 
z muzyką instrumentalną i utworami wokalnymi, a 
także sakralny charakter festiwalu, wszak świątynia 
jest Domem Boga, daje słuchaczom, zarówno ko-
łobrzeżanom jak i licznie przybyłym do kurortu nad 
Parsętą turystom wiele satysfakcji.

Przed wojną, koncerty w kolegiacie uatrakcyjniały 
pobyt kuracjuszów w tym nadmorskim kurorcie, 

jednocześnie podnosząc jego rangę w skali całych 
Niemiec. W kolegiacie koncertował Max Reger, a także 
Jan Springer – Królewski Dyrektor Muzyczny. Koło-
brzeg posiadał własny teatr, salę koncertową na 1000 
miejsc, własną orkiestrę, etc. Dziś, tradycje spotkań 
z muzyką poważną przejął Międzynarodowy Festiwal 
„Muzyka w Katedrze”. Tu rozbrzmiewa muzyka orga-
nowa, instrumentalna, chóralna. Misterne opracowania 
w koncertowej oprawie, wykonywane z pobożnym na-
maszczeniem, poruszają nie tylko mury tej szacownej 
świątyni, ale także serca słuchaczy. Wspaniała akusty-
ka bazyliki, jej organy oraz instrumentaliści i śpiewacy 
występujący podczas koncertów o sakralnym charakte-
rze, tworzą niesamowitą atmosferę, gdzie muzyka słu-
ży nie tylko ziemskiej przyjemności, ale także chwale 
Wszechmogącego.

RCK pro JAZZ 
Festiwal
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Namaszczanie na posła

Hok: I wiesz Grzesiu, jak już będę 
posłem…

Hok: … to w sejmie będę siedział 
koło ciebie, jak na wicemarszałka 
przystało.

Schetyna: Spoko, tylko mi mówi-
li, że tu na wicemarszałka cię nie 
chcieli…

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

Kowalska-Urbanowicz: Wygodny fotel, niezła pen-
sja no i klimatyzacja w gabinecie… same luksusy.

Kołakowski: Niezłą masz starościnę. To jakaś spe-
cjalna promocja?
Tamborski: Jeszcze nie, musiałaby się zapisać do 
Platformy.* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszcze-

gólne kwestie są fikcją literacką, aczkolwiek odnoszą się do pewnych 
rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Nasza koleżanka z TKK – Jolanta Kowalska-Urbanowicz, postanowiła wygodnie rozsiąść się na fotelu staro-
sty kołobrzeskiego – Tomasza Tamborskiego. Staroście i byłemu wicestaroście bardzo to się spodobało…

Niedawno pisaliśmy o 
kocie, który zaginął 

po tym, jak bawił się z nim 
głodny operator kamery 
lokalnej telewizji. Niestety, 
wieści o kocie nie ma. Ten 
na zdjęciu to zupełnie inny 

egzemplarz, przygotowany 
specjalnie na wakacyjne 
wojaże. Bez problemu mie-
ści się w plecaku. Warto 
tylko pamiętać, że w przy-
padku niezbędnego prania, 
kota nie wyżymamy!

Z kotem 
na wakacje

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222

Starościna? Ha, ha!
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