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kołobrzeg

Miał 2 promile
– potrąciło go drzewo . . .
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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00Zapraszamy!

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

STRZYŻEWSKA
KRYSTYNA
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W tej kampanii 
nikt nie ukrywa, że kandydat 

Platformy Obywatelskiej do sejmu 
– Marek Hok, jest naszemu miastu i 

powiatowi niezwykle potrzebny. Wiele razy 
powtarzane jest nazwisko ś.p. Sebastiana Kar-
piniuka, dzięki zaangażowaniu którego udało się 
sporo spraw dla miasta i mieszkańców załatwić. 

Załatwić, bo czasami w polityce centralnej inaczej 
nie można. Osierocony po katastrofie smoleńskiej 

Kołobrzeg potrzebuje nowego otwarcia posła z 
obozu rządzącego. Niedawno nie ukrywał tego 

nawet lider opozycji kołobrzeskiej – Henryk 
Bieńkowski. 
Więcej na stro-

nie 3.

HOK
SZANSĄ 
DLA KOŁOBRZEGU

Trudno powiedzieć 
czy to głupota czy 
już pewna wła-

ściwość polskiej wsi. 

34-letni mieszkaniec 
Dygowa stracił pano-

wanie nad pojazdem i 
uderzył w drzewo we 

Wrzosowie. Był pijany, 
co więcej, nie pierwszy 
raz… 

Czytaj na stronie 3.
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godziny otwarcia: 
pn-sob 6:30-22:00
ndz 9:00-22:00

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-118 Warszawa
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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

1. Mieszkanie własnościowe w Zieleniewie Kołobrzeg, 
 ul. Różana 48 – 1 pok., pow. 30,43m2 .
2. Mieszkanie lokatorskie w Zieleniewie Kołobrzeg, 
 ul. Różana 16 – 1 pok., pow. 32,60m2.
3. Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, 
 ul. Torowa 10 – 2 pok., pow. 58,37m2.
4. Mieszkanie lokatorskie w Gościnie, 
 ul. Torowa 10 – 1 pok., pow. 33,04m2.
5. Garaż – sprzedaż lub najem, 
 ul. Torowa 10

RSIM „INWEST-DOM”
OFERUJE DO ZBYCIA:

!Informacje w biurze Spółdzielni – ul. Żytnia 26, Koszalin, 
tel. 94/343-19-12 kom. 501653758

Recydywista 
jechał z 2 promilami

Marek Hok 
i jego drużyna

Był radnym Rady Miasta, obecnie jest radnym wojewódzkim. Już za kilka dni będzie wiadomo, czy 
zasiądzie w ławach parlamentu. To zależy wyłącznie od wyborców. Głosowanie 9 października. 

Marek Hok ma szansę na 
powtórzenie sukcesu swo-
jej partii sprzed 4 i sprzed 
6 lat, gdy mandat poselski 
zdobywał Sebastian Kar-
piniuk. To wówczas po raz 
pierwszy w historii miasta 
mieliśmy dwóch przedsta-
wicieli z naszego miasta w 
parlamencie. Dziś jednak 
powszechnie wiadomo, że 
nie jest sztuką mieć posła 
w parlamencie, ale sztuką 
jest jeszcze to, żeby ten 
poseł miał odpowiednie 
wpływy w stolicy. Dlatego, 
jak mówi Henryk Bieńkow-
ski, przewagą Hoka jest 
to, że będzie miał oparcie 

w partii rządzącej. A to 
kolejna szansa dla miasta, 
zwłaszcza w perspektywie 
kolejnych środków unij-
nych.
Podczas oficjalnego rozpo-
częcia kampanii wyborczej 
spotkała się elita powiato-
wej Platformy Obywatel-
skiej, na czele ze starostą, 
prezydentem i wójtami 
gmin. Celem było pokaza-
nie skonsolidowanej dru-
żyny, która chce działać na 
rzecz rozwoju Kołobrzegu 
i powiatu kołobrzeskiego. 
Marek Hok przedstawił 
swoje hasło wyborcze: 
„zawsze można więcej”. 

Hok tłumaczył, że dla Koło-
brzegu drużyna PO zrobiła 
już bardzo dużo, a może 
zrobić jeszcze więcej.

Kandydat Platformy wska-
zał, że w jego programie 
jest przebudowa drogi 
krajowej nr 6 i uczynienie 
jej bardziej bezpieczną. 
Hok już rozpoczął starania 
na rzecz przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 102, od 
Ronda Kardynała Jeża do 
Ronda Solidarności. - W 
tym roku zrobimy projekt 
tej trasy, w kolejnych zdo-
będziemy dofinansowanie, 
żeby odetkać Kołobrzeg 

- argumentował Hok. 
Obecny członek zarządu 
województwa zachodnio-
pomorskiego wskazał na 
konieczność przebudowy 
amfiteatru tak, abyśmy 
się za niego nie musieli 
wstydzić, a także budowę 
stacjonarnego hospicjum. 
Podkreślał również swoje 
przywiązanie do współpra-
cy z organizacjami poza-
rządowymi.

Wybory już za 2 tygodnie. 
Wówczas okaże się, czy 
mieszkańcy postawili na 
dalszy rozwój miasta i oko-
licznych gmin.

Troje młodych ludzi 
jechało główną uli-
cą we Wrzosowie, 

gdy w pewnym momen-
cie kierowca nie zapano-
wał nad Renault Laguna 
i uderzył w drzewo. Auto 
odbiło się i obróciło o 
180 stopni dachując. 
Dwie osoby wyleciały 
przez szybę. 19-latkowi, 
mieszkańcowi Wrzo-
sowa, nic się nie stało. 
Odmówił przewiezienia 
do szpitala i po wydmu-
chaniu 1,5 promila po-
szedł do domu. 38-letnia 
mieszkanka Wrzosowa 
trafiła do szpitala z obra-
żeniami głowy i urazem 
kręgosłupa. 

Kierowca, 34-let-
ni mieszkaniec 
Dygowa, miał 2 

promile w wydychanym 
powietrzu. W przeszłości 
jechał już po spożyciu 
alkoholu, a sąd zabrał 
mu prawo jazdy i zaka-
zał prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. 
Mężczyzna pomimo to 
wsiadł za kierownicę, a 
wcześniej spożywał z 
kolegami alkohol. Fakt, 
że skończyło się tylko na 
obrażeniach pasażerki, 
można określić mianem 
cudu. Ten fakt 34-latek 
będzie mógł rozważać 
zza krat - został aresz-
towany.
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

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. 10-18 
w soboty 10-15

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

swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

Niedawno Janusz Gromek wy-
brał się do jednego z banków, 
aby opłacić rachunki. Niespo-

dziewanie, z jednego z okien został 
ochlapany farbą, która pobrudziła 

garnitur prezydenta Kołobrzegu. 
I to w biały dzień. Normalnie 
skandal. Sprawą zaintereso-
wały się organy ścigania. Po 
krótkim śledztwie, dzielnicowy 
dotarł do jednego z mieszkań, 
w którym trwał remont. Złapał 
w nim na gorącym uczynku 
dziecko, które suszyło na 
parapecie pędzel. Gdy o spra-

wie dowiedział się prezydent, 
przyjął przeprosiny i już się nie 

gniewał. My nie powiemy, że jaki 
prezydent, taki zamach, ale gratu-

lujemy prezydentowi pedagogiczne-
go podejścia do sprawy.

Kaczyński boi się demokracji?

Tym razem prezydent nie trafił do szpitala…

Czy to był zamach?

Od południa Radio Ko-
łobrzeg zapowiadało 

rozmowę na żywo z liderem 
Prawa i Sprawiedliwości - Ja-
rosławem Kaczyńskim. Prezes 
największej partii opozycyjnej 

był dzisiaj w Szczecinie i 
Kołobrzegu. Jak mówi 

Jarosław Banaś, wy-
wiad z Jarosławem 

Kaczyńskim był 
umówiony od 

c z w a r t k u . 
- Wybra-
łem stolik, 
sprawdzili-
śmy jakość 

p o ł ą c z e n i a 
i stawiłem 
się godzi-
nę przed. 
Jednak na 
kwadrans 

przed 

wejściem na antenę okazało 
się, że wywiadu nie będzie. Nie 
w tym miejscu i nie na żywo. 
„Może pan nagrać wywiad” 
- informują mnie przyboczni. 
Nagranego prezesa możemy 
odtwarzać przez kilka godzin 
ciurkiem, zresztą po co, każdy 
sobie może odtworzyć dowolne 
nagranie w domu na własnym 
monitorze, ja obiecałem słu-
chaczom potwierdzony wywiad 
na żywo. Bo nasze radio i 
przekaz na żywo, to zdobycz 
małej lokalnej demokracji. „Nie 
możemy, ryzykować, ktoś coś 
krzyknie, właśnie w Szczecinie 
było nieciekawie… Przeprasza-
my”. Tyle usłyszałem.

Banaś prosił o pomoc 
naszego lokalnego posła 

- Czesława Hoca. Nie podzia-
łało, poseł przy prezesie był 
jak sparaliżowany. „Ciekawe 
czy prezes też tak pojmuje de-
mokrację i pracę w niezależnych 
mediach. Wątpię, ale nie zamie-

rzam tego dziś sprawdzać. 
Prezes, otoczony przymilnie, 
odizolowany od żywego radia, 
fotografowany i pokazywany 
jak eksponat, właśnie coś je i się 
uśmiecha. Wybrańcy dopusz-
czeni, uśmiechają się również 
i także coś zajadają. Nie ma 
pytań, nie ma odpowiedzi. My 
na antenie gramy przyjemną 
muzykę. Jest miło. Demokracja 
przegrywa z przybocznymi. 
W moim mieście, w moim 
radiu, dla naszych słuchaczy, 

prezes był dzisiaj niedostępny” 
- napisał redaktor Banaś na 
radiowym Facebooku.

Kaczyński przez Kołobrzeg 
przeleciał jak trąba po-

wietrzna. Tu coś zjadł, tam się 
pokazał, gdzieś jeszcze z kimś 
zagadał. Docelowo pojawił 
się w Regionalnym Centrum 
Kultury na „Herbertiadzie”. 
Początkowo nie wiadomo, czy 
dziennikarze zostaną wpusz-
czeni. No bo wiadomo, będą 

pewnie przeszkadzali, albo 
ktoś coś krzyknie. Wreszcie 
jednak zwycięża zdrowy roz-
sądek. Przyjechał lider opozy-
cji do miasta, a jego działacze 
zlekceważyli mieszkańców. 
Kto nie szanuje dziennikarzy, 
nie szanuje i społeczeństwa, 
dla którego ci dziennikarze 
pracują. To strach czy już 
fobia?
P.S. Nasza redakcja na spotka-
nie z prezesem zaproszona nie 
została.

DELIKATESY WARYŃSKIEGO

Zapraszamy

*Tylko u nas 
zwrot gotówki 

  przy każdym zakupie!
    Zapytaj sprzedawcę o szczegóły
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OLSZEWSKI

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

do prokuratury
Spór zbiorowy w szpita-
lu trwa. Przedstawiciele 
związków zawodowych 
negocjowali z kierownic-
twem placówki w sprawie 
podwyżek dla pracowników 
poza lekarzami. Związkowcy 
domagali się 350 złotych 
do pensji zasadniczej dla 
każdego pracownika z wyłą-
czeniem grupy lekarzy. Na to 
nie zgodził się dyrektor szpi-
tala. Po ponad dwugodzin-
nych rozmowach podpisano 
protokół rozbieżności.

Po spotkaniu z dyrektorem 
odbyło się spotkanie związ-
kowców z załogą. - Niestety, 
ze strony dyrektora nie pa-
dła żadna propozycja, która 
zrekompensowałaby nasze 
żądania. Nie było żadnej 
propozycji, która wychodzi-
łaby w jakikolwiek sposób 
wobec oczekiwań pracow-
ników - mówił Krzysztof 
Czuchra, szef szpitalnej 
„Solidarności”. Czuchra 
dodał, że strony wyczerpały 
wszystkie argumenty, a teraz 
zostanie powołany negocja-
tor. Związkowcy przyznali, 
że dyrektor nazywa ich per 
„przeciwnicy”. - Pan dyrektor 
znowu mówił, że do tematu 
powrócimy po wyborach, 
ale ja się pytam, czy jak PO 
wygra to da nam podwyżkę? 
- pytała Danuta Pietrzela z 
Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych. Tymczasem 
Janusz Olszewski wypowie-
dzi związkowców nazwał 
bzdetami. - Chcecie mieć Go-
leniów!? Będziecie go mieli! 
- krzyczał dyrektor. - Proszę 
nas nie straszyć - protesto-
wali pracownicy szpitala.

Dyrektor upiera się, że nie 
może dać podwyżek, bo nie 
ma pieniędzy. Związkowcy 
twierdzą, że nie o pieniądze 
chodzi, a o atmosferę w 
zakładzie pracy. Ze szpitala 
ewakuują się lekarze. Dyrek-
tor twierdzi, że dla pieniędzy, 
ale nasze źródła twierdzą, 
że to bzdury. Tymczasem 
związkowcy złożyli w Pro-
kuraturze Rejonowej w Ko-
łobrzegu zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Janusza 
Olszewskiego. Ma ono po-
legać na utrudnianiu dzia-
łalności związkowej poprzez 
odmowę wydania informacji 
finansowych szpitala, opóź-
niania wydania zgody na 
wydanie sali na spotkanie 
z załogą, a także zastrasza-
nia pracowników szpitala 
rozpowiadaniem fałszywej 
informacji o komercjalizacji 
szpitala i zwolnieniami z 
pracy w przypadku podtrzy-
mywania żądań wynikają-
cych ze sporu zbiorowego. A 
spór zbiorowy trwa. Wydaje 
się jednak, że dyrektor nie-
wiele sobie z tego robi...

Nadmuchali 

kościół 
pod 
latarnią

Każdy może wspomóc inicjatywę 
księdza Krzysztofa Kowala, wpłaca-
jąc pieniądze na konto bankowe:
Bank PeKaO S.A. I/o w Koszalinie
Swift – PKOPPLPW 
PLN - PL 57 1240 1428 1111 0000 2250 3956
z dopiskiem: Kościół na Kamczatce

Gdyby nie 10-metrowa 
dzwonnica, można 

by pomyśleć, że to wielka 
dmuchana zjeżdżalnia. A 
tymczasem to najpraw-
dziwszy kościół, w do-
datku coś na wzór wozu 
Drzymały. Dlaczego? Bo 
władze w Pietropawłowsku 
Kamczackim przez kilka lat 
odmawiają księdzu Krzysz-
tofowi Kowalowi zgody 
na rozpoczęcie budowy 
kościoła. Ksiądz Krzysztof 
jest zapalonym misjona-
rzem. Cieszy się na Syberii 
ogromnym autorytetem. 
Nic dziwnego - dojechał 
tam rowerem. Jest misjo-
narzem diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej.

Dmuchany kościół waży 
około 100 kilogramów, 

ma powierzchnię około 
42 metrów kwadratowych. 
Teraz trzeba go przewieźć 
na Kamczatkę. - Rowerem 
się nie da - uśmiecha się 
ksiądz Krzysztof, który z 
radością podchodzi do 
swoich problemów. Jak 
twierdzi, łatwiej mu je roz-
wiązywać. - Dlatego musi-
my zebrać około 8 tysięcy 

złotych, żeby dostarczyć 
nasz kościół do Pietropaw-
łowska. Bóg da, że się uda 
- wierzy misjonarz.
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Znicze od 
0,99 PLN

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking samorządów i najwyższych dochodach. Nasz powiat zajął 5 pozycję.

w rankingu „Wspólnot y”
Powiat na 5 miejscu

„Wspólnota” po raz kolejny opu-
blikowała ranking samorządów 
z największymi dochodami per 
capita. Co ciekawe, powiat koło-
brzeski skoczył w tym rankingu 
z 71 na 5 miejsce! Co jest tego 
przyczyną? Autorzy rankingu, 

obliczając wskaźnik zamożno-
ści, pominęli dotacje. Wskazują, 
że dotacje, zwłaszcza unijne, 
nie mają nic wspólnego z do-
chodami i powodują, że liderami 
rankingu stają się samorządy, 
które znajdują się tu chwilowo. 

W ten sposób, powiat koło-
brzeski, który do tej pory w 
rankingu dołował, znalazł 
się w pierwszej piątce (za-
możność per capita 881,20). 
Powiat kołobrzeski wyprze-
dziły powiaty: malborski, 

olecki, przysuski, człuchowski 
(992,46). W 2006 roku powiat 
kołobrzeski zajął 45 pozycję, 
potem oscylował wokół miej-
sca 72 czy 60. To historyczna 
pozycja naszego powiatu na 
tle pozostałych samorządów 

powiatowych w Polsce. Gmi-
na Miasto Kołobrzeg zajęła 
w rankingu „Wspólnoty” 12 
miejsce (2702,47), spadając o 
3 pozycje w stosunku do ran-
kingu z ubiegłego roku.

Zapraszamy!
 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25aOferta ważna od 21.09.2011 r. do wyczerpania zapasów

 Tanie rozwiązania
  do ogrodu i mieszkania

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00
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Ratowniczki pływały, ale 
nie na skuterach, lecz ka-
jakach. Pływanie na sztor-
mowej fali wymaga wielu 

umiejętności, ale jest także 
okazją do sprawdzenia 
kondycji. A poza tym, to 
zawsze świetna zabawa, bo 

na Parsęcie takich atrakcji 
nie ma. Tym razem podglą-
daliśmy trzy ratowniczki: 
Magdę, Agnieszkę i Joannę.

Strażnicy doczekali się rów-
nież i takich określeń, jak 
„zbrojne ramię prezydenta”. 
Są krytykowani powszech-
nie przez tych, którym się 
dali we znaki, najczęściej 
porządkując wiele spraw w 
mieście. Zajmują się często 
problemami, którymi nie 
chce bądź nie musi się zaj-
mować policja: od kota na 
drzewie czy mewy na ulicy, 
po łapanie przestępców, bo 
to też się w historii zdarza-
ło. Strażnicy w 3 minuty 
przypomnieli wiele faktów 
ze swojej 20-letniej historii. 
Przygód było wiele, teraz 
można się z nich pośmiać.

Straż Miejska to dla wielu 
jedyna instytucja, która sta-
ra się coś zrobić z „niczyimi” 
problemami. Niedawno 
pisaliśmy o składowaniu 
starych i zardzewiałych 
aut na podwórkach, gdzie 

strażnicy 3/4 swojego ist-
nienia walczyli o usunięcie 
trabanta. Podkreślał to 
prezydent Janusz Gromek, 
odnosząc się do faktu, że 
strażnicy zajmują się nawet 
sprzątaniem śmieci. Dzię-
kując im za służbę, kilku z 
nich awansował, a wszyscy 
strażnicy z komendantem 
włącznie otrzymali nagrody 
finansowe.
Komendant straży - Miro-
sław Kędziorski, podzięko-
wał za pomoc i wsparcie 
samorządowcom, zwłaszcza 
prezydentowi Januszowi 
Gromkowi oraz wójtowi 
Gminy Kołobrzeg, Tade-
uszowi Kowalskiemu, a 
także dowódcom poszcze-
gólnych służb munduro-
wych, działających na tere-
nie miasta, życząc sobie i 
strażnikom kolejnych 20 lat 
bezpiecznej służby na rzecz 
miasta i jego mieszkańców.

Ratowniczki 
na wysokiej fali

Niedawno pisaliśmy o dwóch mężczyznach, skaczących przez fale na skuterach. 
Ale sztorm to także okazja do sprawdzenia umiejętności przez ratowników.

„Czarna policja” - bo tak nazywano tę formację 
na początku lat 90-tych, powstała w 1991 roku. Na 
stałe wpisała się w krajobraz społeczny miasta.

Straż Miejska 
świętowała 20-lecie

Wszystko zaczyna 
się o godzinie 1.45 

w niedzielę 28 sierpnia. 
Dwóch młodych ludzi 
zmierza wzdłuż podwór-
ka przy ulicy Kaliskiej w 
kierunku sklepu z butami 
przy ul. Słowińców. Nio-
są ze sobą reklamówki. 
Na jp rawdopodobn ie j 
mają w nich 
łatwopal-

ną ciecz. Widać, że jakieś 
postaci kręcą się wokół 
drewnianej budki. O go-
dzinie 1.45 dochodzi do 
eksplozji paliwa i szybko 
rozwijającego się pożaru. 

Kamery okolicznego 
monitoringu za-

rejestrowały również 
dwóch uciekających z 

miejsca zdarzenia 

mężczyzn. Wyglądają 
na tych samych, którzy 
wcześniej szli z rekla-
mówkami. Teraz biegną 
z pustymi rękami. W tle 
widać gigantyczny pożar 
sklepu, ale nie jak wska-
zywały na to zgliszcza, 
pożar, który powstał 
wewnątrz obiektu, lecz 
pożar w wyniku celowe-
go podpalenia. 

Na portalu „mia-
stokolobrzeg.pl” 

zamieściliśmy filmik 
z monitoringu, na 
którym widać, co 
stało się w nocy 28 
sierpnia. Jest do-
stępny na stronie 
głównej w zakładce 
„polecamy”.

TO BYŁO 
podpalenie!

ZŁOTO | SREBRO | BURSZTYN | METALOPLASTYKA (skup-sprzedaż, sprzedaż ratalna)

ul. Dubois 21
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-35-228-31
e-mail: maka874@wp.pl
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Miasto Kołobrzeg: 
4 lata temu nie 
wystartowała 

pani w wyborach par-
lamentarnych. Co tym 
razem skłoniło panią, 
aby ubiegać się o mandat 
poselski?
Krystyna Strzyżewska: To 
efekt rozmowy z naszym 
posłem Stanisławem 
Wziątkiem. Zgodziłam się 
kandydować, bo lubię nowe 
wyzwania. Moim celem jest 
uzyskanie dobrego wyniku, 
zobaczymy jak to będzie, 
ale liczę na spoparcie 
wyborców. Mam przygoto-
wanie ekonomiczne i duże 
doświadczenie w zarządza-
niu firmą. Chciałabym tę 
moją wiedzę wykorzystać 
w tworzeniu prawa tak, 
aby było ono przyjazne 
ludziom i przedsiębiorcom, 
a naprawdę jest dużo do 
zrobienia.

MK: Zapytam panią, jako 
ekonomistkę, o pani wizję 
polityki fiskalnej państwa.
KS: Pierwsza sprawa, to 
uproszczenie systemu 
podatkowego. Obecnie jest 
on tak skomplikowany, że 
wiele osób ma problem 
z wypełnianiem pitów, 
przedsiębiorstwa też mają 
problemy. Na przykładzie 
swojej firmy widzę, że jed-
na osoba nie robi nic, tylko 
bez przerwy czyta przepisy, 
które się ciągle zmieniają. 
Ja jestem za zmniejszaniem 
podatków i to zarówno 

dla firm, aby stymulować 
rozwój przedsiębiorstw, 
jak i dla osób fizycznych. 
Powinniśmy uprościć nasz 
system, żeby można się 
było rozliczać drogą elek-
troniczną, a także przestać 
z zaskakiwaniem nas pod-
wyżką VAT czy akcyzy. Nie 
tędy droga do ograniczania 
deficytu budżetowego. Tyl-
ko szybki rozwój gospodar-
czy i nowe inwestycje mogą 
skutecznie ograniczać tę 
dziurę budżetową. 

MK: Jak już jesteśmy przy 
tematyce gospodarki, jak 
widzi pani rozwój naszego 
miasta? 
KS: Nasz region zachod-
niopomorski i Kołobrzeg, 
mają olbrzymią szansę 
rozwoju, ale nie są one 
wykorzystane. Szanse te 
są związane z gospodar-
ką morską. Budowaliśmy 
nowe wejście do portu, 
budujemy port jachtowy, 
poprawiamy dostępność do 
portu poprzez tak zwaną 
małą obwodnicę, ale co 
dzieje się w samym porcie? 
Tam niewiele się zmienia. 
PŻB wyprzedaje majątek 
i się powoli prywatyzu-
je. Straciliśmy tam wiele 
miejsc pracy. Polskie statki, 
jeżeli są, to pływają pod 
obcą banderą, a kiedyś to 
była światowa potęga. W 
gospodarce morskiej jest 
ogromny potencjał, tam 
są miejsca pracy. Żeby to 
wszystko ruszyć, niezbęd-

na jest ustawa w zakresie 
polityki morskiej i inte-
gracji wszystkich sektorów 
gospodarki morskiej. Teraz 

nie mamy nawet minister-
stwa gospodarki morskiej. 
Drugą taką szansą jest 
turystyka i uzdrowisko, 

ale w połączeniu z wcza-
sowiskiem. Tutaj mamy 
wspaniałą bazę turystyczną, 
ale miasto trzeba ożywić, 
trzeba dać impuls do wzro-
stu przyjazdów do naszego 
miasta, bo poza sezonem, 
który jest coraz bardziej 
dyskusyjny, ten potencjał 
nie jest wykorzystywany w 
pełni.

MK: W pani programie 
znajduje się problematyka 
walki z bezrobociem. Jaką 
ma pani receptę?
KS: Jest sporo rozwiązań w 
tej materii. Można obniżyć 
składki na ubezpiecze-
nia społeczne dla nowo 
zatrudnianych, zachęcać 
przedsiębiorców do za-
trudniania młodych ludzi. 
Powinno być więcej staży 
finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy, tylko nie 
w tej formie co obecnie, bo 
teraz te staże to pół roku, 
rok, a ci młodzi ludzie są 
wykorzystywani przez 
przedsiębiorców, natomiast 
miejsc pracy i tak dla nich 
nie ma. Proponuję zwięk-
szenie ofert pracy poprzez 
inwestycje publiczne – jest 
w tym zakresie bardzo 
dużo do zrobienia. To są 
drogi, gdzie jak wiemy pole 
do popisu mamy tutaj nie-
ograniczone, to jest kolej, 
to są wszystkie inwestycje 
komunalne, w tym zwią-
zane z budownictwem 
mieszkaniowym. Ale taką 
największą bolączką, którą 

należałoby zniwelować, to 
bariery i zagrożenia dla 
nowych firm jednoosobo-
wych. Dzisiaj nowi przed-
siębiorcy napotykają na tak 
duże trudności, że napraw-
dę wielu dziwi się, że ktoś 
chce uruchomić firmę. 
Miały być wszystkie sprawy 
załatwiane w jednym 
okienku. Miała być komisja 
„Przyjazne Państwo”, która 
wychwyci te wszystkie ba-
riery i paradoksy. Niestety, 
niewiele się tu zmieniło. 

MK: W tych wyborach, 
jest pani jedyną kołobrze-
żanką ubiegającą się o 
mandat. 
KS: Nie wiem, dlaczego 
tak jest, ale chcę pokazać, 
że kobiety potrafią, że są 
rozsądne i zaradne. Kobiety 
łączą pracę zawodową z 
domem, wychowaniem 
dzieci. Kobiety muszą brać 
sprawy w swoje ręce, bo 
inaczej samo się nic nie 
zrobi. A tych naszych spraw 
jest wiele, od wychowania 
dzieci, poprzez dyskry-
minację w miejscu pracy, 
prace na umowy cywilno-
prawne, bolączki z urlopem 
macierzyńskim, problemy 
w żłobkach czy gorsze wy-
nagrodzenie. Musimy wal-
czyć o to, żeby ta sytuacja 
się zmieniła. Dlatego jestem 
przekonana, że kobiety 
zagłosują na kobietę, a ja 
proszę o głosy kobiet i będę 
kobiety reprezentowała w 
sejmie.

Miasto Kołobrzeg: Dlaczego 
warto głosować na Jacka 
Woźniaka jako kandydata do 
senatu? Jest pan kimś szcze-
gólnym?
Jacek Woźniak: Warto na 
mnie głosować, bo jestem do 
pełnienia tej odpowiedzialnej 
funkcji dobrze przygotowany, z 
13-letnim „podkładem” samorzą-
dowym. Najważniejszym jednak 
powodem jest to, że Kołobrzeg 
potrzebuje parlamentarzystów 
różnych opcji, którzy wespół 
będą na wszelkie możliwe 
sposoby dbać o nasze lokalne 
interesy. Okręg jest jednoman-
datowy, co oznacza, że bardziej 
głosujemy na człowieka, niż na 
partię polityczną. A ja potrafię 
wznosić się ponad podziały po-
lityczne, żeby osiągać wspólnie 
wyznaczone cele. Ziemia Koło-
brzeska nigdy nie miała swojego 
przedstawiciela w izbie wyższej 
parlamentu. W tych wyborach 
nadarza się wyjątkowa oka-
zja, ponieważ jestem jedynym 
kołobrzeskim kandydatem do 
Senatu RP.

MK: A senat to coś szczegól-
nego, że warto się nad tym tak 
rozwodzić?

JW: Szczególnego, bo głos 
jednego parlamentarzysty może 
być bardziej słyszalny w 100-
osobowej izbie wyższej, niż 460-
osobowym sejmie. A ja zawsze 
mówię to, co myślę. Senator 
wybrany w jednomandatowym 
okręgu z „klucza” ma przypi-
saną niezależność, co w moim 
przypadku wpisuje się w cechy 
charakteru. Aktywność dotych-
czasowych senatorów, szcze-
gólnie w sprawach samorządu 
lokalnego – w mojej opinii – była 
żadna, mimo że zobowiązuje ich 
do tego ustawa kompetencyjna. 
Zasady tworzenia i stosowania 
prawa są mi dobrze znane, 
szczególnie ocena ich przy-
datności w praktyce, bez trudu 
wyłapuję absurdy i tzw. przepisy 
martwe. I rzecz dla mnie bardzo 
ważna, odnoszę wrażenie, że 
senatem trzeba wstrząsnąć, 
w pozytywnym znaczeniu tych 
słów. Uważam, że jestem naj-
właściwszym człowiekiem do 
realizacji tego zadania. Senator 
powinien być bliżej ludzi, inter-
weniować w ich indywidualnych 
sprawach, gdy wymaga tego 
ocena sytuacji. Wpływać na 
decyzje władz wybieralnych, a 
nawet przejmować inicjatywę.

MK: W trakcie kadencji wiele 
środowisk mówi o likwidacji 
senatu. Pan chce zostać sena-
torem. Dlaczego więc senatu 
nie likwidować?
JW: Utworzenie senatu zapro-
ponował Aleksander Kwaśniew-
ski podczas obrad Okrągłego 
Stołu, a ja przywiązuję się do 
decyzji wypracowanych w spo-
sób historycznie kompromisowy. 
W mojej opinii, spełnia on swoją 
rolę, abstrahując od indywidu-
alnej oceny pracy dotychcza-
sowych senatorów. Udział w 
pracach senatu ludzi z moim 
temperamentem, pełnych ener-
gii, działania, rodzi nadzieję na 
zwiększenie jego znaczenia w 
procesie ustawodawczym.

MK: Co w senacie można zro-
bić dla Kołobrzegu?
JW: Z racji wykształcenia i 
zainteresowań zamierzam 
poświęcić się problematyce 
rozwoju regionalnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem spraw 
dostępności transportowej mia-
sta, planowania przestrzennego, 
polityki morskiej, uzdrowiska i 
ochrony wybrzeża. Szczególnie 
bliskie są mi problemy dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 

warunki ich życia 
i funkcjonowania w 
nowoczesnym społe-
czeństwie. Dla nich je-
stem gotów stoczyć bój o 
wszystko, ramię w ramię 
z każdym człowiekiem 
otwartego serca, nawet 
przeciw wszystkim. 
Daję słowo!

Jacek Woźniak:

Krystyna Strzyżewska: 

Kobiety muszą 
brać sprawy 
w swoje ręce

Senatem trzeba wstrząsnąć
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Jest to  wiersz Kamili 
Magiery, który wpłynął 

na konkurs rymowanki i 
wierszyki o ogórku. Został 
zaprezentowany na spo-
tkaniu ,,Ogórkowy zawrót 
głowy”, a dzięki werdykto-
wi komisji zajął I miejsce w 
tymże konkursie. 

III edycja spotkania „Ogór-
kowy zawrót głowy” odby-
ła się 20 sierpnia na placu 
przy Domu Kultury od 
godz. 16.00 zrobiło się zie-
lono. Na scenie królowały 
Podlotki i świetna nasza 
eksportowa wokalistka 

Paulina Bohdan. Na zie-
lone konkursy z ogórkiem 
w roli głównej zapraszały 
uczestników spotkania Zo-
fia Czerniszewska i Zofia 
Perlińska. W kawiarence 
„Pod ogórkiem” można 
było skosztować ogórka 
kołobrzeskiego Elżbiety 
Kuczmy, naszego produktu 
regionalnego, który był in-
spiracją do zorganizowania 
imprezy, zjeść chleba ze 
smalcem, pokosztować 
domowych ciast i zasma-
kować  smacznej zupy 
ogórkowej.

Renata Maksymiuk

3 września w Gościnie, 
odbyły się Dożynki 
Gminne. Głównym 
sponsorem uroczysto-
ści dożynkowych była 
Firma GDF SUEZ Zie-
lona Energia   Sp. z o.o. 
z Połańca. Uroczystości 
dożynkowe rozpoczęto 
uroczystą Mszą świętą 
dziękczynną za tego-
roczne zbiory. Starostą 
dożynek w tym roku 
był rolnik Krzysztof 
Osiadacz z Ramlewa, 
natomiast starościną 
Elwira Kazin z Ząbro-
wa. Zgodnie z tradycją, 
starostowie dożynek 
wręczyli poświęcony 
w czasie mszy chleb 
upieczony z tegorocz-
nej mąki burmistrzowi 
Marianowi Sieradzkie-
mu i Barbarze Koleśni-
kow - przewodniczącej 
Rady Miejskiej. 
W czasie dzielenia się 
chlebem z uczestnika-
mi dożynek, rozpoczęła 

się część artystyczna w 
wykonaniu Orkiestry 
Zdrojowej z Kołobrze-
gu. Następnie swój 
program estradowy dla 
dzieci i dorosłych „Bie-
siaduj razem z nami” 
zaprezentowali artyści 
z Krakowa. Podczas 
imprezy rozstrzygnięto 
konkurs na najładniej-
szy wieniec dożynkowy. 

Pierwsze miejsce i na-
grodę pieniężną w wy-
sokości  500 zł otrzymał 
wieniec sołecki z Robu-
nia, drugie miejsce to 
wieniec ze świetlicy 
wiejskiej z Wartkowa 
(400 zł), natomiast trze-
cie miejsce przypadło 
sołectwu z Wartkowa 
(300 zł). Za konkur-
sowe ciasto nagrody 

rzeczowe przyznano: 
Jadwidze Jach, Danucie 
Daśko i Barbarze Koło-
dziejczyk. Całość uro-
czystości zakończyła 
zabawa taneczna, pod-
czas której odbył się 
pokaz sztucznych ogni 
przygotowany przez 
Ryszarda Maksymiuka 
- sołtysa Gościna. 
Organizatorzy dożynek 

składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim 
sponsorom, a zwłaszcza 
Firmie GDF SUEZ, za 
pomoc w organizacji, 
oraz wszystkim oso-
bom, które przyczyniły 
się do stworzenia nie-
powtarzalnego klimatu 
podczas tegorocznych 
dożynek w Gościnie. 
Dziękujemy !

25 lat podlotek

Niedawno odbył się festyn 
z okazji 25-lecia działalno-
ści zespołu „Podlotki”. Ze-
spół reprezentuje Gminę 
Gościno od 1986 roku na 

przeglądach, konkursach, 
festynach, dożynkach na 
terenie gminy, powiatu, 
kraju i na arenie międzyna-
rodowej. Jest laureatem i 

posiadaczem wielu nagród 
i wyróżnień. Z rąk burmi-
strza Mariana Sieradzkie-
go i Barbary Koleśnikow 
- przewodniczącej Rady 

Miejskiej, zespół otrzymał 
gratulacje i życzenia dal-
szej owocnej działalności. 
Gratulujemy i życzymy 
wiele muzycznego zapału.

Dożynki Gminne w Gościnie

W ogródku z mamą byłam, nasionka ogórków posadziłam
Za kilka dni je pieliłam i kwiatuszki zobaczyłam
Ogóreczki wnet urosły wielką radość mi przyniosły
Pozrywałam i umyłam zaraz jeden rozkroiłam 
Jaki smaczny posolony, ogórek mój zielony 
A mizeria i kiszone niczym są niezastąpione
Do wszystkiego się nadają, wszyscy ludzie je zajadają
Chcesz jednego? Bardzo proszę! Zaraz chętnie Ci przyniosę

Ogórkowy 
zawrót głowy
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GAMA, to nowa polska sieć sklepów 
spożywczych stworzona przez spół-

dzielców „Społem” i Partnerski Serwis 
Detaliczny z Grupy „Tradis”, na bazie już 
istniejących placówek spółdzielni „Spo-
łem”. Ma połączyć tradycję spółdzielczości 
z nowoczesnym handlem oraz podtrzymać 
lojalność dotychczasowych Klientów, a jed-
nocześnie umożliwić pozyskanie nowych 
– głównie osób młodych, oczekujących 
szerokiego wyboru oraz szybkiej, komplek-
sowej obsługi.

GAMA ma się kojarzyć z rozbudowaną 
ofertą produktów świeżych i regional-

nych, wygodnym rozmieszczeniem towa-
rów, ciekawymi promocjami, profesjonalną 
obsługą i dogodnymi godzinami otwarcia. W 
całej Polsce sklepy GAMA będą utrzymywać 
jednolite standardy w zakresie wizualizacji, 
asortymentu podstawowego i obsługi. Róż-
nić się będą jedynie pod względem wielko-
ści sali sprzedaży – najmniejsza placówka 
będzie miała 100 metrów kwadratowych, a 
największa 2000 metrów kwadratowych. 

Kołobrzeska placówka o powierzchni 
ogółem 303 metrów kwadratowych, w 

tym sali sprzedaży 192 metry kwadratowe, 
mieści się w nowo wybudowanym budynku, 
przy zbiegu ulic Źródlanej i Wojska Polskie-
go. Działalność handlową prowadzi od 12 
grudnia 2010 roku. Dzięki wyodrębnionym 
stosikom, placówka oferuje Klientom szero-
ki asortyment produktów świeżych: pieczy-

wa, ciasta, mięsa, wędlin, owoców i warzyw 
oraz wyrobów garmażeryjnych, w tym przy-
gotowywanych na ciepło w obecności klien-
tów. W sklepie, Klienci mogą także zamówić 
i wypić przy stolikach napoje gorące, kawę 
lub herbatę, konsumując przy tym ciastka 
wyprodukowane przez zakład piekarsko-
ciastkarski spółdzielni.

Klienci dokonujący zakupu, uczestniczą 
w programie lojalnościowym „Społem 

– znaczy razem”, a zgromadzone punkty 
mogą wymienić na bony towarowe, realizo-
wane we wszystkich sklepach spółdzielni. 
Dla posiadaczy kart płatniczych, sprzedaż 
odbywa się w formie bezgotówkowej.

Głównym celem powołania spółdzielczej 
sieci, której pomysł zrodził się w 2010 

roku, jest wyróżnienie sklepów spółdziel-
czych na polskim rynku, podniesienie ja-
kości funkcjonowania placówek „Społem” 
oraz integracja spółdzielni współpracują-
cych z PSD.

Zaprasz
amy
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Obchody gminne-
go święta plonów 
rozpoczęły się 

w kościele parafialnym 
uroczystą Mszą św., na 
której został poświęcony 
wieniec i chleb dożynko-
wy. Z kościoła korowód 
dożynkowy ze Strażac-
ką Orkiestrą Dętą „Mor-
ka” przemaszerował na 
boisko sportowe. Tam 
starostowie Barbara Klu-
kowska i Adam Szostak 
przekazali wieniec oraz 
chleb władzom Gminy 
Ustronie Morskie. Swój 
chleb przekazała rów-
nież delegacja z partner-
skiego miasta Ustroń. 

W części oficjalnej wrę-
czono medal „Zasłużony 
dla rolnictwa” od Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Marka Sawickiego dla 
Kazimierza Korolewi-

cza. Rozdano dyplomy i 
nagrody dla najlepszych 
rolników z Gminy Ustro-
nie Morskie. Swój finał 
miał również Wielki Kon-
kurs Kwiatowy Sołectwa 
Ustronie Morskie. 
Po części oficjalnej doży-
nek rozpoczęła się część 
artystyczna. Na scenie 
plenerowej zaprezento-
wał się zespół „Biadule” 
z Rymania, zespół 
„Kurna Chata”, Kacper 
Sikora oraz gwiazda wie-
czoru - zespół „Rzepczy-
no”. Część artystyczna 
zakończyła się zabawą 
taneczną. Podczas do-
żynek można było obej-
rzeć stoiska pszczelarzy, 
myśliwych, Rodzinnych 
Ogródków Działkowych 
„Przymorze”, sołectwa 
Kukinka, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rusowie 
oraz Skansenu Chleba. 

10 września Ustronie 
Morskie odwiedziło 150 
dziennikarzy redakcji 
polonijnych z 30 krajów 
świata. O szansach rozwoju 
Ustronia Morskiego, ofercie 
turystycznej, kulturalnej 
oraz planach inwestycyj-
nych dyskutowano podczas 
specjalnie przygotowanej 
konferencji prasowej w sali 
kinowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ustroniu Mor-
skim. Dziennikarze polonij-
ni obejrzeli film promocyj-
ny o Ustroniu oraz zabawny 
reportaż z ostatniej edycji 
Warsztatów Satyry, Kary-
katury i Dobrego Humoru 
„MORKA”. Gospodarzem 
spotkania był m.in. Wójt 

Gminy Ustronie Morskie 
– Jerzy Kołakowski, który 
po prezentacjach filmowych 
odpowiadał szczegółowo na 
pytania dziennikarzy. Po se-
sji pytań dziennikarze sko-
rzystali z uroków ustrońskiej 
plaży, nie odmawiając sobie 
również kąpieli w Bałtyku. 
Po chwili relaksu, autobusy 
z naszymi gośćmi ruszyły 
do Centrum Sportowo 
– Rekreacyjnego „HELIOS”. 
Przed wejściem do obiektu, 
każdy z dziennikarzy zrobił 
sobie pamiątkowe zdjęcie z  
sarenką, której nie trzeba 
było specjalnie przedsta-
wiać, bowiem historia o jej 
szczęśliwym uratowaniu 
obiegła cały świat…

Do groźnie wyglądające-
go wypadku na odcinku 
ustrońskim krajowej jede-
nastki, doszło pomiędzy 
ulicą Polną i Wiejską. Ja-

dący od strony Kołobrzegu 
samochód dostawczy, 
po rozpoczęciu manew-
ru skrętu w lewo, został 
uderzony w tył przez roz-

pędzonego volkswagena 
passata. Siła uderzenia 
była na tyle duża, że auto 
dostawcze przewróciło się 
na prawy bok. Rannym 

pasażerom udało się wy-
dostać na zewnątrz. W 
passacie wyzwolona zo-
stała poduszka kierowcy, a 
przód został w znacznym 

stopniu zmiażdżony. Przy-
byłe na miejsce zdarzenia 
służby bardzo szybko 
udzieliły pomocy rannym 
i zabezpieczyły miejsce 

zdarzenia. Policja z Ustro-
nia Morskiego wyznaczyła 
objazdy ulica Kolejową, 
Chrobrego, Wojska Pol-
skiego i Polną. MG

D o ż y n k i  
gminne 2011 Dziennikarze polonijni 

odwiedzili Ustronie Morskie

50-lecie pożycia małżeńskiego

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Ustroniu Morskim wójt 
Gminy Ustronie Morskie – 
Jerzy Kołakowski, wręczył 
medale za długoletnie po-
życie małżeńskie państwu 
Wiesławie i Eugeniuszowi 
Ślizom. - Z tej miłej okazji 
jubileuszu waszego poży-
cia małżeńskiego, składam 
wam drodzy jubilaci naj-
serdeczniejsze gratulacje 
i wyrazy najwyższego 

uznania za chlubne prze-
życie tak długiej, wspólnej 
drogi życia oraz dochowa-
nia przysięgi małżeńskiej 
– mówił wójt Kołakowski, 
wręczając czcigodnym ju-
bilatom kwiaty oraz słodkie 
upominki. Państwo Śliz wy-
chowali dwóch synów, oraz 
doczekali się 2 wnuczek, 
1 wnuka, 2 prawnuczek i 
2 prawnuków. Serdecznie 
gratulujemy!

Zabrakło drogi 
do wyhamowania
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Wspaniała pogoda dopisała organizatorom gminnych 
dożynek w niedzielę w Rymaniu. W uroczystościach 

uczestniczył wiceminister Stanisław Gawłowski.

WÓJT GMINY RYMAŃ
informuje, że w Urzędzie Gminy Rymań na tablicy 
ogłoszeń zostały wywieszone ogłoszenia o przetar-
gach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Rymań:

1) W dniu 27 września 2011 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Rymań na sali konferencyjnej od godziny 
10oo.

- działka zabudowana położona w Rymaniu przy 
ul. Kolejowej nr 7 o powierzchni 0,1194 ha oznaczo-
na ewidencyjnie nr 174/1 (były posterunek policji). 
Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny 
o powierzchni użytkowej 134,80 m2 oraz budynek 
gospodarczy i garaż.
Cena wywoławcza: 199.000,00 zł. Wadium: 
19.900,00 zł - termin wpłaty do 23 września 2011 r.

- lokal mieszkalny położony w Rymaniu przy ul. 
Polnej 5D/3 o powierzchni użytkowej 64,9 m2 z 
balkonem i piwnicą w budynku 24 rodzinnym z lat 
80-tych, budynek po remoncie.
Cena wywoławcza: 130.000,00 zł. Wadium: 
13.000,00 zł - termin wpłaty do 23 września 2011 r.

2) w dniu 29 września 2011 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Rymań ul. Szkolna 7 na sali konferencyjnej 
od godziny 10oo.

- działka niezabudowana o powierzchni 0,1293 
ha, położona w Rymaniu przy ul. Krótkiej, ozna-
czona ewidencyjnie w obrębie Rymań nr 174/2, 
KW KO1L/00043036/9, w sąsiedztwie elementy 
infrastruktury technicznej. 
Cena wywoławcza: 30.000,00 zł, Wadium 3.000,00 
zł - termin wpłaty do 26 września 2011 r.

- działka niezabudowana o powierzchni 0,3700 
ha, położona w strefie zabudowy kolonijnej miej-
scowości Rzesznikowo w sąsiedztwie zabudowy 
zagrodowej, oznaczona ewidencyjnie w obrębie 
Rzesznikowo nr 193/1, KW KO1L/00012228/6, 
sklasyfikowana jako kopaliny. Działka obejmuje 
obszar o charakterze rekreacyjnym, częściowo 
zadrzewiony z okazałym dębem, częściowo pagór-
kowaty z zagłębieniem wypełnionym wodą, 50 m 
od drogi w kierunku Kołobrzegu, 0,5 km od drogi 
krajowej  nr 6. 
Cena wywoławcza 35.000,00 zł. Wadium: 3.500,00 
zł - termin wpłaty do 26 września 2011 r.

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o po-
wierzchni 0,4006 ha, położona w strefie gruntów 
rolnych miejscowości Drozdowo w sąsiedztwie za-
budowy mieszkaniowej, oznaczona ewidencyjnie w 
obrębie Drozdowo nr 79/4, KW KO!L/00028105/5, 
dojazd drogą nieutwardzoną 0,3 km do drogi po-
wiatowej, nieuzbrojona.
Cena wywoławcza: 16.800,00 zł. Wadium: 1.680,00 
zł - termin wpłaty do 26 września 2011 r.

- nieruchomość rolna niezabudowana o po-
wierzchni 0,3761 ha, położona w strefie rozproszo-
nej zabudowy rolniczej wsi Gorawino przy drodze 
powiatowej w kierunku Kołobrzegu, oznaczona 
ewidencyjnie w obrębie Gorawino nr 382/4, KW 
KO1L/00012230/3, w sąsiedztwie zabudowa 
mieszkaniowa i las. 
Cena wywoławcza: 7.000,00 zł. Wadium: 700,00 zł 
- termin wpłaty do 26 września 2011 r.

Nr rachunku wpłaty wadium: PBS Oddział w 
Rymaniu 50858110430600035820000014
Szczegółowe informacje oraz warunki przetargów 
w BIP Urzędu Gminy /bip.ryman.pl/ i pod nr telefo-
nu (94) 358 31 27 w. 31.

Wójt Gminy Rymań 
Mirosław Terlecki 

Wójt gminy - Mirosław 
Terlecki, gratulował 

rolnikom zbiorów i faktu, 
że ponad 90 procent ob-
sianych pól zostało już 
skoszonych, gdy w innych 
gminach tak niestety nie 
jest. - Cieszymy się, że w 
naszej gminie rolnicy sobie 
poradzili ze żniwami i ta 
ciężka praca dzięki Bogu 
przebiegała bezpiecznie 
i wszyscy tu możemy się 
spotkać, aby świętować 
udane zbiory - mówił wójt. 

Uroczystości rozpoczę-
ły się mszą w kościele 

parafialnym, skąd odświęt-
nym pochodem miesz-
kańcy udali się na stadion 
gminny. Po podzieleniu się 
dożynkowym bochnem 
chleba, na scenie zapre-
zentowały się rymańskie 
„Biadule”. Wystąpiły także 
„Podlotki” z Gościna. Nie 
zabrakło również cieka-
wych konkursów dla go-
spodarzy i sołtysów, m.in. 
strzelano z łuku.

Uroczyste dożynki 
i świętowanie dobrych plonów
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Dwie doby mieszkan-
ka kamienicy przy ul. 

Brzozowej nie wychodziła z 
mieszkania. Sąsiedzi nabrali 
podejrzeń, gdy nie spotkali 
jej na klatce, a przez całą noc 
i dzień w jej mieszkaniu było 
zapalone światło. Nikt jednak 
nie otwierał drzwi, z kobietą 
nie można było się skontakto-
wać. Wieczorem jednak sąsie-
dzi wezwali policję. Funkcjo-
nariusze nie mogąc wejść do 
mieszkania wezwali strażaków. 
Okazało się, że słusznie.

Strażacy jak zwykle mieli 
problem z operowaniem 

podnośnikiem na wąskich 
uliczkach Nowej Starówki. Po 
kilku manewrach udało im się 
ustawić podnośnik i w asyście 
policjanta dostali się na ostat-
nie piętro budynku. Żadne 
okno nie było otwarte, więc do 
mieszkania dostali się po wy-
biciu szyby. Strażacy otworzyli 
drzwi, za którymi czekali już 
ratownicy i lekarz. Okazało się, 
że kobieta miała udar mózgu. 

Częściowo była sparaliżowana. 
Gdyby nie sąsiedzi, jej stan 
mógł zagrażać bezpo-
średnio życiu - kobieta 
mieszka sama. Została 
odwieziona do szpi-
tala.

Sejm, po wielu 
sporach, przyjął 
wreszcie ustawę 

ułatwiającą gminom, w 
tym Kołobrzegowi, walkę 
z handlem w miejscach 
niedozwolonych. Noweli-
zacja Kodeksu wykroczeń 
przeszła przewagą zale-
dwie 3 głosów! Poparło 
ją 202 posłów, 199 było 
przeciw, 10 wstrzymało 
się od głosu. Jeśli prze-
pisy wejdą w życie, karze 
grzywny będzie podlegać 
każdy, kto będzie prowa-
dził sprzedaż „na terenie 
należącym do gminy lub 
będącym w jej zarządzie 
poza miejscem do tego 
wyznaczonym przez 
właściwe organy gminy”. 
Ustawodawca przewi-
dział również możliwość 
„orzeczenia przepadku 
towarów przeznaczonych 
do sprzedaży, choćby 
nie stanowiły własności 
sprawcy”. W ubiegłym 
roku ta nowelizacja 
przepadła w związku ze 
sprzeciwem lewicy, ludo-
wców i posłów PiS. Poseł 
Czesław Hoc nazywał ją 
nowelizacją karzącą za 
sprzedaż marchewki. Tym 

razem, posłowie przyjęli 
do wiadomości cały wa-
chlarz argumentów, jakie 
powinny nakazywać walkę 
z nielegalnym handlem.
Także w senacie nowe-
lizacja wywołała skrajne 
emocje. Opozycyjni se-
natorowie żądali odrzu-
cenia ustawy. Najpierw 
upadł wniosek o odrzu-
cenie nowelizacji, potem 
głosami 50 senatorów 
projekt został przegło-
sowany bez poprawek, 
przy 38 głosach przeciw 
i 1 wstrzymującym się. 
- To historyczny moment 
dla Kołobrzegu mówi 
Mirosław Kędziorski, ko-
mendant Straży Miejskiej. 
- Stoimy przed wielką 
szansą ucywilizowania 
za pomocą sensownych 
przepisów prawa handlu, 
co do którego nie ma 
przyzwolenia, ale do tej 
pory brakowało narzędzi 
prawnych, aby z tym 
procederem skutecznie 
walczyć.

Nowelizację musi jeszcze 
podpisać prezydent Broni-
sław Komorowski. Zostały 
mu na to dwa tygodnie.

za walką
Sejm i senat

z dzikim handlem

Drużyny pożarnicze seniorów wzięły udział w zawodach powiatowych 
zorganizowanych przez strażaków z powiatu kołobrzeskiego.

W zawodach wzięło udział 10 
drużyn pożarniczych seniorów 
przygotowanych przez okolicz-

ne ochotnicze straże pożarne. Strażacy 
byli świetnie przygotowani, wyposażeni, 
a ich drużyny fantastycznie zorgani-
zowane. Zadania odbyły się m.in. w 
sztafecie pożarowej. Drużyny miały fan-
tastyczną zabawę i widać było, że dużo 
ćwiczą i mają już spore doświadczenie. 

Ich zmaganiom przyglądały się rodzi-
ny oraz strażacy zawodowi. Zawody 
wygrała drużyna ze Świecia Kołobrze-
skiego. Drugie miejsce zajęła drużyna z 
Rusowa, a trzecie z Rymania. W zawo-
dach wzięły udział również dziewczyny. 
Tu pierwszą lokatę zdobyła drużyna ze 
Stojkowa. Drugie miejsce zajęła druży-
na z Czernina, a trzecie zawodniczki z 
Charzyna. Gratulujemy!

Około 50-letnia kobieta wymagała pomocy medycznej. 
Policję wezwali mieszkańcy. Z pomocą przybyli strażacy, 
którzy do mieszkania kobiety dostali się przez okno.

Uratowali sparaliżowaną kobietę

Strażacy 
walczyli o puchary
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Przyczyny wypadku nie 
są jeszcze znane. Do ka-
tastrofy doszło w niedzielę 
21 sierpnia. Motolotnia, 
którą leciało dwóch męż-
czyzn, spadła z nieba, za-
ryła w ziemię, a następnie 
uderzyła w drzewo. Pasa-
żer trafił w stanie ciężkim 
do szpitala. Pilot zginął na 
miejscu.

Krzysztof Komorowski, 
lotnik, pilot, prezes Ae-
roklubu Bałtyckiego, był 

postacią niezwykle popu-
larną w świecie lotniczym. 
Od wielu lat walczył o 
utworzenie lotniska w Ba-
giczu. Włożył wiele energii 
i własnej pracy w to, aby 
podkołobrzeskie lotnisko 
tętniło życiem, aby mogły 
na nim bezpiecznie lądo-
wać samoloty. Zawsze po-
zytywnie podchodził do 
życia, tryskał humorem, 
ale choć twardo stąpał po 
ziemi, jeszcze lepiej czuł 
się w powietrzu. Zaraził 

swoją pasją wielu ludzi, 
którzy na trwale związali 
się z lotnictwem.

Był przyjacielem naszej 
gazety. Na bieżąco komen-
tował wszelkie sprawy 
związane z lotniskiem w 
Bagiczu. Przeżywał wiele 
spraw z nim związanych, a 
które jego zdaniem służy-
ły prywatnym interesem, a 
nie dobru ogółu. Wszyst-
kie zdjęcia miasta i okolic 
z lotu ptaka prezentowane 

na naszym portalu, które 
wykonywał Przemysław 
Dawid, powstały dzięki 
współpracy Krzysztofa 
Komorowskiego - to on 
zawsze pilotował. Kilka 
tygodni temu wystarto-
wał nad miasto o 4 nad 
ranem, aby zobaczyć 
śpiący jeszcze Kołobrzeg 
otulony warstwami mgły. 
Wierzymy, że będzie mógł 
oglądać te widoki z góry, 
te panoramy, za którymi 
tak bardzo tęsknił.

Łodzie zostały wprowa-
dzone do kanału porto-
wego i przez obrotnicę 
wpłynęły do basenu ry-
backiego. Ostatecznie 
zacumowały przy na-
brzeżu Brzegowej Stacji 
Ratownictwa. Żołnierze 
rozmowni nie byli. Nie 

wiadomo po co przypły-
nęli i gdzie się docelowo 
wybrali. Nam udało się 
ustalić, że przypłynęli z 
Gdyni, a w Kołobrzegu 
ich łodzie zostały wy-
ciągnięte na brzeg, a 
następnie wyruszyły w 
kierunku Trzebiatowa.

Szczupaki, okonie, liny czy kra-
snopióry - to gatunki ryb, które 
z do niedawna pokrytych wodą 
części stawku wybrali członkowie 
Polskiego Związku Wędkarskiego, 
aby następnie przewieźć je do Nie-
kanina. Okazało się jednak, że w 
stawku była mniejsza ilość ryb, niż 
potencjalnie spodziewano się odło-
wić, Najważniejsze jednak, że są to 
zdrowe okazy.

Zakończył się już proces wypompo-
wywania wody ze stawku. Wraz z 
opadaniem wody z kolejnych części, 
odsłaniają się ciekawe suweniry, 
które na dnie pozostały, pomimo 
regularnych akcji sprzątana. Nie 
brakuje koszy na śmieci, pojemnika 
na piasek, fragmentów okolicznych 
latarni, opon samochodowych, ele-
mentów rowerowych, nawet kaset 
wideo. Warto więc pobawić się w 
archeologa i zerknąć podczas spa-
ceru, co takiego ostatnie pokolenia 
kołobrzeżan i zapewne również 
turystów, zostawiły po sobie na 
pokrytym szlamem dnie stawku. 
Socjolodzy mówią: pokaż mi twoje 
śmieci, a powiem ci kim jestem. No 
to do dzieła!

Na początku września byliśmy świadkami 
dwóch trąb. Pierwsza trąba powietrzna 
pojawiła się nad miastem od strony plaży 
zachodniej i szybko znikła nad morzem. 2 
września, jeden z naszych Czytelników zare-
jestrował ją nad Grzybowem i Radzikowem.

Coraz częściej wirujące powietrze w postaci 
lejów obserwowalne jest w naszej okolicy. 
Największe rok temu - dwie trąby powietrz-
ne przeszły nad miastem. Dokładnie w 
pierwszą rocznicę pojawienia się trąb nad 
kołobrzeskim portem, trąba widziana była 
nad Grzybowem - dokładnie nad zejściem 
na plażę przy ul. Bałtyckiej. Trąba przesuwa-
ła się w kierunku Radzikowa, aby wreszcie 
w ciągu kilku chwil zniknąć nad morzem. 
Znawcy tematu mówią, że do takich zjawisk 
będzie dochodziło coraz częściej. Przyczyną 
są zmiany klimatu.

Prezes Aeroklubu Bałtyckiego w Podczelu - Krzysztof Komorowski, zginął w tragicznym wypadku 
motolotni w Wicewie w powiecie białogardzkim.

Pożegnaliśmy 
Krzysztofa Komorowskiego

W miniony wtorek około godziny 10.00 na ho-
ryzoncie pojawiły się 3 łodzie motorowe. Na 
ich spotkanie wypłynął Szkwał. Tak do naszego 
portu wpłynął GROM.

GROM 
z tajną misją 
w Kołobrzegu?

TELEFON INTERWENCYJNY

500-166-222

Trąba powietrzna 
nad Kołobrzegiem 
i Grzybowem

Stawek w Parku Henryka Dąbrowskiego po raz ostatni czysz-
czono 40 lat temu. Teraz, gdy nie ma wody, na dnie można 
zobaczyć historię 4 pokoleń.

Zobacz, co zostało 
na dnie stawku
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www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

!
TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

„Herbertiada” na stałe wro-
sła w kołobrzeski krajobraz 
kulturalny. Jej dyrektor 
artystyczny - Katarzyna 
Pechman, jak zwykle zadba-
ła o ciekawe wrażenia arty-
styczne. Przez pierwsze dwa 
dni dni, w Zespole Szkół 
Społecznych im. Zbigniewa 
Herberta trwały warsztaty 
recytatorskie dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej. Na-
stępnie, w RCK odbywał się 
konkurs recytatorski. Grand 
Prix przypadło Arturowi 
Łuczykowi ze Lwowa. Na 
podium uplasowały się rów-
nież 3 młode recytatorki: 
Joanna Cieślak ze Szczecina, 
Maria Czaplewska z Koło-
brzegu i Anna Piotrowska z 
Nowogardu.

Herbertiada po raz 12
W Regionalnym 

Centrum Kultury 
im. Zbigniewa Her-

berta zakończyła 
się „Herbertiada”. 

Konkurs recyta-
torski wygrał Artur 

Łuczyk. 

„Bieg Solidarności” to już 
tradycyjna impreza spor-
towa, odbywająca się w 
naszym mieście z okazji 
podpisania porozumień 
sierpniowych. Z roku na 
rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, 
choć typowanie zwycięzcy 

staje się coraz łatwiejsze. 
Zwyciężył bowiem trady-
cyjnie Tanui John Kibichy 
z Kenii. W kategorii męż-
czyzn II miejsce zajął Ra-
dosław Dudycz z Gdańska, 
a III miejsce wywalczył 
Jarosław Cichocki z Bił-
goraja. W kategorii kobiet, 

najlepsza była Katarzyna 
Kowalska z miejscowości 
Lipiny. II miejsce przypadło 
Monice Borek ze Złocieńca, 
a na III miejscu uplasowała 
się Ewa Rozalia Huryń ze 
Szczecina. Imprezę ze 
sportowym rozmachem po-
prowadził Andrzej Pyszora.

Po raz 22 w Kołobrzegu odbył się „Bieg Solidarności”. Dwukilometrową trasę 
ulicami miasta pięć razy okrążało aż 144 zawodników z całego świata.

Dziesiątka Solidarności 
na rocznicę związku

Rzeźbiarz Szostało
Wiktor Szostało zrealizował pierwszą część swojego projektu pod nazwą „Kwartet smyczkowy”. 
Instalacja stanęła przed RCK przy ul. Solnej.

Krzesło i wioloncze-
la nadnaturalnych 
wielkości ważą 

około 800 kilogramów. 
- Jest to kombinacja stali 
niskostopowej Corten, 
która nie rdzewieje. Nad 
krzesłem i wiolonczelą 
pracowałem 4 miesią-
ce. Mam nadzieję, że 4 

krzesła staną w ciągu 
2-3 lat. Instalacja jest 
wygładzona, nie zawie-
ra elementów niebez-
piecznych, tak, że jak 
ktoś wejdzie na krzesło 
celem zrobienia zdjęcia, 
nie zrobi sobie krzywdy - 
zapewnia artysta Wiktor 
Szostało. 

Szostało chwalił so-
bie współpracę z 
dyrektorem RCK 

- Tadeuszem Kielarem, 
który nie tylko wyraził 
zrozumienie dla sztuki, 
ale również chęć usta-
wienia „Kwartetu smycz-
kowego” przy gmachu 
centrum. Rzeźbę Wiktor 

S z o s t a ł o 
w y k o n u j e 
w ramach 
zaliczki po 
n i eudane j 
próbie budo-
wy gramofo-
nu, który miał 
stanąć w Parku 
18 Marca.
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W poszukiwaniu gwarancji rozwoju

Woźniak: PO w wyborach obie-
cywało taki rozwój, że asfalt miał 
być kładziony z rolki…
Kuś: Ta, cuda na każdym rogu 
ulicy…

Woźniak: A jak jest w rzeczywi-
stości, widzicie sami, co to dużo 
ukrywać…

Strzyżewska: No tak, już nie ma 
siły, żeby się schylać i patrzeć 
na te spadające przychody do 
budżetu.

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

SLD coraz bardziej niepokoi się upadkiem ekonomicznym miasta. 
A miało być tak pięknie…

www.e-fast.pl

Wyborcze pomysły

Hok: Czesław, mam dla Ciebie 
propozycję…

Hok: Wymyśliłem ci nowe hasło 
wyborcze…
Hoc: Tak? (śmiech)

Hok: „Hoć” zagłosuj na Hoka, 
niezłe, co?

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

Marek Hok i Czesław Hoc spotkali się podczas debaty na żywo w Radio Kołobrzeg. 
Pomysłów im nie brakowało.

Dla wielu syno-
nimem biedy 
są myszy, które 

uciekły przed głodem i 
już nie harcują. W po-
wiecie kołobrzeskim, w 
niektórych miejscowo-
ściach, symbolem mogą 
zostać kury. W niektó-

rych gospodarstwach, 
te zwierzęta obsiadają 
drzewa, byle mieć co 
jeść. Prędzej można by 
tam zobaczyć szpaka, 
albo wróbla, ale kurę!? 
No cóż, nadejście kry-
zysu chyba przyspie-
szyło…

Na Wiejską! Po 6 złotych?
Ta gablota, którą poru-
szają się dwaj kandydaci 
do parlamentu, prowadzi 
przez polskie drogi, co 
do stanu których nikogo 

przekonywać nie trzeba. 
Sporo trzeba przejechać, 
aby z Kołobrzegu dostać 
się do gmachu na słynną 
ulicę Wiejską w Warsza-

wie. Hokowi i Woźniakowi 
nie brakuje jednak opty-
mizmu. Nas martwi za to 
cena paliw. Z okazji kam-
panii ceny znacznie spa-

dły, ale może się okazać, 
że po wyborach wszystko 
wróci do normy, ale już 
w ramach programu 
„wszystko po 6 złotych”. 

W powiecie 
bieda panie, bieda…
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Koszalinianie przystąpili 
do spotkania z Kotwicą 

Kołobrzeg jako murowani 
faworyci, jednak od począt-
ku meczu znacznie lepiej 
grali zawodnicy trenera 
Tomasza Mrożka. Akade-
micy nie potrafili skutecznie 
zaatakować swoich rywali 
zza miedzy, a ich obrona 
także pozostawiała wiele 
do życzenia. Bez najmniej-
szych problemów punkty 

dla gości zdobywali Jessie 
Sapp i Reginald Holmes, 
pod koszem dzielnie wspie-
rali ich Łukasz Diduszko i 
Marko Djurić.

Defensywa AZS była 
dziurawa - każdy 

gracz Kotwicy, który minął 
swojego obrońcę, miał 
otwartą drogę do kosza. Z 
dobrej strony w ekipie ko-
szalińskiej pokazywali się 

George Reese, Igor Milicić 
i J.J. Montgomery, których 
współpraca dawała jeszcze 
cień szans na dogonienie 
kołobrzeskiego zespołu. 
Jednak w drugiej kwarcie 
przewaga gości sięgnęła 
już 25 punktów i w hali 
Gwardii mało kto wierzył w 
zwycięstwo Akademików.

Po przerwie Kotwica 
grała mniej skutecznie, 

jednak wciąż było widać 
sporą różnicę dzielącą tego 
dnia oba zespoły. Nie do 
zatrzymania był Sapp, który 
wiedział kiedy rzucić lub po-
dzielić się piłką. Głównie na 
jego penetracjach korzystali 
Diduszko i Łukasz Wich-
niarz. Warto wspomnieć, że 
koszykarze Kotwicy trafili w 
całym spotkaniu aż 15 razy 
za trzy punkty.

P. Pietrzela (www.plk.pl)

Piłkarska Kotwica 
zmierzyła się w ostatnią 
sobotę przed własną 
publicznością z Orka-
nem Rumia. Pomimo 
przewagi gospodarzy, 
bramka padła dopiero w 
92 minucie.

Piłkarze Kotwicy od po-
czątku mieli przewagę na 
boisku, ale nie potrafili jej 
zamienić w zdobytą bram-
kę. Napracował się sporo 
bramkarz gości, choć kilka 
groźnych akcji było rów-

nież pod bramką gospo-
darzy. Do szatni piłkarze 
schodzili jednak przy bez-
bramkowym remisie. Po 
przerwie, Kotwica wzięła 
się do roboty. 

Wszystko wskazywało już 
na to, że mecz zakończy 
się wynikiem 0:0. Minął 
regulaminowy czas gry, ale 
sędzia Maciej Brzozowski 
doliczył kolejne minuty 
meczu. Tę szansę wykorzy-
stał Damian Staniszewski. 
I tak w 92 minucie Ko-
twica Kołobrzeg prowa-
dziła z Orkanem Rumia 
1:0. Kotwica prowadzi w 
tabeli, mając minimalną 
przewagę nad Gryfem 
Wejherowo.
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Niespodzianka 
na Stadionie 
im. S. Karpiniuka

Kotwica wygrała 
Energa CupPodczas ostatniego dnia turnieju w Ko-

szalinie doszło do sporej niespodzianki. 
Kotwica Kołobrzeg wysoko pokonała 
gospodarzy - AZS Koszalin 102:76.

38-letni, doświadczony samorzą-
dowiec, od 13 lat kołobrzeski radny 
miasta i powiatu. Ukończył Wyższą 
Szkołę Morską w Szczecinie na 
kierunku transport. Studia pody-
plomowe: Administracja Morska na 
tej samej uczelni,  Zarządzanie Stra-
tegiczne na Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu i Fachhochschule 
Dortmund. Pracuje w Miejskiej 
Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu 
jako pełnomocnik Zarządu ds. plano-
wania i rozwoju. W swojej karierze 
zawodowej był m.in. dyrektorem 
Zarządu Portu Morskiego, dyrekto-
rem Powiatowego Ośrodka Wspie-
rania Przedsiębiorczości, głównym 
specjalistą ds. kontroli wewnętrznej 
w Zachodniopomorskim Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich, likwidatorem 

przedsiębiorstwa państwowego 
czy dziennikarzem lokalnego tygo-
dnika. Posiada odznaczenie i tytuł 
honorowy „Zasłużony dla transportu 
RP”. Członek Kołobrzeskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom z 
Autyzmem.

W samorządzie lokalnym od lat zajmu-
ję się sprawami kołobrzeskich rodzin i 
osób starszych. Szczególnie bliskie 
są mi problemy niepełnosprawnych 
dzieci i ich rodzin. Wiem jak zmienić 
prawo, żeby im pomóc. Mam świetny 
kontakt z młodzieżą, bez trudu prze-
łamuję bariery wiekowe.
Doskonale rozumiem mechanizmy 
rządzące gospodarką i jak wykorzy-
stać je w kształtowaniu klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorczości, także 

tej rolniczej. Na co dzień zajmuję się  
problematyką poszanowania praw 
pracowniczych.

Senat RP nie musi być izbą zadumy 
i refleksji. Jest tam również miejsce 
dla ludzi mojego pokolenia, aktyw-
nych i kompetentnych, łączących 
doświadczenie z energią działania.
Dzięki osobistym cechom charakte-
ru, posiadam zdolność do współpra-
cy ponad podziałami z każdym, bez 
względu na różnice światopoglądo-
we. Mieszkańcy Powiatu Kołobrze-
skiego po raz pierwszy mogą mieć 
swojego senatora! Dlatego proszę 
o głos! 
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