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KOŁOBRZEG

Poseł Prawa i Sprawiedliwości – Czesław Hoc, już
trzecią kadencję zasiada

w ławach sejmowych.
Znany jest ze swej religijności. Często jest lek-

ZBAW!

torem podczas uroczystości w bazylice, a drzwi
Radia Maryja i Telewizji

Pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Tomasz Tamborski
Starosta Kołobrzeski

Roman Ciarka
Przewodniczący
Rady Powiatu

TRWAM są dla niego,
jak dla mało kogo z Kołobrzegu, zawsze otwarte.

Czy ten drugi kołobrzeski
poseł może zrobić dla
Kołobrzegu coś więcej,

niż składać interpelacje i
ręce do modlitwy? Czytaj
na stronie 3.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Kołobrzegu spokojnych i szczęśliwych chwil
przy wspólnym stole wigilijnym.
Niech nastrój i magia tych świąt pozwolą wszystkim
odpocząć od codziennych kłopotów i trudności.

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Ryszard Szufel
Przewodniczący
Rady Miasta

Lampki choinkowe
Kołobrzeg ul. Jasna 25 pn-so 8-20, nd 10-18

od

1

5,99 PLN
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Zapraszamy!

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 10.00-18.00

KOŁOBRZEG

ul.Jasna 25a

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

ul. Perłowa 55, Kołobrzeg, przy wyjeździe na Grzybowo.
godziny otwarcia: pon-sob 6.30-22.30, ndz 9.00-21.00)

ZIOŁOLECZNICTWO KLASZTORNE

Kukurydza Kwidzyn
400g

1,99 PLN

Coca Cola

2l

3,85 PLN

Mintaj filet mrożony
1kg

Zapraszamy na zakupy w stoisku
patronackim. Szczególnie polecamy
świąteczne zestawy upominkowe

6,99 PLN

Wszystkim Klientom
życzymy zdrowych,
pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym
Roku 2012

1kg

Matjas filet

10,99 PLN
Polecamy
również św
mięso z ub
ieże
ojni w Bob
o
li
cach
a także wę
dliny
bez konse
rwantów
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Poseł Prawa i Sprawiedliwości to jedyny opozycyjny poseł w Kołobrzegu i w sumie jedyna żelazna opozycja w ogóle. A ponieważ struktury PiS do dynamicznych nie należą, pozostaje jedynie Hoc – gwarantowana nadzieja dla tych, którzy na sprawiedliwość liczą. Może to dziwne, ale od 2 miesięcy poseł
nie zwołał żadnej konferencji prasowej…

Czesław od spraw beznadziejnych…
A Czesław Hoc z konferencji prasowych słynie.
Z władzami miasta zasadniczo komunikuje się
za pomocą mediów. A
jak już się komunikuje, to
zasadniczo komunikaty
mają charakter krytyczny.
Rządząca miastem Platforma Obywatelska wyśmiewa
za to posła opozycji, ale
nie staje z nim do merytorycznej dyskusji. I to też
wina Hoca. Bo zamiast
zajmować się ważnymi
sprawami, to poseł wybiera
z medialnych doniesień te
najbardziej spektakularne i
bywa – pisze donosy. Kieruje je potem to na policję,
to do prokuratury, to do
Najwyższej Izby Kontroli.
W swojej działalności lider
kołobrzeskiego PiS jest niestrudzony. Tyle, że efektów
tej działalności nie widać. A
szkoda.

zajęć na basenie, rozbiórka
hangarów w Podczelu, muzeum, budżet, pusta miejska
kasa, itd., itp. Co zrobił nasz
poseł? Niewiele, nie licząc
kilku występów w mediach.
Co więc z lekcją, którą partia otrzymała w wyborach
samorządowych, zdobywając raptem jeden mandat
w Radzie Miasta? Przykro
by było, gdyby za trzy lata
wynik był o jeden mandat
gorszy. Tymczasem już za
chwilę możemy spodziewać
się zmasowanego ataku
medialnego: o budżecie, o
obwodnicy, o dzieciach bez
basenu, o deficycie… Tyle,
że to już było. Jeśli tak poseł
wyobraża sobie opozycję w
Kołobrzegu, to faktycznie,
Platforma będzie rządzić do
końca świata i jeden dzień
dłużej.

Opozycja
do wszystkiego

Przywykliśmy, że twarzą
Prawa i Sprawiedliwości
jest Czesław Hoc. Od czasu
do czasu pojawia się Antoni
Piwowarczyk, bo akurat został radnym. Gdyby zapytać
przeciętnego kołobrzeżanina, z kim kojarzy mu się
kołobrzeski PiS, Czesław
Hoc byłby kandydatem
murowanym, zapewne
obok Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego ta część
kołobrzeskiej prawicy nie

Słabością kołobrzeskiego
PiS jest brak kreatywności.
To zadziwiające, że na tyle
ważna partia staje się partią
do bicia. W ciągu ostatnich
dwóch miesięcy w Kołobrzegu wydarzyło się wiele
rzeczy, na których opozycja,
także ta związana z PiS,
mogła zdobyć kilka medialnych punktów. Likwidacja

PiS czyli kto?

ma swojej drużyny i mocnych twarzy, jak konkurencja z PO? Gdzie się podział
Antoni Storczyk i wiele
jemu podobnych działaczy?
Czy to do końca prawda, że
jak ktoś popiera PiS, to nie
może znaleźć pracy, bo się
go zewsząd zwalnia, czy to
po prostu pewien mit, który
ma usprawiedliwić pustki w
partyjnym korytarzu?

wały ze szczególnym okrucieństwem, z premedytacją.
Zresztą Jan Paweł II także
mówił, że nie powinno
się stosować kary śmierci,
chyba że…
MK: Nie tylko mówił, ale
był przeciwnikiem kary
śmierci, wierząc, że każdy
może się nawrócić i uwierzyć w Boga, a więc i być
zbawionym.
CH: W szczególnych sytuacjach jednak ta kara może
być stosowana. Tu chodzi
na przykład o ochronę
przed napastnikiem, przed
atakiem.

Krucjata za karą
śmierci
Poseł niedawno mówił o
swoim wielkim przywiązaniu do religii katolickiej
i nauki Kościoła. Sprawdziliśmy, co sądzi o karze
śmierci.
Miasto Kołobrzeg: Papież
jest przeciwko karze
śmierci, Jarosław Kaczyński jest za tym, aby ją
przywrócić. Jako katolik
poprze pan papieża czy
prezesa?
Czesław Hoc: Papież
Benedykt XVI mówi wiele
pięknych rzeczy i społeczeństwo tego nie dostrzega,
dziwne, że tylko ten jeden
aspekt widzi, zresztą bardzo
ważny. Jak sięgamy do biblii
czy „Katechizmu Kościoła
Katolickiego”, również do
nauki Kościoła, to są wyjątki. Oczywiście, nikt nie
jest entuzjastą i nikt nie jest

MK: Czyli jak już tego
napastnika złapiemy, to
możemy go zabić?
CH: To jest duże uproszczenie.

zadowolony z ogłoszenia
kary śmierci. Jeśli jest morderstwo z premedytacją, no
to mógłby mieć morderca
świadomość, że może go
czekać najwyższy wymiar
kary.
MK: Czyli popiera pan
prezesa?
CH: Na razie popieram
wszystko to, co i też Kościół
w jakiejś szczególnej wagi
sytuacji – obrony przed
niesprawiedliwym napastnikiem, czy absolutnej
konieczności, dopuszcza,
aczkolwiek nikt się tym nie
chwali, dopuszcza najwyższy wymiar kary.
MK: Dekalog mówi, że
mamy nie zabijać.
CH: W pierwszej postaci

mówi, że nie będziesz mordował. W Księdze Wyjścia
jest to jasno powiedziane.
Kara spotyka tego, kto
morduje z premedytacją.
Święty Paweł w „Liście do
Rzymian” mówi, że jeśli
będziesz czynił źle, lękaj się,
bo nie na próżno władza
nosi miecz.
MK: Czyli papież Jan Paweł II apelując o zniesienie
kary śmierci i odstąpienie
od karania bliźnich w ten
sposób, robił to wbrew
prawu wyznaczonemu
przez Boga?
CH: To jest zbyt daleko
posunięta interpretacja.
Jeszcze raz: mówimy tu o
szczególnych przypadkach
stosowania kary śmierci,
wobec osób, które mordo-

MK: To próba zrozumienia
myślenia posłów PiS. Pan
jako poseł ostatnio bardzo
mocno podkreślał pan słuchanie nauki Kościoła. To
jak pan myśli, po co papież
apeluje o zniesienie kary
śmierci? Żeby zrobić na
złość Jarosławowi Kaczyńskiemu, albo panu? Papież
powiedział, że nie ma
sprawiedliwości bez życia.
CH: Benedykt XVI jest także przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, a jakoś nie
słyszę, żeby wasza redakcja
to nagłaśniała, że zabija się
nienarodzone dzieci. Papież
wiele pięknych refleksji podaje i to jest rola Kościoła, i
taka rola papieża.
MK: Czyli nie trzeba się z
nim zgadzać?
CH: Trzeba się z nim zgadzać.
MK: To zgadza się pan z
papieżem, czy z prezesem?
CH: I „Katechizm Kościoła
Katolickiego” i Jan Paweł II
nie wyklucza kary śmierci
dla bezwzględnych morderców.

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

Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:
- kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,
- zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,
- przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,
- przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,
- przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych
jak i zagranicznych,
- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,
- sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

- sprzedaż wieńców oraz wiązanek,
- garderoba dla osób zmarłych,
- kremacje zwłok,
- ekshumacje,
- przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,
- pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,
- pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,
- budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),
- rozbiórki i usunięcia pomników.

Tel./fax 94 35 547 29, 665 649 506, 605 590 010, 665 649 545
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Dzieci popływają w pustym basenie?

R

Święta Bożego Narodzenia to czas spełniania marzeń. Mieszkanie
na Słonecznym Osiedlu to wymarzony prezent na Gwiazdkę.

Słoneczny prezent pod choinkę

S

łoneczne Osiedle to
nowoczesny kompleks
mieszkaniowy z garażem
podziemnym blisko centrum
Kołobrzegu. Mieszkania są
gotowe do odbioru, idealnie
pod choinkę. Optymalny
rating bankowy ułatwia zdobycie kredytu. To dodatkowy
prezent dla całej Rodziny!
Taka okazja się nie powtórzy!
Słoneczne Osiedle powstało
w spokojnej okolicy przy ul.
Trzebiatowskiej i 1 Maja.
To miejsce położone blisko

sklepów, szkół, a także
posiadające dogodne połączenie komunikacyjne z różnymi częściami miasta. Jest
ogrodzone, posiada miejsca
parkingowe. Nowoczesna i
ciekawa architektura idealnie
komponuje się z otoczeniem.
Dwie panoramiczne windy
zapewniają komfort komunikacji. Osiedle jest przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Samodzielna kotłownia gwarantuje
niskie koszty ogrzewania,

a działka własnościowa,
na której powstał kompleks
mieszkaniowy, gwarantuje
pewność i niskie koszty.
Słoneczne Osiedle to szczególne miejsce w Kołobrzegu,
idealne na prezent dla całej
rodziny. Święta są od tego,
aby spełniać marzenia. Ten
czas właśnie nadszedł.
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży na placu budowy przy ul. Trzebiatowskiej,
pn-pt 8-16, sob 9-13. Tel. 94
71 36 052, 664 135 503
www.sloneczne-osiedle.pl

DOM HANDLOWY

Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej 10
tel. 94 35 271 93, 94 35 242 79
e-mail: dhbryza@wp.pl

BRYZA

spółka jawna

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.

Zapraszamy:
codziennie
w godz. 10-18
w soboty 10-15

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

odzice i dzieci w
szkołach
usłyszeli,
że dodatkowe zajęcia na
basenie już od stycznia
przejdą do historii. Do tej
pory władze miasta szczyciły się tym, że tak wiele
pieniędzy dają na sport
i aktywność sportową
dzieci. To były zawsze wyjątkowe argumenty przy
dyskusji o sporcie zawodowym w ramach Kotwicy
koszykarskiej i piłkarskiej.
Ta ostatnia, jak wiemy,
aby grać w ekstraklasie z
budżetu miasta potrzebuje kolejnego miliona złotych. Czy to oszczędności
dla piłkarzy?

przychodów budżetowych
takie działanie było uzasadnione. - Nie jest wykluczone, że w przyszłym
roku te zajęcia jednak powrócą - zastrzega rzecznik. Anna Mieczkowska,
zastępca prezydenta miasta ds. społecznych przypomina, że basen to tylko
dodatek do kilku godzin
wychowania fizycznego
w kołobrzeskich szkołach.
Tyle, że już teraz zdarza
się, że dzieci podczas
lekcji w-f nie widzą boiska

i sali gimnastycznej, a
lekcje prowadzone są w
klasach. Basen był idealnym rozwiązaniem, a przy
okazji cieszył się dużą
popularnością.
Ostatecznie,
decyzję
mogą jeszcze zmienić
radni, którzy pod koniec
roku będą uchwalali budżet. Pytanie tylko, czy
taka poprawka znajdzie
autora, a ponadto, czy
spotka się z poparciem
większości radnych?

Rzecznik prasowy prezydenta miasta wyjaśnia,
że jest kryzys i prezydent
dokonał po prostu stosownej korekty wydatków. Jak
mówi, intencją prezydenta
nie jest likwidacja zajęć,
ale w obliczu spadku

W akcji „Szlachetna Paczka” zorganizowanej w Kołobrzegu, udało się
pomóc 19 rodzinom. Darczyńcy dostarczyli żywność, ubrania, a nawet
łóżeczko dla dziecka.

Szlachetna Paczka
z prezentami na święta
Przez trzy tygodnie kołobrzeżanie mogli pomóc wybranej przez siebie rodzinie.
Akcja prowadzona zasadniczo przez młodych ludzi,
opiera się na bezpłatnej chęci
niesienia pomocy rodzino
w trudnej sytuacji materialnej. Takie rodziny, które
przystąpiły do programu,
zgłaszały
wolontariuszom
swoje zapotrzebowanie na
najważniejszy asortyment,
którego im brakuje. Braki są
różne: od żywności i ubrań,
po na przykład wanienkę do
kąpieli noworodka.
W przedświąteczną akcję
włączyło się wiele osób. Jak
mówi koordynator „Szla-

chetnej Paczki” - Claudia
Rubanowicz-Surówka, szczególnie imponujący jest wkład
dzieci ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum z Dźwirzyna.
Jak dodaje, swój wkład ma
także Zarząd Portu Morskiego. Prezes spółki, Henryk
Rupnik, nie tylko udzielił organizatorom wsparcia lokalowego, ale także przyłączył

się z pracownikami do pomocy jednej z kołobrzeskich
rodzin. Organizatorzy podają
ten przykład jako szczególny,
bowiem nie wszędzie ich
inicjatywa spotkała się z tak
pozytywną reakcją. Bożonarodzeniowe i szlachetne
paczki, do czekających na
Świętego Mikołaja rodzin
trafiły już w niedzielę.
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Henryk Bieńkowki, Piotr Pawłowski, Kazimierz Mirecki, Wiktor Szostało, Zbigniewa
Buszta czy Józef Słomski - to czołówka osób wyróżnionych za działalność sprzed 30 lat.

Ulica VI Dywizji Piechoty na wysokości stacji paliw BP, zamieniła się w rwącą rzekę. Pracownicy
wykonujący wiercenie uszkodzili rurę z wodą.

Wiercili pod jezdnią,
przewiercili rurę

Wyróżnieni za zasługi
dla wolnej Polski
Stowarzyszenie
Przywracania Pamięci „Kołobrzeg 80” oraz Katolicka
Inicjatywa
Kulturalna
zorganizowały obchody
30-lecia stanu wojennego. W sali RCK zgromadzili się sympatycy
„Solidarności” i osoby,
które 30 lat temu miały
odwagę walczyć o suwe-

renną Polskę. Na początku z wykładem wystąpił
mecenas Edward Stępień,
opowiadając o wprowadzeniu stanu wojennego.
Następnie,
uroczyście,
medalem „Za Zasługi dla
Wolnej Polski” wyróżniono następujące osoby:
Piotra
Pawłowskiego,
Henryka Bieńkowskiego,

Janusza Grudnika, Sławoja Kiginę, Lecha Kozerę, Wiktora Szostało,
Ojców Franciszkanów,
Zbigniewę Busztę, Henryka Dmitrzaka, Elżbietę
Garbacz, Ryszarda Kurzawę, Wojciecha Krzewinę,
Henryka Kuzańskiego,
Kazimierza Mireckiego,
Andrzeja Ogórka, Janusza

Szmidt, Wiesława Uptasa,
Edwarda Waścińskiego,
Annę
Wernerowicz,
Ryszarda Zatowskiego.
Szczególne wyróżnienie
od Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej otrzymał
ksiądz prałat Józef Słomski, wieloletni proboszcz
Parafii Mariackiej przy
bazylice.

S

pecjalistyczna
firma
wierciła wzdłuż ulicy
VI Dywizji Piechoty. W
pewnym momencie na
powierzchnie
wypłynęły
strumienie wody, które zaczęły zalewać jednię. Okazało się, że przewiercono
rurę należącą do Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji.
160-milimetrowa rura doprowadzała wodę w kierun-

ku stacji BP i znajdujących
się w okolicy nieruchomości. Ulica szybko zamieniła
się w rzekę, a wyciek wody
zatamowała dopiero ekipa
Wodociągów, która przystąpiła do załatania dziury.
Do tej pory, największą
awarię odnotowano w
marcu b.r., gdy firma przekopująca się przez ulicę
Sienkiewicza
uszkodziła
rurę kanalizacyjną o średnicy 400 milimetrów. Trzeba było wyłączyć pompy, w
celu zatrzymania produkcji
ścieków. Wody nie mieli
wówczas mieszkańcy niemal całego powiatu.

Piłkarska Kotwica będzie potrzebować Historia Kołobrzegu

więcej pieniędzy
P

odczas
spotkania
zarządu
III-ligowej
Kotwicy Kołobrzeg z kibicami i sympatykami klubu
omawiano
przyszłość
drużyny w razie awansu
do II ligi. Zarząd omówił
na początku przygotowania do rundy wiosennej.
Kibicom
przedstawiono
m.in. cennik biletów na
najbliższe 6 miesięcy
rozgrywek. Na trybunie
„A” nowy karnet to 70 zł,
doładowanie karnetu 60
zł, a bilet jednorazowy 10
zł. Na trybunie „B” będzie
taniej, a bilet jednorazowy

ma kosztować 5 zł. Jak
mówił Waldemar Błaszczak, prezes klubu, celem
zarządu jest umożliwienie
jak największej grupie
kibiców oglądanie meczu
przy jak najniższym zaangażowaniu środków z ich
strony.

O

wiele dłużej trwała
dyskusja na temat
potencjalnego
awansu
Kotwicy Kołobrzeg do II
ligi. Obecnie, kołobrzeżanie są na szczycie tabeli
i mają spory zapas punktów do rywali. Oznacza to,

że jest duża
szansa na
awans,
c h o ć
awansuje
tylko jedna
drużyna.
Działacze i kibice wierzą, że
tą jedyną drużyną
będzie Kotwica. I dlatego
już teraz zaczynają walkę
o środki finansowe na
grę w II lidze. Obliczono,
że niezbędny budżet na
takie rozgrywki to 2,2
mln zł. Klub ma zagwarantowany ok. 1 mln zł
z budżetu miasta. 10%
kwoty musi zdobyć sam.
Brakuje połowy. Prezes
Błaszczak narzekał, że o
pieniądze jest bardzo krucho, bo miasto dba tylko o
koszykówkę, a powiat w
ogóle nie dokłada się do
piłkarzy, a przecież kilku
piłkarzy z powiatu jest tutaj szkolonych.

B

łaszczak
zachęcał
kibiców zrzeszonych
w stowarzyszeniu „Nasza

Kotwica”
do
naciskania
na
władze
m i a s t a ,
aby zdobyć
niezbędne
środki.
Klub
ze swojej strony
przygotował
plan marketingowy,
ale co przyznawali działacze, wobec kryzysu
gospodarczego nie ma on
większych szans na powodzenie. Dlatego zarząd
spotyka się z prezydentem Januszem Gromkiem
i posłem Markiem Hokiem,
bo oni chcieli i obiecali kibicom II ligę. Teraz mają
pomóc zaleźć pieniądze,
w domyśle w budżecie
miasta, bo o żadnym
sponsorze strategicznym
piłkarze nawet marzyć nie
mogą. Pytanie tylko, czy
zadłużone miasto, które
na przyszły rok zwalnia
tempo inwestycyjne i odnotowuje coraz mniejsze
wpływy do budżetu, znajdzie kolejny milion złotych
dla Kotwicy, jest otwarte.

w fotografii według
Jerzego Patana

!

Najlepszy prezent
pod choinkę!
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Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu
zaprasza na świąteczne zakupy
do sklepów branży spożywczej i przemysłowej
Nasze sklepy spożywcze przyjmują i realizują zamówienia
na świąteczne wyroby ciastkarskie i garmażeryjne własnej
produkcji. Można je zamawiać następujących punktach:

Sklep nr 1 „Gama” – ul. Źródlana 7 A tel. 797 596 478
Sklep nr 5 – l. Jedności Narodowej 65 tel. 797 596 447
Sklep nr 6 – ul. Chopina 3
tel. 797 596 465
Sklep nr 8 – ul. Okopowa 7 (obok zakładu piekarsko-ciastkarskiego)
tel. 797 596 445
Sklep nr 10 – ul. Walki Młodych 35 A tel. 797 596 456
Sklep nr 11 – ul. Kniewskiego 12 A
tel. 797 596 455
Sklep nr 14 – ul. Wylotowa 12 A
tel. 797 596 450
Sklep nr 18 – ul. Łopuskiego 2-4
tel. 797 596 451
Sklep nr 21 – ul. Koszalińska 24/I
tel. 797 596 443
Zakład piekarsko-ciastkarski – ul. Okopowa 7
tel. 797 596 452, 797 596 462
Polecamy ciasta produkowane w oparciu o domowe receptury, takie jak:
- makowce
- serniki
- keksy
- pierniki
- torty
- inne według zamówienia.
Sklep „Gama” przy ul. Źródlanej 7 A poleca wyroby garmażeryjne,
pieczone na życzenie Klienta:
- schab pieczony ze śliwką, faszerowany
- karkówka
- boczek faszerowany
- kaczka nadziewana
- szynka pieczona
- pieczarki faszerowane
- a także pierogi, krokiety i inne smaczne wyroby

Życzymy udanych zakupów

Społem PSS „Jedność”
w Kołobrzegu życzy
wszystkim
Klientom
a także mieszkańcom
Kołobrzegu pogodnych
i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w
nadchodzącym Nowym
Roku 2012.
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Tomasz Tamborski:

Nie zamierzam nikogo zawieść
Miasto Kołobrzeg: Minął rok
czasu od wyboru samorządu
powiatowego. Gdyby zrobić
dziś rachunek sumienia i
podsumować co udało się
zrobić, a co w planach do
zrobienia zostało, to jak on
będzie wyglądał?
Tomasz Tamborski: Swoją
pracę oceniam pod kątem
15 miesięcy, bo przypomnę,
że starostą zostałem jeszcze
nie pełniąc funkcji radnego
Rady Powiatu i już wówczas
rozpocząłem zmiany. Starostwo Powiatowe jest jednym
z najlepszych urzędów powiatowych w Polsce. Mamy duży
potencjał, który z powodzeniem wykorzystujemy. Pismo
Samorządu
Terytorialnego
„Wspólnota”
opublikowało
ranking samorządów o najwyższych dochodach. Nasz
powiat zajął 5 pozycję. Deficyt
budżetowy mamy na poziomie
około 18 procent. A więc nasza
kondycja finansowa jest niezła.
Z tych rzeczy, które udało nam
się zrobić, to szczególnie inwestycje drogowe. W Dźwirzynie
udało nam się wspólnie z
gminą Kołobrzeg, gminą Trzebiatów i powiatem gryfickim
zbudować most i przebudować
drogi dojazdowe. W swoim
zakresie mamy ponad 300 kilometrów dróg. Udało nam się
przebudować, moim zdaniem
najważniejszą w naszym powiecie drogę, łączącą Kołobrzeg
z drogą krajową nr 6, na odcinku od Gorawina do szóstki.
Niestety, żałuję, ale udało nam
się zrealizować tylko pierwszy
etap, na odcinku 3,3 kilometra.
Został jeszcze kawałek, ale już
ze słynnych „schetynówek” nie
skorzystamy, gdyż zmieniły się
zasady pozyskiwania środków
z tego programu. Udało nam
się również zakończyć inwestycję na ulicy Wylotowej. We
współpracy z gminą Kołobrzeg,
miastem Kołobrzeg, udało
nam się połączyć ulicę Jedności Narodowej z Grzybowską.
Budowa ulicy Wylotowej przyspieszyła decyzje inwestycyjne
okolicznych właścicieli działek
budowlanych. Udało nam się
przeprowadzić termomodernizację Zespołu Szkół Morskich.
W 2012 roku rozpoczniemy
termomodernizację Zespołu
Szkół im. Henryka Sienkiewicza i Zespołu Szkół w Gościnie,

gdzie zakończyliśmy budowę
orlika. W planach mamy, aby
wszystkie nasze szkoły miały
profesjonalne boiska, a nie jakiś
beton. W 2012 roku rozpocznie
się przebudowa boiska przy
Zespole Szkół EkonomicznoHotelarskich, a w 2013 roku
przy Zespole Szkół Mechanicznych. Udało nam się rozpocząć
realizację inwestycji, jaką jest
Skansen Morski. Mamy dwie
jednostki, ORP Fala i ORP
Władysławowo, które do tej
pory błąkały się po porcie.
Chcemy w przyszłym roku w
okolicy Reduty Solnej otworzyć kolejny oddział Muzeum
Oręża Polskiego, poświęcony
w całości tematyce marynistycznej. Chciałbym również
jeszcze podkreślić, że po raz
pierwszy w historii powiatu
kołobrzeskiego, starosta kołobrzeski uzyskał stuprocentowe
absolutorium.
MK: To teraz pomówmy o
tym, czego zrobić się nie udało. A nie powstał na przykład
stadion lekkoatletyczny.
TT: Przyjęliśmy taką zasadę,
aby tego rodzaju obiekty sportowe, na które można uzyskać
dofinansowanie zewnętrzne, z
takiego dofinansowania skorzystały. Początkowo szacowaliśmy, że wartość tej inwestycji
będzie kształtowała się na poziomie 7 milionów złotych. Po
wykonaniu projektu, wyszło 10
milionów. Nie wiemy, jak to będzie w przetargu. Ale chcemy,
aby na tego rodzaju inwestycję
uzyskać 50-procentowe dofinansowanie. Mamy ważne pozwolenie na budowę, możemy
ruszać z tą inwestycję. Ale nie
chcę uruchamiać kredytu, gdyż
uważam, że jest szansa na skorzystanie z tak zwanych resztek
z projektów z kończącej się
perspektywy unijnej. Możemy
chwilę zaczekać, bo jesteśmy
przygotowani na pozyskanie
środków unijnych. Jeśli tylko
nam się to uda, ruszamy z
budową.
MK: Był pan orędownikiem
pilnego przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy. Zakupiono nieruchomość, a urząd
dalej jest tam, gdzie był.
TT: Ale to są już ostatnie
chwile przy ulicy Ratuszowej.
Ja mam taka zasadę, że jak

podejmuję decyzję, to jestem
konsekwentny. O przenosinach
Urzędu Pracy mówiło się od 12
lat, ja to realizuję. Tu problem
tylko dotyczy tego, że inaczej
wyglądały pewne kwestie w
dniu zakupu, a inaczej w momencie, gdy rozpoczęliśmy
inwestycję, mam tu na myśli
przepisy
przeciwpożarowe.
One uległy gwałtownemu zaostrzeniu. Musieliśmy wykonać
kolejny projekt, uzgodnić go, a
to wszystko przedłużyło. Obecnie trwają ostatnie prace w nowym budynku Urzędu Pracy.
W przyszłym roku będą przenosiny, myślę, że w pierwszym
kwartale. W ciągu 3 kwartałów
uda nam się zrobić to, o czym
mówiono od 12 lat.
MK: Postawił pan bardzo
mocny akcent na nową lokalizację dla Muzeum Oręża Polskiego. Od gorącej dyskusji
na ten temat minęło pół roku
i co dalej?
TT: W tym momencie, nasz
wysiłek finansowy skupiamy
na budowie skansenu. Całość
kwoty na tę inwestycję, 750
tysięcy złotych, zabezpiecza
powiat. Co do nowej lokalizacji. Gdy zostałem starostą,
dotarła do mnie informacja, że
od 40 lat dyskutuje się w Kołobrzegu nad docelową siedzibą
muzeum. Więc podjąłem takie
rozważania w tym zakresie, aby
pochylić się nad tym problemem. Mówi się o trzech lokalizacjach: przy ulicy Kamiennej,
Mazowieckiej i przy ulicy Koszalińskiej. Ostatnią lokalizację
wskazywali na przykład kołobrzescy architekci. Dlatego, po
wcześniejszej rozmowie z
panem prezydentem, w związku z pracami planistycznymi
dla tego terenu, wystąpiłem z
wnioskiem, aby tę działkę zabezpieczyć poprzez wpisanie
funkcji dla tego terenu. W międzyczasie odbyłem konsultacje
ze środowiskiem architektów
kołobrzeskich, którzy przedstawili ciekawe propozycje.
Wykonano inwentaryzację naszych zbiorów, także patrząc na
potrzeby i chęć pozyskania dodatkowych obiektów, zwłaszcza
w kontekście zabytków wielkogabarytowych, bowiem one
stwarzają największe potrzeby.
Marzy mi się, jeśli udałoby
się nam do tego doprowadzić,

muzeum interaktywne, z miejscem do realizowania pokazów
historycznych, z miejscem do
prezentacji sprzętu wojskowego w warunkach polowych,
z przestrzennymi i dobrze
oświetlonymi salami, z pomieszczeniami magazynowymi, z parkingiem, z zapleczem
sanitarnym i gastronomicznym. W przyszłym roku zadam
pytanie nowej Radzie Muzealnej i Radzie Powiatu, czy chcemy w dalszym ciągu ten temat
kontynuować i czy chcemy
podążać w kierunku budowy
nowej siedziby muzeum. Ja
nie zamierzam realizować tego
tematu wbrew wszystkim. Wtedy jednak trzeba będzie zadać
pytanie, po co jest ta dyskusja
od lat czterdziestu? Ja głęboko
wierzę w to, że muzeum może
być przeniesione i że jest taka
szansa w ramach przyszłej perspektywy unijnej. Gdyby z Unii
Europejskiej na ten cel udało
się otrzymać 80-procentowe
wsparcie, poparte finansowaniem z Ministerstwa Kultury i
Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest historyczna szansa
na zrealizowanie tej inwestycji.
MK: Porozmawiajmy o polityce. Jest pan jednym z liderów Platformy Obywatelskiej
w powiecie kołobrzeskim. PO
w regionie sprawuje władzę
absolutną. Jak pan ocenia tę
hegemonię i jej wpływ na stosunki międzypartyjne, mam
tu na myśli pana i prezydenta
Janusza Gromka.
TT: Wiele jest tu niepotrzebnych dopowiedzeń. Z panem
prezydentem znamy się nie od
dzisiaj. Byłem pierwszym zastępcą, którego pan prezydent
powołał. Znamy się od grudnia
2006 roku, a nawet wcześniej,
gdy prezydent sprawował
funkcję
przewodniczącego
Rady, a ja byłem prezesem Zieleni Miejskiej. Czasami różnimy się w pewnych sprawach i
tylko tyle.
MK: Ale byli czterej muszkieterowie. Po śmierci Sebastiana Karpiniuka zostało trzech,
a po wygranej Marka Hoka
dwóch? To było znamienne,
gdy na konferencji prasowej
po zwycięstwie posła PO,
obok niego siedział tylko Janusz Gromek.

TT: W wyborach samorządowych w 2010 roku kandydat
PO na prezydenta miasta prawie wygrał w pierwszej turze,
w drugiej został wybrany
prezydentem. Jeszcze większy
sukces osiągnęliśmy w wyborach do Rady Powiatu. Ja sam
w swoim okręgu uzyskałem
25 procent oddanych głosów.
Mamy więc pełną legitymizację naszych działań. Tak jak
powiedział pan prezydent w
poprzednim wywiadzie, że nie
we wszystkim się zgadzamy,
ale rozmawiamy. Przykładem
tego jest wspólna decyzja o
wspólnym noworocznym balu
w 2012 roku, który połączy
środowisko społeczne i gospodarcze miasta oraz powiatu.
Będzie to bal noworoczny,
bez wskazywania gospodarzy,
a dochodem będziemy chcieli
wspomóc kołobrzeskie hospicjum. Zdaję sobie sprawę z
tego, że są pewnie tacy podpowiadacze, którzy mówią różne
rzeczy, ale prawda jest taka, że
jest dobrze.
MK: A Henryk Bieńkowski
jest takim podpowiadaczem,
gdy mówi, że jest pan lepszy
od Janusza Gromka, bo pana
można poznać po działaniach, a prezydenta nie?
TT: Nie, ale poglądy pana
Henryka Bieńkowskiego w
jakiś sposób się krystalizują, bo
w ostatnich wyborach poparł
kandydaturę Marka Hoka. I
jeśli pozytywnie ocenia moją
pracę, to dobrze, że ją dostrzega. Zna mnie przecież, bo
razem również współpracowaliśmy, gdy byłem prezesem
Zieleni Miejskiej. Wyprowadziliśmy tę spółkę na prostą,
zwłaszcza w obliczu istotnych
zagrożeń rynkowych, w tym
obecnej firmy Remondis, która
wygrała przetarg na sprzątanie
miasta.
MK: Czy w 2012 roku nie ma
pan zamiaru zrezygnować z
mandatu radnego? Według
Piotra Pasikowskiego, powiat
mógłby na tym zaoszczędzić,
a także pan jako starosta,
podobnie jak prezydent, nie
musiałby głosować za własnymi uchwałami, czy udzielać sobie absolutorium.
TT: Opinia Piotra Pasikowskiego mnie zaskoczyła.

MK: Ruszyła pana sumienie?
TT: (śmiech) Pamiętam, jak
na sesji Rady Powiatu trwała
dyskusja nad wygaszeniem
mandatów chociażby wicestarosty Jerzego Kołakowskiego.
Wówczas Piotr Pasikowski był
radnym z list Prawa i Sprawiedliwości i decyzja zarówno
wicestarosty jak i większości
radnych spotkała się z lawinową krytyką radnego Piotra
Pasikowskiego. Wtedy były
oskarżenia, że taki model spotka się z większymi wydatkami
z kasy powiatu, bo uposażenie
wicestarosty się nie zmniejszy,
a nowy radny, który wszedł na
jego miejsce, będzie pobierał
dietę. Roczna dieta radnego
to około 17 tysięcy złotych.
Gdybyśmy zrezygnowali z
mandatu razem z wicestarostą,
to rocznie podatników kosztowałoby to więcej o ponad
30 tysięcy złotych. Teraz Piotr
Pasikowski ma inną wizję.
Tymczasem tylko kilku starostów w Polsce nie pełni funkcji
radnego. Obowiązujący w
Polsce model, na poziomie
powiatów, samorządu wojewódzkiego, nawet na poziomie
rządu, nie pozbawia nikogo
mandatu, gdy pełni on funkcję
kierowniczą. Marszałek jest
dalej radnym. Wicemarszałek
Marek Hok, gdy był w zarządzie województwa robił to
samo, co członkowie zarządu
powiatu, a Piotr Pasikowski
nie proponował mu złożenia
mandatu. Nawet premier jest
posłem. I słusznie, bo tak
funkcjonuje nasz system, w
którym osoby pełnią funkcje z
wyboru obywateli. Głosowało
na mnie niemal tysiąc wyborców. Poparli moją osobę, moje
osiągnięcia, mój program. Nie
zamierzam nikogo zawieść.

ul. Dubois 21, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94-35-228-31
e-mail: maka874@wp.pl

ZŁOTO | SREBRO | BURSZTYN | METALOPLASTYKA

(skup-sprzedaż, sprzedaż ratalna)

8 | miasto kołobrzeg

www.miastokolobrzeg.pl grudzień 2011

Podsumowanie projektu
„Jesteśmy aktywni”
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rymaniu w
listopadzie zakończył realizację szkoleń zawodowych
w ramach projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na
podstawie umowy ramowej
nr UDA-POKL.07.01.0232-006/08-00 Z dnia 7 maja
2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji,
Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie. Liderem
Projektu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Kołobrzegu, a partnerami
wszystkie Ośrodki Pomocy
Społecznej powiatu kołobrzeskiego. W edycji 2011
wzięło udział 16 kobiet (2
niepełnosprawne,
nieaktywne zawodowo, 2 pracujące i 12 bezrobotnych) oraz
2 bezrobotnych mężczyzn
będących klientami GOPS
w Rymaniu – łącznie 18 beneficjentów ostatecznych.
W tegorocznej edycji projektu beneficjenci korzystali
ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego, uczestniczyli w warsztatach umiejętności
wychowawczych
oraz warsztatach poprawy
wizerunku osobistego. Ponadto część z nich (8 kobiet)
uczestniczyła w szkoleniu
zawodowym pokojowa, rozszerzonym o kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej, a
pozostałe 10 osób uczestniczyło w szkoleniu zawodowym kucharz–garmażer.
Zgodnie z założeniem,

wszyscy uczestnicy projektu
ukończyli szkolenia zawodowe, zdobywając zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności.
Wszystkie zajęcia w ramach
projektu odbywały się w siedzibie Klubu Seniora „Pod
aniołami” w Rymaniu, gdzie
urządzony został kącik zabaw dla dzieci beneficjentów, by mogli oni spokojnie
uczestniczyć w spotkaniach
projektowych, gdy mają
problem z opieką nad dzieckiem. W ramach aktywnej
integracji poza kursami,
warsztatami i szkoleniami,
uczestnicy projektu objęci
byli ubezpieczeniem NNW.
Ponadto, dla beneficjentów
i ich rodzin zorganizowane zostały: dwudniowa
integracyjna wycieczka do
Poznania i okolic, i piknik
rodzinny, który odbył się
na DZIKIM ZACHODZIE
w miejscowości Zieleniewo
pod Kołobrzegiem.
Uczestnicy czwartej już
edycji projektu „Jesteśmy
aktywni” stanowią obecnie
bardzo zżytą i zintegrowaną
ze sobą grupę ludzi, którzy
lubią wspólnie spędzać
czas. Osoby uczestniczące
w szkoleniu kucharz–garmażer zgodnie stwierdziły
podczas ostatnich zajęć, że
będzie im brakowało tych
cotygodniowych spotkań,
wspólnych rozmów, wspólnego gotowania i spędzania
czasu nieco inaczej niż, na

co dzień w domu. Takie
stwierdzenia bardzo cieszą
nas organizatorów, bo są
dowodem na to, że warto
pracować przy kolejnych
edycjach projektu, że to
wszystko, co robimy, ma
sens i przynosi zakładane
efekty – aktywną integrację
uczestników.
Podsumowując tegoroczną edycję
projektu
systemowego
„Jesteśmy aktywni” chciałam bardzo podziękować
wszystkim wykładowcom,
podwykonawcom,
firmie
Centrum
Kształcenia
Zawodowego i Nadzoru
BHP – Marek Kalisz, która
organizowała
szkolenia
zawodowe, Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu
Aldonie Więcek oraz księgowej projektu Danucie
Skowrońskiej, za ich ogromną pracę przy projekcie
oraz zaangażowanie w to,
by jak najlepiej zrealizować
plany, założenia i osiągnąć
zamierzone cele, a wszystkim uczestnikom projektu
pragnę życzyć powodzenia
i wielu sukcesów w dalszym życiu oraz liczę na to,
że swój udział w projekcie
będą wspominali jak najlepiej i jak najwięcej zdobytej
w nim wiedzy wykorzystają
w przyszłości.
Agnieszka Bany – pracownik socjalny ds. projektów
unijnych

Niech tegoroczne Święta przyniosą wiele radości, uśmiechu i miłości najbliższych,
a Nowy Rok 2012 dużo siły, wytrwałości w dążeniu do celu i sukcesów
w życiu osobistym.
życzy

Mirosław Terlecki
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu otrzymał statuetkę „PATRON”,
która jest przyznawana wspólnie przez marszałka województwa zachodniopomorskiego i wojewodę zachodniopomorskiego.

HONOROWE WYRÓŻNIENIE
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 24
listopada był wyjątkowym
dniem dla GOPS w Rymaniu. Zaledwie dziewięcioosobowy
zespół
znalazł się w gronie pięciu
nagrodzonych instytucji lub
osobowości województwa
zachodniopomorskiego.
Statuetki „Patron” przyznano po raz drugi w pięciu
kategoriach. Kadrę GOPS
w Rymaniu nagrodzono w
kategorii „Animator działający na rzecz środowiska

lokalnego”. - To niezwykłe
wyróżnienie i wielka satysfakcja, że doceniono wysiłek i zaangażowanie moich
współpracowników – mówi
Aldona Więcek, kierownik
ośrodka, podkreślając zasługi swoich współpracowników, będąc jednocześnie
inicjatorką wielu przedsięwzięć. A lista działań GOPS
jest imponująca i obejmuje
szerokie grono podopiecznych, od najmłodszych
po seniorów. Organizacja
atrakcyjnego wypoczynku

letniego i
zimowego
dla dzieci i
młodzieży,
prężnie
działający
Klub
Seniora,
liczne akcje charytatywne, ważne
uroczystości gminne - to
tylko kilka inicjatyw ośrodka, dzięki którym mieszkańcy Gminy Rymań mogą
patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. I.J.

Gimnazjaliści odkrywają Rymań
W październiku w ramach
Programu eTwinning, we
współpracy ze szkołami z
Portugalii (Aljezur), Turcji
(Besiktas, Nevsehir, Usak,
Okulu), Grecji (Crete), Ru-

munii (Vetis), Włoch (Barletta) i Słowacji (Sabinov),
Gimnazjum w Rymaniu
przystąpiło do międzynarodowego projektu „WHERE
I AM...”.

Głównym celem projektu,
w którym bierze udział 34
uczniów gimnazjum, jest
odkrycie i ukazanie walorów
Gminy Rymań i regionu oraz
poznanie miejsc zamieszkania
uczniów z innych szkół z Unii
Europejskiej. Uczestnicy projektu, realizowanego w języku
angielskim, stworzą strony
internetowe, na których zaprezentują efekty swoich działań.
W projekcie uczniowie mają
szansę nie tylko doskonalić
swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
ale również poszerzyć wiedzę z
zakresu technologii informatycznych. B.O.

Program Rozwoju Bibliotek
Biblioteka Publiczna w
Rymaniu przystąpiła do
Programu Rozwoju Bibliotek, który jest realizowany
przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego. Celem Programu
jest
wzmocnienie
roli
informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek
gminnych poprzez zakty-

wizowanie zintegrowanie
społeczności
lokalnych
wokół bibliotek, jako centrum animacji życia społecznego i kulturalnego,
umożliwienie poszerzania
kompetencji bibliotekarzy,
upowszechnienie dostępu
do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W
związku z udziałem w pro-

jekcie,
bibliot e k a
otrzymała sprzęt
elektroniczny w postaci
zestawu komputerowego,
urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki A3 i aparatu
cyfrowego wraz z oprogramowaniem, o łącznej wartości ok 5400 zł. K.U.
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„Miasto Kołobrzeg”
w służbie o lepsze jutro
Młodszy brygadier Jerzy Bartnik przeszedł na
emeryturę. Przez 12 lat był komendantem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Pożegnanie Jerzego Bartnika
Uroczystość
odejścia
Jerzego Bartnika na emeryturę dobyła się w komendzie. Przybyło na nią wielu
oficjeli, w tym komendant
wojewódzki i zastępca komendanta głównego Straży
Pożarnej. Jerzy Bartnik
pożegnał się ze sztandarem jednostki, a obowiązki
komendanta powiatowego
objął jego dotychczasowy
zastępca - młodszy brygadier Krzysztof Makowski.
Odchodzący komendant w
swoim przemówieniu tryskał humorem w stylu, że
prawdziwego mężczyznę
poznaje po tym jak kończy,
a nie jak zaczyna. Osobiście, nie żegnał się tymi
słowami, ale nawiązywał
do trudnych chwil swojej
pracy skupionej zasadniczo

na kierowaniu jednostką
i sprawami administracyjnymi,
niejednokrotnie
zazdroszcząc
kolegom,
którzy wracali z akcji i opowiadali, co ich spotkało na
wyjeździe.
Przybyli goście dziękowali
komendantowi Bartnikowi
za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w
powiecie kołobrzeskim. Jak
przypominali, za jego kadencji kołobrzeska straż się
rozwinęła, a z akcji wracała
taka sama ilość strażaków,
która wyjechała. Jerzy
Bartnik był komendantem
Straży Pożarnej w latach
1999-2011. Na pożegnanie
otrzymał wiele ciekawych
upominków, w tym siekierę
i ogrodową huśtawkę.

Sikora wygrał „Mam Talent”
Pochodzący z Dźwirzyna i występujący w Kołobrzegu,
w Klubie Garnizonowym,
Kacper Sikora,
został wybrany
przez telewidzów
na zwycięzcę programu w TVN.
Przed występem w programie „Mam Talent”, Kacper
Sikora śpiewał z pasji, znany
był m.in. z Kołobrzegu jako
wokalista Klubu Garnizonowego, kierowanego przez

Mariana
Oszmańca.
Jego występ w programie TVN nie
był zaskoczeniem,
ale kolejne recenzje piosenek w
jego wykonaniu i
płynne przechodzenie do kolejnych edycji, przysparzało mu nowych
fanów, zaskoczonych jego
talentem. W finale, Sikora
wykonał utwór „Enjoy the Silence” grupy Depeche Mode
i wygrał IV edycję „Mam
Talent”. Gratulujemy.

Obywatelki! Towarzysze!
Zewsząd słyszymy głos ludu pracującego, który pragnie żyć w pokoju i kroczyć drogą wyznaczoną przez kierownictwo Partii. Obywatele Kołobrzegu
wielokrotnie dawali wyraz dojrzałości
politycznej i zaangażowania w sprawy,
które wyznaczyła Partia i Miasto. Dlatego od 2 lat urzeczywistniamy prawo
mieszkańców do informacji i do krytyki oraz samokrytyki, nie zapominając,
że ta ostania to dowód dojrzałości
politycznej: pokażcie swoje błędy, a
towarzysze pomogą wam je usunąć!
Na odcinku naszej walki o lepszą
administrację
wypowiedzieliśmy
bezpardonową walkę wszelkiej maści
ulepszaczom, naprawiaczom i bumelantom. Marnotrawiącym siłę robotników na froncie budowania potęgi
naszego Miasta mówimy stanowcze
„nie”! Rzuciliśmy w tej ważnej dla
tkanki tożsamości i jedności Miasta
wyzwanie towarzyszowi prezydentowi
i staroście. Nie 5 a 10 razy oglądać
każdą złotówkę! Tu trzeba zachować
prawdziwie rewolucyjną czujność,
bowiem wróg nie śpi! Nie możemy
uginać się pod żądaniami Koszalina i
Szczecina. Nie odejmujmy od ust kołobrzeżanom odbudowującym zniszczony drzewiej prastary piastowski gród.
Pokłosiem naszej pracy niech będzie
każdy chodnik i ulica, wyremontowany budynek i zasadzone drzewo.
Towarzysz poseł Hok rzucił nam jakże
socjalistyczne wyzwanie: „Zawsze
można więcej”. Wzięliśmy je sobie
głęboko do serca. Nasz portal, będący organem władzy ludowej mieszkańców, odwiedza rekordowa liczba
Czytelników. Cieszymy się dużym
zaufaniem mieszkańców, każdego dnia
opisując kołobrzeską rzeczywistość.
Po statystykach odwiedzin widzimy, że
od lektury portalu Miastakolobrzeg.pl
mieszkańcy zaczynają swój dzień.
Osiągnęliśmy również rekordowy, jak
na kołobrzeskie warunki, nakład naszej
gazety „Miasto Kołobrzeg”, który ukazał się w 50 tysiącach egzemplarzy.

Na rzucone przez nas hasło walki z
wypaczeniami władzy w wykonaniu
niektórych członków Partii, nie odpowiedział ani jeden tytuł prasowy.
W mijającym roku byliśmy za to rekordowo cytowani, jednakże z rzadka
ktokolwiek wskazywał za źródło portal
Miastokolobrzeg.pl. Odnotowaliśmy
kilkaset takich przypadków. Widać
na tym odcinku wielki pęd do przodownictwa pracy, byle jak i po jak
najmniejszych kosztach.
Nasz dyrektor artystyczny, towarzysz
Chałupniczak, zyskał tytuł przodownika racjonalizacji. Wprowadzone przez
niego zmiany nie tylko wypromowały
nasz portal, ale również niemal natychmiast zostały przyjęte przez inne tytuły, czyniąc nas wzorem technicznego
postępu i dążenia do dobrobytu. Na ten
tytuł czeka również towarzysz Gryń,
który postawił sobie za cel zrobienie
dwa razy więcej zdjęć na jednym akumulatorze, niż to wskazuje fabryczna
instrukcja.
Składamy podziękowania naszym
współpracownikom, tym tajnym i jawnym, którzy każdego dnia dbają o ciekawe artykuły, zdjęcia i informacje, czyniąc naszą kołobrzeską rzeczywistość
bardziej sprawiedliwą. Dziękujemy naszym Reklamodawcom i Instytucjom z
nami współpracującym. Wasze zaufanie
do nas buduje zaufanie obywateli i Czytelników do Was. Wzajemna przyjaźń
i zaufanie to podstawowy fundament
rozwoju każdej demokracji.

Nasz portal powstał 6 grudnia 2009
roku, przejmując chwalebne tradycyjne portalu „e-miasto.kolobrzeg.pl”.
Realizacja nakreślonych zadań programowych zmusiła nas do przeanalizowania istniejących warunków redakcyjnych. Mijające miesiące i dnie,
które dostarczają nam coraz to nowych
wydarzeń, nie pozwalają nam w myśl
naszej socjalistycznej odpowiedzialności za przyszłość Kołobrzegu, spocząć na laurach. Już wkrótce chcemy
uruchomić nowy, ogólnopolski portal,
sławiący nasze Miasto na cały kraj.
Praktyka dnia codziennego dowodzi,
że stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności
zabezpiecza udział szerokiej grupy w
kształtowaniu odpowiednich warunków aktywizacji. Wyższe założenia
ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw
przedstawia interesującą próbę sprowadzenia systemu informacji na nowe
tory. Wierzymy, że temu ambitnemu
zadaniu podoła nasz kolektyw redakcyjny, pod przewodnictwem towarzysza redaktora naczelnego i towarzysza
dyrektora artystycznego.
Deklarujemy, że nie używamy zawieralnika niewyjściowego blokującego,
będąc otwartymi na poglądy i zdanie
innych, które nie trafiają do pedałowca biurowego, pamiętając, że pod
przewodnictwem Partii stajemy do
konsekwentnej walki o demokratyzację Miasta i o lepszy byt jego mieszkańców!
Kolektyw redakcji Miastokolobrzeg.pl
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Dzieci na
tropie wiedzy
o Gościnie

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
informuje, że w roku 2012 realizowana będzie V
edycja projektu systemowego „JESTEŚMY AKTYWNI” - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej”.

50-lecie Pożycia Małżeńskiego

23 listopada w Szkole
Podstawowej w Gościnie rozpoczęły się
zajęcia z dziedzictwa
kulturowo-przyrodniczego, rozwijające zainteresowania uczniów.
Dzieci,
zdobywanie
wiedzy o naszej gminie i jej mieszkańcach,
postanowiły rozpocząć
od odwiedzenia Biblioteki Publicznej w
Gościnie. Renata Maksymiuk
opowiedziała
uczestnikom projektu o
różnych źródłach pozyskiwania informacji na
temat Gościna i okolic.
Uczniowie odczytywali
notatki o naszej gminie
z Internetu, gazet oraz
książek i folderów. Następnie odbyło się spotkanie z kolekcjonerem
– Januszem Pułło, który
mówił o swojej pasji kolekcjonerskiej. Pokazał

dzieciom zbiór monet,
banknotów, obrazków
świętych (koronek z XIX
wieku) oraz oprowadził
po wystawie Birofile
(obecnie prezentowaną
w Bibliotece Publicznej).
Kolejną atrakcją było
spotkanie z Zofią Perlińską i Elżbietą Grabia
z Klubu Pętelka. Panie
przekazały informacje
na temat działalności
klubu, a także zademonstrowały uczniom
sposób
wykonania
ozdób
świątecznych.
Dzieci chętnie włączyły
się do pracy i tak powstały prześliczne bożonarodzeniowe gwiazdy. Dzieciaki z klas I – III
bardzo dziękują za miły i
ciekawie spędzony czas
w bibliotece.
Joanna Dylawerska

28 października 2011 roku
w Urzędzie Miejskim w
Gościnie odbyła się uroczystość z okazji Złotych
Godów Państwa Anny i
Ewalda Lupke z Ząbrowa.
Dostojni Jubilaci związek
małżeński zawarli 18 września 1960 roku w Świdwinie.
Wychowali dwóch synów,
mają sześcioro wnuków i
troje prawnuków. Na terenie Gminy Gościno mieszkają od 1974 roku. Obecnie,
oboje są emerytami.

Jubilaci zostali odznaczeni
medalem „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Aktu
dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał burmistrz
– Marian Sieradzki, który
wręczył jubilatom również
list gratulacyjny oraz kosz
z kwiatami.
Jubilatom składamy
deczne gratulacje
życzymy następnych
leuszy, a także dużo,
zdrowia.

seroraz
jubidużo

Obwodnica
zgodnie z planem

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego
dostępu do zatrudnienia osobom z terenu gminy Gościno, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i trwała
z nim integracja, w celu polepszenia sytuacji życiowej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych,
zarejestrowanych w PUP, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, nieaktywnych
zawodowo oraz zatrudnionych.
Cele projektu:
- aktywizacja zawodowa i społeczna uczestników
- podniesienie kwalifikacji
- umożliwienie powrotu na rynek pracy
- poprawa sytuacji materialno – bytowej beneficjentów
- przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
W ramach projektu organizujemy:
- praktyczne szkolenia zawodowe
- doradztwo zawodowe
- warsztaty i konsultacje specjalistyczne m.in. psychologiczne oraz z zakresu prawa pracy
- badania lekarskie
- wyrobienie pracowniczej książeczki zdrowia
- ubezpieczenie NNW
- wsparcie finansowe uczestników w ramach kontraktów socjalnych
- poradnictwo socjalne
W procesie rekrutacji i w trakcie realizacji projektu
będzie zachowana zasada równości szans kobiet i
mężczyzn.
Zgłoś propozycję kursu dla siebie i podnieś swoje
kwalifikacje.
DAJ SOBIE SZANSĘ ! BĄDŹ AKTYWNY!
Przyjdź do nas, zadzwoń, zapytaj. ZAPRASZAMY !!!

Trwa budowa obwodnicy Gościna. Dobre warunki
pogodowe pozwalają wykonawcy realizować zadanie
zgodnie z harmonogramem. Trwają prace ziemne na
całej długości wykonywanej obwodnicy, realizowane
są sieci kanalizacji deszczowej wchodzącej w zakres
zadania. Wszędzie widać ciężki sprzęt i pracowników
realizujących zadania pod czujnym okiem kadry inżynieryjnej i inspektora nadzoru. Tempo prac pozwala
mieć nadzieję, że obwodnica zostanie zrealizowana w
czasie, a może przed czasem?

Zainteresowanych udziałem w projekcie systemowym prosimy o zgłaszanie się do pracownika
socjalnego Pani Katarzyny Wickiej siedziba GOPS,
pok. nr 3.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 78-120 Gościno
Tel. 94 35 131 22, 94 35 120 89 www.gops-goscino.pl, e-mail: efs.gops.goscino@wp.pl

Bezpiecznie rowerem do Dargocic
Wykonawca ścieżki rowerowej położył końcową
warstwę masy asfaltowej na
trasie od Gościna do Dargocic. Umożliwiło to mieszkańcom Dargocic, jak również
mieszkańcom miejscowości
położonych wzdłuż tej trasy

bezpieczne poruszanie się
rowerem do Gościna i na
bezpieczny powrót do domu.
Do zakończenia tego etapu
ścieżki pozostało już niewiele prac.
Również na trasie ścieżki rowerowej w kierunku

Ząbrowo – Charzyno (na
odcinku od cmentarza do
Charzyna)
wykonawca
położył pierwszą warstwę
masy asfaltowej. Na pozostałych odcinkach ścieżki, w
kierunku Ząbrowo - Gościno
– mleczarnia, wykonana
jest podbudowa z kruszywa
łamanego. Nie widać na
razie postępu przy budowie
ścieżki w kierunku Pławęcina i dalej do granicy gminy,
oraz w kierunku Karlina, ale
jak zapewniają wykonawcy
termin realizowanych zakresów zadania zostanie
wykonany w terminie. Zobaczymy.

Prawdziwie radnosnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby przy rodzinnym stole nie zabrakło ciepła
bliskich nam osób, a także wszelkiej pomyslności,
zdrowia i szczęścia w Nowym 2012 Roku
życzy
Marian Sieradzki
Burmistrz Gościna
Barbara Koleśnikow
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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JAK ŚWIĘTA,
TO TYLKO U NAS!

Największy wybór dekoracji świątecznych
choinek i gwiazd betlejemskich

poleca Centrum Ogrodnicze Żulicki
ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki
ul. Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54

zulicki@zulicki.pl
www.zulicki.pl
NIP 671-000-00-24

Zapraszamy codziennie
w godzinach 8-19
niedziela 9-16
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Cezary Kalinowski:

Miasto Kołobrzeg:
Dlaczego kołobrzeska
opozycja działa tak niemrawo?
Cezary Kalinowski: Ja
tego nie rozumiem. Jak
opozycja jest konstruktywna, to działa niemrawo. Jak
jest ostra i atakuje władzę,
to oskarża się opozycję,
że nie jest konstruktywna.
Więc zdecydujcie się szanowne media, jak chcecie
podchodzić do opozycji.
My staramy się być opozycją konstruktywną. Proszę
zobaczyć, ile prezydent
wycofał uchwał, ile poprawił, ile ponowił na wniosek
opozycji. I to jest wymiar
pracy prawdziwej opozycji.
Przykładem jest tu kompostownia – bardzo trudny
temat w Kołobrzegu, który
został zrealizowany dzięki
opozycji w taki, a nie w
inny sposób. Nie będzie
kompostowni. Nie będzie
źródła smrodu. Przyjęliśmy
dla siebie trochę inną rolę.
Nie chcemy być krzykaczami, którzy tylko i wyłącznie
krytykują dla krytykowania.
Chcemy pracować na jak
najlepszy rozwój Kołobrzegu i pokazywać błędy
prezydentowi, ale nie po
to, żeby go tam szczypać,
tylko po to, żeby on je poprawiał.
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Żebyśmy mieli co krytykować…
MK: Czyli jesteście zadowoleni ze swojej roli.
CK: Opozycja to jest dość
wygodna rola, ale za to
bardzo pracowita. Proszę
zobaczyć, jak przebiega
dyskusja na sesji. Większość radnych, którzy
popierają
rozwiązania
prezydenta, często nawet
nie wie, za czym głosuje.
Wiedzą, że mają większość, więc po co wnikać w
szczegóły. Mają pełne zaufanie do prezydenta, my
tego zaufania nie mamy. I
dlatego wszystko musimy
sprawdzać.
MK: Jaka jest pana ocena prezydenta po roku
jego rządów?
CK: Prezydent, choć traktuje Radę Miasta z góry,
narzuca radnym swoją
wolę, będąc przekonanym,
że zostanie ona zrealizowana, to jednak powoli te
relacje zaczyna zmieniać.
Pozytywnie oceniam, że
prezydent potrafi słuchać
radnych i zmieniać swoje
decyzje. Rada Miasta jest
najwyższym organem w
Kołobrzegu i prezydent
musi się z tym liczyć, i
powinien ważne decyzje
podejmować w konsultacji
z Radą. Taką decyzją była
kompostownia czy Stacja

Przeładunkowa Odpadów
Komunalnych. Prezydent
tego nie skonsultował i
wysłał informację do marszałka, że chce mieć to
w Korzyścienku. Ale się
poprawił i podjął decyzję,
że jeszcze będzie szukał
rozwiązania. Takim problemem na pewno jest
projekt budowy mieszkań
komunalnych i socjalnych,
który prezydent przekazał do rady w sposób tak
uproszczony, że już bardziej uprościć nie można.
Projekt upadł, bo w takiej
formie nie miał najmniejszych szans na realizację.
Sądzę, że prezydent sam
nie wierzył w to, że można
go zrealizować. Jako opozycja liczymy na poprawkę
tego pomysłu i zbudowanie
tego projektu tak, żeby on
się udał. W tym względzie,
myślę, że coraz lepiej zaczynamy rozumieć swoje
role. My mamy prawo i
obowiązek
krytycznego
patrzenia na działania władzy. I to robimy.
MK: Skoro więc tak
się rozumiecie, to jako
opozycja zmienicie
nazwę „Antykwadransu”
– audycji w Radio Kołobrzeg?
CK: Z sygnałów, które do

CO TO JEST - REKOMENDACJA „S” I CZY OGRANICZY DOSTĘP
DO KREDYTÓW HIPOTECZNYCH?
Rekomendacja „S” – dokument przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego
w 2008 roku, dotyczący
sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. KNF
zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w
złotych, oraz obliczania w
krajowej walucie zdolności
kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej,
frankach, euro czy funtach.
Po zmianach, od czerwca
2010 roku, nakazuje bankom zmniejszenie liczby
kredytów w walutach obcych do 50 procent wartości
całego portfela. Zmiana w
istotny sposób ograniczyła
klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych
walutach.
Kolejna nowelizacja Rekomendacji „S” Komisji
Nadzoru
Finansowego
określa nowe, ostrzejsze
zasady wyliczania zdolności kredytowej klientów.
Od stycznia 2012 roku
miesięczna rata nie będzie
mogła przekroczyć 42
procent dochodów netto
kredytobiorcy, który chce
zaciągnąć kredyt w walucie obcej. Kolejną zmianą

Wejście w życie nowelizacji
rekomendacji „S”, spowoduje znaczące obniżenie zdolności kredytowej klientów. Z
wyliczeń Expandera wynika,
że kwota kredytu walutowego, którą będzie chciał
zaciągnąć klient zarabiający
średnią krajową, może być
niższa nawet o 40 procent:
zamiast 400 tysięcy złotych
w euro dostanie tylko 240
tysięcy. Mniej dotkliwa będzie nowa rekomendacja dla
tych, którzy zdecydują się na
kredyt w złotych: zamiast
400 tysięcy dostaną ok. 370
tysięcy złotych.
wynikającą z rekomendacji
„S” będzie to, że bank nie
będzie mógł dokonywać
obliczeń zdolności kredytowej dla rzeczywistego
okresu kredytowania. Będzie musiał zakładać, że
okres ten jest nie dłuższy
niż 25 lat. Oznacza to, że
jeśli będziemy chcieli zaciągnąć kredyt na 30 lat, to
bank będzie sprawdzał, czy
nasze dochody wystarczą
na spłatę raty kredytu 25letniego. Nie jest to dobra
informacja, gdyż rata kredytu na krótszy okres jest
wyższa, a więc bank obniży
dostępną kwotę kredytu.

Mniejsza dostępność kredytów to problem nie tylko
osób pragnących kupić własne „M”, ale także dla tych
deweloperów, którzy mają
trudności ze sprzedażą
wybudowanych już lokali.
Ostatnio można przeczytać
w prasie, iż banki i deweloperzy namawiają klientów
aby kupować mieszkania
teraz, bo od nowego roku
nie będzie ich na to stać.
Kuszą niższymi cenami,
promocjami, rezygnują z
prowizji oraz wydłużają
okres kredytowania - nawet
do 45 lat.
Robert Małkiewicz

nas docierają, marka tej
audycji rośnie i nie ma
potrzeby zmian. Myślę,
że zastanowimy się nad
medialnym wydźwiękiem
„Antykwadransu”, żeby był
on jeszcze bardziej profesjonalny.
MK: Wzrastają podatki,
spadają przychody do
miejskiej kasy, sztandarową inwestycją jest
obwodnica, od której
dostajemy zadyszki jako
miasto. Tyle jeszcze trzeba w Kołobrzegu zrobić.
Jak?
CK: Ja podchodzę do
tego zdroworozsądkowo.
Kołobrzeg jest miastem
silnym ekonomicznie. Ale
nic nikogo w mieście Kołobrzeg nie usprawiedliwia,
gdy za dużo pieniędzy
wydajemy
na
wydatki
sztywne. I nie zgadzam
się z rozwiązaniami prezydenta, które podnoszą
wydatki sztywne miasta.
Trzeba wyznaczyć sobie
nieprzekraczalną granicę.
W planie natomiast maleją
wydatki na inwestycje tak,
że ten rozwój może stanąć
pod poważnym znakiem
zapytania. Mamy obecnie
rozhulane inwestycje drogowe i zbyt łatwo rozdajemy pieniądze na istniejące

instytucje miejskie. Trzeba
poszukać jakiegoś złotego
środka, żeby nie zatrzeć
tego dobrze działającego
silnika.
MK: Piłkarska Kotwica Kołobrzeg chciałby
jeszcze miliona złotych
na grę w II lidze. Co pan
na to?
CK: Jak się buduje stadion, to nie po to, żeby stał
pusty. To jest ten paradoks,
na który trzeba zwracać
uwagę przy planowaniu
tego rodzaju obiektów.
Myślę, ze Kołobrzeg stoi
przed odpowiedzią na poważne pytanie, na co chce
postawić: na koszykówkę,
czy na piłkę nożną. Nie
ma takiej szansy, żeby tak
małe miasto utrzymywało
zasadniczo z własnych
środków dwie drużyny na
wysokich szczeblach rozgrywek.
MK: Ale Halę Milenium
budowaliśmy z myślą o
koszykarzach i ekstraklasie.
CK: Ja nie przesądzam,
czy stawiamy na koszykówkę, czy na piłkę nożną.
Chcę tylko przypomnieć,
że od 2013 roku nasza hala
nie będzie spełniała norm
ustalonych przez PLK, że

mecze ekstraklasy mogą
być rozgrywane w halach,
w których jest nie mniej niż
3 tysiące miejsc. Problem
może się sam rozwiązać,
choć działacze zapewniają,
że Hala Milenium te normy
spełni. Zobaczymy.
MK: Czego opozycja życzy sobie na nowy rok?
CK: Jakby to powiedzieć…
Chcielibyśmy w dalszym
ciągu umacniać swoją silną
pozycję w Radzie Miasta
(śmiech). W dalszym ciągu życzymy sobie dobrej
współpracy z władzą miasta, wzajemnego szacunku, zrozumienia własnych
ról. Głupotę będziemy
zawsze wypominać, a jako
opozycja życzymy sobie,
żebyśmy mieli co krytykować (śmiech).

GWIAZDKOWA PROMOCJA! TYLKO U NAS!!! TYLKO W GRUDNIU!!!

KUP MIESZKANIE BEZ VATu!!!

40 metrowe mieszkanie już od 159 000 złotych brutto!

cisza i spokój
niedaleko do centrum Kołobrzegu
i morza
lokalizacja bezpośrednio
przy planowanym miejskim parku
w budynku winda, miejsca garażowe,
komórki lokatorskie
niskie koszty eksploatacji
MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU!!!
promocja trwa do końca grudnia 2011r

50%

pona
sprz d
edan
ych

mies

zkań

KOŁOBRZEG UL. WIELKOPOLSKA 6

DZWOŃ
501 141 997
pełna oferta na stronie: www.osiedlepodlipami.pl
adres email: biuro@osiedlepodlipami.com.pl
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AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl
ŁUKASZ HUTTNER

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.
W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:
bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
imprezy firmowe
studniówki
koncerty
bankiety
karaoke
oraz wiele innych wydarzeń artystycznych
Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.
Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym
i dekoracyjnym.

USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE
HUTTNER
kontakt: 791 750 255

www.remonty-huttner.pl
biuro@remonty-huttner.pl

gładzie
malowanie
tapetowanie
glazura
terakota
zabudowy z płyt k/g

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl
Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie
wszędzie)

www.mix-art.pl
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Tydzień temu, punktualnie o godzinie 18.00 oficjalnie uruchomiono
punktowe oświetlenie gmachu Starostwa Powiatowego. To kolejny podświetlony budynek w centrum miasta.

U Aniołów Stróżów

szopka jak z Betlejem

Kaplica na uzdrowiskach z
zewnątrz nie wygląda specjalnie zachęcająco. Zwykły, współczesny budynek,
z sygnaturką, w dodatku
na tle brzydkiego komina
Miejskiej Energetyki Cieplnej. Ale gdy nadchodzi
Boże Narodzenie, ksiądz
Piotr Popławski z tutejsze-

go ośrodka „Caritas”, zamienia kaplicę w prawdziwą szopę betlejemską. Aż
do ławek, w których siedzą
wierni, znajduje się siano.
A ołtarz to miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa.
Całość jest klimatycznie
oświetlona, co przydaje
temu miejsca prawdziwej

Budynek starostwa podświetlony

magii. Pasterka w kaplicy
Aniołów Stróżów zostanie
odprawiona punktualnie o
północy, a my zapraszamy
do odwiedzenia bożonarodzeniowej szopki, bo
jak co roku warto, tym
bardziej, że jak co roku,
ksiądz Piotr zapowiada
kilka innowacji…

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich tradycyjnie na początku
grudnia robi się świątecznie i zaczyna pachnąć świątecznym stołem.
Święta tuż tuż.

Miało być pod koniec listopada - jest na początku
grudnia. Zapowiadany od
kilku miesięcy projekt zo-

stał zrealizowany. Chodzi o
podświetlenie przedwojennego budynku Starostwa
Powiatowego. Gmach został

Kołobrzeskie parafie dla Białorusi

W Ekonomie zapachniało świętami

Aula ZSEH tradycyjnie zapełniła się wspaniale zastawionymi świątecznymi stołami,
dekoracjami i ozdobami. Młodzież jak zawsze zaangażowała się w imprezę, dlatego
też można było ocenić różne spojrzenia

na święta od strony kulinarnej. Nie zabrakło pierników i świątecznych wypieków. Kiermasz świąteczny przygotowali
uczniowie z klasy I KL, I GK, II GK, II G,
III GK, III G, III KL, IV GK.

Parafianie z 4 katolickich
parafii w Kołobrzegu,
pozytywnie odpowiedzi
na apel Konsulatu RP w
Brześciu i wysłali dary
do świątecznych paczek
na Białoruś.
Anna Nowakowska, konsul
generalny RP w Brześciu
zwróciła się do Ryszarda
Czepulonisa,
prezesa
stowarzyszenia Katolicka
Inicjatywa Kulturalna w
Kołobrzegu, z prośbą o
pomoc w zbieraniu produktów do paczek dla dzieci
i dorosłych mieszkańców
Ziemi Grodzieńskiej, którzy
mają polskie korzenie. Apel
trafił do serc kołobrzeżan i

TELEFON

!

INTERWENCYJNY

500-166-222

wyjęty z ciemności podświetleniem punktowym.
Zastąpiło ono tandetne
lampki świąteczne, wiszące
na elewacji jeszcze przed
remontem budynku przy
Placu Ratuszowym. To
kolejny etap odnowy starostwa. Koszt inwestycji to
50 tysięcy złotych. W ten
sposób podkreślone zostały
niemal wszystkie kamienice w centrum, nie licząc
fatalnej i szpecącej tę część
miasta kamienicy, w której
znajduje się między innymi
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

wysłali na Białoruś niemal
400 kilogramów produktów. Zbierano je w 4 kołobrzeskich parafiach, w
tym w parafii mariackiej i

w parafii garnizonowej. Jak
mówi Ryszard Czepulonis,
sytuacja Polaków na Białorusi jest bardzo trudna,
znacznie przekraczająca
wyobrażenie ich rodaków.
Dlatego cieszy się, że kołobrzeżanie mają swój mały
wkład w pomoc tak bardzo
potrzebującym
ludziom.
Konsulat z dostarczonych
produktów wykona paczki
i rozda jej osobom, co do
których trudnej sytuacji
materialnej ma pewność.
W paczkach znajdą się słodycze i zabawki dla dzieci,
dla dorosłych produkty
spożywcze o długiej dacie
przydatności do spożycia.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944
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Polak potrafi
Czasami,
obserwując kołobrzeską
rzeczywistość, zastanawiamy się nad
stworzeniem rubryki pt. „Pomysł na…”.
Dziś nadarza się
okazja do pokazania
nowatorskiego rozwiązania, mającego

na celu ułatwienie
zdalnego
oczyszczania powierzchni
chropowatych.
Łączymy grabki z
haczką i po sprawie.
Efekt gwarantowany. Polecamy, bo
widzieliśmy w działaniu.

1 grudnia na ulicy Solnej otwarto wreszcie długo
oczekiwany most. Na uroczystość otwarcia
przybył prezydent, starosta i radni PO. Prezydent
otwierał most jadąc z gośćmi służbową Skodą.
Miał konkurencję.

Dynamiczny
i…
pomysłowy…

Firma „Polkomtel” ciągnie 4 przewody światłowodowe od Kamienia Pomorskiego do Kołobrzegu. Ma jednak problem, bo
na wsi światłowód jej kradną...

W okolicy kradną światłowód
Z jednego przewodu
będzie
korzystać
„Polkomtel”, pozostałe zostaną wynajęte innym firmom.
Światłowody łączą
maszty przekaźnikowe, dzięki czemu
możliwe jest zrealizowanie bardzo du-

żej ilości połączeń w
każdej chwili. Robotnicy mówią jednak,
że prace napotkały
na spore kłopoty na
terenie wsi, przez
które ciągnięto przewód. Próbowano im
kraść
światłowód.
Widać panuje prze-

konanie, że to miedź
albo inny metal,
na którym można
zarobić na skupie
złomu. Teraz firma
podróżuje po wsiach
i prezentuje kawałek
światłowodu,
pokazując, że to tylko
szkło i plastik...

Gromek: To ptak?
Żulicki: Ptaków nie ma, wiatraki je załatwiły.
Tamborski: Skąd on wytrzasnął taką furę…

Z okazji mikołajek, Janusz Gromek podarował kołobrzeskiej policji kurtki.

Będą widoczni na drodze

Trzciński: Mam nadzieję, że nie są
za małe…

Gromek: Brali rozmiar ze mnie,
ale coś się pomylili

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

Gromek: Ale sam pan mówił, komendancie, że was ma być w tych
kurtkach widać, a nie, że macie w
nich chodzić…

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat
wokół Państwa inwestycji
Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji
Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne
Fachowość i doświadczenie!

Kołobrzeg-Zieleniewo,
ul. Szczecińska 101
Tel. 94 351 71 22

miasto
kołobrzeg

Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie
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Woźniak: Pożyczyłem „damkę” od Szarmacha…

Woźniak: … i przynajmniej mam zdjęcie jak otwieram most…
* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka.
Poszczególne kwestie są fikcją literacką, aczkolwiek odnoszą się do
pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.
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Niedzielny mecz AZS Koszalin – Kotwica Kołobrzeg był spotkaniem, na które
czekali kibice. I choć na początku Czarodzieje z Wydm spisywali się
fantastycznie, to w drugiej połowie AZS nas zamurował.

Akademicy zatrzymali

Kotwicę
Kołobrzeżanie spotkali się z
akademikami nieco odmienionymi. AZS-em dowodzi nowy
trener. Rozwiązano kontrakt z
Tomaszem Herktem, którego
zastąpił Andrej Urlep. Zmiany,
które wprowadził, okazały się
skuteczne. Kotwica, która pędziła do zwycięstwa, zatrzymała się w połowie…

W pierwszej połowie meczu
było czarodziejsko. Świetnie
spisał się Marko Djurić, który
w pierwszej kwarcie trafił 11
punktów, z tego trzy rzuty za
3 punkty! Gwiazdą był również Reginald Holmes, który
w pierwszej połowie zdobył
12 punktów. Mówiąc krótko,
Kotwica Kołobrzeg gromiła
koszalinian we wspaniałym
stylu.

W trzeciej kwarcie, akademicy zatrzymali kołobrzeżan. To było coś
niesamowitego.
Czarodziejów
jakby coś zamurowało.
Przez 7 minut nie zdobyli nawet
jednego
punktu! Dopiero pod koniec Kotwicy przybyło 8
oczek w punktacji, ale AZS
odrobił aż
21 punktów. I to
czyło, aby
wystarmecz wygrać. Czwarta kwarta
była niezwykle wyrównana, ale
przewagą 10 punktów nadrobio-
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nych w trzeciej kwarcie żelazną
blokadą kołobrzeskiej drużyny,
zwyciężyli koszykarze AZS Koszalin. Fot. Kacper Pajor

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

