Chrońmy orły w naszym powiecie
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informację
Dostaliśmy
o przycince jednego z
lasów w powiecie kołobrzeskim. Miało tam

znajdować się gniazdo
orła bielika. Wyruszyliśmy na poszukiwania.
Szczegóły na stronie 4.
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Ostatnie sztormy spowodowały ogromne zniszczenia na kołobrzeskiej plaży. Fale morskie
jednak nie tylko niszczą. Nanoszą
również najprawdziwsze jantarowe
skarby. Jak je zdobyć? Trzeba
mieć odrobinę szczęścia
i cierpliwości … Strona 4.
www.miastokolobrzeg.pl

NA JWIĘKSZY
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PROCES

W HISTORII MIASTA

D

ziałali w latach
1997-2007. Bało
się ich całe miasto,
a o ich wyczynach
pisały gazety, nie
tylko lokalne. Wymuszenia, haracze,
zastraszanie, posiadanie broni, handel
narkotykami
czy
oblanie
kwasem,

to część zarzutów, które padną
w największym w
historii Kołobrzegu
procesie. Posiedzenie sądu osłaniało
kilkunastu antyterrorystów, a Sąd Rejonowy był de facto
sparaliżowany.
Czytaj na stronie 3.

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

Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Zapraszamy!

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 10.00-18.00

KOŁOBRZEG

ul.Jasna 25a
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Mieszka w Podczelu, ma 23 lata. Jest normalną dziewczyną. Niestety, walczy z chorobą,
która uniemożliwia jej normalne życie. Pomóc może każdy.

Natalia liczy na nasze dobre serce
Urodziłam się 23 lata
temu z poważną wadą
serca. Niestety nie została ona wtedy prawidłowo
rozpoznana w Polsce
i kiedy wysłano mnie
na operację do USA w
wieku 2,5 lat okazało
się, że jest już za późno na zabieg. Nikt nie
przypuszczałby wtedy,
że uda mi się z tym przeżyć tak długo. Z czasem
choroba zaczęła jednak
coraz bardziej ograniczać moje życie. Stopniowo pojawiające się
zmęczenie z upływem
lat przekształciło się w
znaczną niewydolność.
Musiałam przerwać studia, rzadko wychodzę z
domu na spacer... nie
mogę nawet nigdzie podróżować, spotkać się z
przyjaciółmi ani żyć jak
większość młodych ludzi
bo w każdej chwili moje
samopoczucie może się
pogorszyć i muszę leżeć
pod tlenem.

Mój obecny stan zdrowia
nie pozwala mi już na
normalne funkcjonowanie. Często mam silne
duszności i męczy mnie
nawet najmniejszy wysiłek. Zwyczajne codzienne czynności, chodzenie
po schodach są dla mnie
bardzo
wyczerpujące
zwłaszcza, że mieszkam
na IV piętrze. Leczenie
farmakologiczne i tlenoterapia minimalizują
jedynie skutki choroby.
Wszystkie
możliwości
leczenia w naszym kraju
zostały już wykorzystane
i jedyną szansą na ratowanie mojego życia jest
przeszczep obu płuc i
serca ale nie wykonuje
się go w Polsce.
Mam jeszcze szansę
na transplantację w UE.
Nawiązałam kontakt z
kliniką w Niemczech,
która po zapoznaniu z
moją dokumentacją medyczną wyraziła zgodę

na konsultację i badania
w celach kwalifikacji do
operacji.
Warunkiem
mojego wyjazdu jest
opłata kosztów badań i
operacji. Są to ogromne
koszty kilkunastu tysięcy
złotych. Kwota prawie pół
miliona złotych przerasta
możliwości moje, mojej
rodziny oraz przyjaciół.
Nie chciałabym stracić
tej możliwości bo bez
operacji jestem skazana
na powolną śmierć.
Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
chcieliby włączyć się w
zbiórkę o przekazanie
1% podatku lub wpłatę
pieniędzy na poniższy
numer konta jeśli to
możliwe. To
bardzo
ważne dla mnie, dlatego
istotna jest każda, nawet
najmniejsza pomoc.
Na każdej wpłacie lub
deklaracji PIT opis
musi zawierać

Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej,
KRS 0000266644
a w polu informacji
dodatkowych:
Natalia
Zawada

imię i nazwisko:
NATALIA ZAWADA
Przyda się każda złotówka bądź 1% podatku,
który można niewielkim
wysiłkiem przekazać na
konto fundacji.
Pomoc
finansową
prosimy kierować na
konto:
Fundacja Serce Dziecka
im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok.1, 02536 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 12 1160 2202
0000 0001 4668 2533,
Nr konta na wpłaty w
euro PL 09 1160 2202
0000 0001 2152 1272,
SWIFT BIGBPLPW
koniecznie z dopiskiem: Natalia Zawada
1% podatku można
przekazać w rozliczeniu
rocznym PIT, w którym
należy podać:

Konta bankowe podane
powyżej należą do fundacji „Serce dziecka”,
nie są kontami prywatnymi. Przy braku imienia
i nazwiska dziecka na
wpłacie lub deklaracji
PIT pieniądze przechodzą na cele fundacji i nie
ma możliwości rozliczyć
ich jako przeznaczonych
konkretnie dla danej
osoby!

1%

Papier toaletowy
Velvet Classic

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

8 rolek

4,99 PLN

ZIOŁOLECZNICTWO KLASZTORNE

Miody
naturalne
i ziołomiody
lecznicze

Sok pomarańczowy
Cappy
1l

Syropy na przeziębienia
i wszelkie dolegliwości,
również dla diabetyków
DOSTĘPNE TYLKO
W STOISKU
PATRONACKIM
W DELIKATESACH 34

Działa wykrztuśnie, moczopędnie
i bakteriobójczo. Zalecany
przy schorzeniach górnych
dróg oddechowych, anginach,
zapaleniach gardła, i krtani.
Działa też rozkurczowo i lekko
żółciopędnie.

CENY PROMOCYJNE

2,99 PLN

Oliwki zielone Sacla
185g/85g

2,49 PLN

Kawa rozpuszczalna
Jacobs Cronat Gold

200g

26,99 PLN
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Zeznania Roberta G. ps. „Gronek” zachwiały pozycją wielu przestępców. Część z nich została
aresztowana, część odpowiada z wolnej stopy. O ich winie zadecydują kołobrzescy sędziowie.
Na razie, prokuratorowi nie udało się odczytać aktu oskarżenia.

Kołobrzeski półświatek
ma się czego obawiać

W ostatni piątek kołobrzeski sąd był najlepiej
chronionym budynkiem
w mieście. Wokół kilka patroli policji. Na
dziedziniec sądu w obstawie antyterrorystów
przyjechali
oskarżeni.
Część osób odpowiada z
wolnej stopy. Policja i antyterroryści byli również
na sali sądowej. Przewodniczącym składu sędziowskiego jest sędzia
Marek Grzymkowski. Na

sali powinno się stawić
14 oskarżonych, ale 2
osoby nie przybyły. Akt
oskarżenia jest dość
długi i obejmuje wymuszenia, haracze, zastraszanie, posiadanie broni,
handel narkotykami czy
oblanie kwasem, łącznie
ponad 50 zarzutów.
Z powodu braku kompletu
oskarżonych,
nie udało się odczytać
aktu oskarżenia. Część

oskarżonych jest doskonale w Kołobrzegu
znana. Ich nazwiska
lub pseudonimy wiele
mówią zwłaszcza kołobrzeskiej policji, jak Tosiek czy Szczęka. Przez
kilkanaście lat stanowili
kołobrzeski półświatek, a
każde większe przestępstwo nasuwało na myśl,
że to na przykład mogła
być ekipa z „1 Maja”.
Innym problemem jest
to, że Sąd Rejonowy
w Kołobrzegu nie jest
przygotowany na tego
rodzaju procesy. Nie ma
tak dużej sali, aby zmie-

ul. Wolności 26,

ścić oskarżonych, adwokatów, kilkudziesięciu
świadków, oskarżycieli,
policję i antyterrorystów,
a aby zapewnić bezpieczeństwo,
trzeba
wyłączyć część gmachu
sądu.

poszedł na współpracę
z prokuraturą, bowiem
jego wiedza jest dla śledczych bezcenna. Jego
kołobrzeska działalność
przeszła do legendy, a

przeciwnicy
„Gronka”
z chęcią widzieliby go
na jednym z cmentarzy,
niekoniecznie komunalnych. Stąd takie środki
bezpieczeństwa.

Wszystko wskazuje na
to, że ta sprawa trochę
potrwa, zanim zapadną wyroki. Jednym z
głównych świadków jest
Robert G. ps. „Gronek”,
zatrzymany w 2009 roku
w Wielkiej Brytanii po
tym, jak wystawiono za
nim europejski nakaz
aresztowania.
Gronek

78-100 Kołobrzeg

Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

garderoba dla osób zmarłych,

zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

kremacje zwłok,

przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

ekshumacje,

przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych

pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

jak i zagranicznych,

pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

rozbiórki i usunięcia pomników.

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

orła bielika

Sztorm przyniósł zniszczenie,

ale także bursztyn

Wiemy, wiemy: bielik to
nie orzeł, ale ptak z rodziny
jastrzębiowatych. Nie o to
jednak chodzi, ale o konieczność ochrony tego gatunku,
nie tylko prawną, ale również
faktyczną. Zgłosił się do nas
Czytelnik, który obawia się
o los orłów i ich gniazda w
lesie pomiędzy Nieżynem a
Błotnicą. Widział tam gniazdo orła, a po wykonanej niedawno przycince, znaleźć go
już nie może.
Byliśmy na miejscu i również nie natrafiliśmy na ślad
gniazda. Czy zostało usunięte? Paweł Adamczak, zastępca
nadleśniczego w Nadleśnictwie Gościno,
także
wiceprze-

Wiejący z siłą 9 stopni
w skali Beauforta wiatr,
podmył wydmy na sporym odcinku wybrzeża.
W konsekwencji zapadła
się ścieżka rowerowa do
Podczela, która została zamknięta. Jeśli polbruk nie
zostanie zabezpieczony,
kolejny silny wiatr znisz-

czy ścieżkę w kolejnych
miejscach, bo została ona
podmyta. Przewróciło się
także wiele drzew rosnących na brzegu. Część z
nich zalega na plaży, jedno przegrodziło deptak w
Parku Nadmorskim. Sama
plaża była niemal usiana
pniami drzew, które były

wykorzystane do zabijania
ostróg. Sztorm znowu powyrywał je z dna morskiego. Podmyty został Bulwar
Szymańskiego, a duża
część kołobrzeskiej plaży
przeszła do historii.
Za to nad morzem zaroiło się od poszukiwaczy
bursztynów. Sztorm naniósł

wodniczący Rady Powiatu,
jest pewien, że to niemożliwe.
Jak mówi, pracownicy nadleśnictwa, a także myśliwi
związani z tym terenem, wiedzą gdzie są gniazda bielika
i choć zmienia on siedlisko,
budując nowe gniazdo, gdy
zostanie to stwierdzone,
miejsce to jest brane pod
ochronę. W przypadku Nieżyna, występowania bielika
nie stwierdzono.
Jeśli ktoś jednak widział orła
w gnieździe, powinien zrobić
zdjęcie i poinformować nadleśniczego. Bielika nie należy
niepokoić ani płoszyć. Pamiętajmy, że to gatunek
podlegający ścisłej
ochronie.

sporo materiału, a w nim
nie brakuje jantarowych
grudek. Zawodowcy poławiają bursztyn w lodowatej
wodzie. Inni mieszkańcy
i turyści, zadowalają się
znalezieniem okruszków
na brzegu. Choć trzeba
przyznać, że czasami i oni
znajdują jantarowe skarby.

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

DOM HANDLOWY

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
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Zarząd Dróg Powiatowych usunął samowolę w pasie drogowym ulicy Wschodniej.
Chodzi o nasadzone krzaki i nawiezione kamienie.

Ugryzł mnie
w palec!

Wykonane przez pana
Helmuta z osiedla Ogrody dekoracje ogrodnicze
przy ulicy Wschodniej,
części mieszkańcom się
podobają. - To ładnie wygląda na tym betonowym
pustkowiu - mówi pani Helena. - Prace wykonał pan
Helmut, znany na osiedlu,
ale opinie na jego temat
są różne. - Włożyłem w to
dużo pracy i ludzie to sobie
chwalą - przekonuje autor
zmian przy garażach. Z

tym akurat bywa różnie.
Po pierwsze dlatego, że
dekoracje wykonano bez
zezwolenia Zarządu Dróg
Powiatowych. Po drugie
dlatego, że skarżą się na
nie kierowcy. - Te kamienie
i pręty przeszkadzają w
bezpiecznym manewrowaniu - mówi pan Stanisław.
Dodaje, że ci, którzy chcieli w tym miejscu normalności, spotykali się z agresją
ze strony pana Helmuta.
- Zaatakował mnie i ugryzł

mnie w palec! - skarży się
pan Stanisław i pokazuje
zabandażowany
kciuk,
pod opatrunkiem którego
nie ma paznokcia.
Pan Helmut nie widzi
problemu. Do zdarzenia
doszło 13 grudnia i każdy
z mężczyzn przedstawia je
nieco inaczej. - Wezwałem
wówczas policję, a sprawa
będzie miała swój finał w
sądzie - zapowiada pan
Stanisław. O co poszło?

Pan Stanisław twierdzi,
że chciał wyrwać jeden
z głazów, a pan Helmut
brutalnie mu w tym przeszkodził.
Podczas akcji usuwania
kamieni, pracowników Zarządu Dróg Powiatowych
ochraniała Straż Miejska.
Ale jak mówi pan Helmut,
on nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa. Dodaje,
że ostatnio też go podano
do sądu i sąd nic wobec
niego nie orzekł.

We wtorek około godziny 21 zapaliły się bele
siana w ogromnej stodole we Wrzosowie. Z
ogniem walczyło kilkanaście jednostek straży
pożarnej z Kołobrzegu i okolic.

Największy pożar
w tym roku

Na miejsce wyruszyli strażacy ochotnicy z Wrzosowa
i Dygowa. To co zobaczyli
na miejscu zdarzenia przerosło ich możliwości. Wielka
stodoła po brzegi wypełniona sianem ziała ogniem.
Na miejsce bardzo szybko
przyjechali strażacy z Kołobrzegu, ale nawet ich zapas

Wolski zastępuje prezydenta
członkiem zarządu województwa. Janusz Gromek
wybrał Wolskiego, przynajmniej jak oficjalnie mówi,
spośród dwóch kandydatów.
Drugi był Mirosław Tessikowski. Prezydent miasta
zachwala swojego nowego
zastępcę, przypominając, że
znają się od lat i mają do
siebie duże zaufanie.
Jerzy Wolski złożył mandat
radnego Rady Powiatu i
został 2 stycznia rano zaprzysiężony na zastępcę
prezydenta miasta do spraw

społecznych. Urzędowania
się nie boi. Obecny zastępca
prezydenta jest już drugim
na tym stanowisku po Annie
Mieczkowskiej. Ta została

Jerzy Wolski złożył ślubowanie z dodaniem zwrotu „tak
mi dopomóż Bóg”. Został
jednocześnie szefem zespołu
do spraw Euro-2012 w Urzędzie Miasta.

Kołobrzeg zebrał

69 tysięcy

Pomimo wiatru, deszczu
ze śniegiem i zimna, w
Kołobrzegu było gorąco.
Wszystko dzięki dwudziestemu finałowi Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-

mocy i ludziom zaangażowanym w zbieranie pieniędzy na zakup sprzętu
medycznego dla najmłodszych dzieci. Kołobrzeski
sztab, tradycyjnie mieścił

wody wystarczył na kilka
minut. Wodę rozpoczęto
podawać z hydrantów, tyle
że ogień dosięgnął już dachu
stodoły. Z hukiem pękający i
wylatujący w powietrze jak
fajerwerki eternit powodował, że pożar był bardzo
spektakularny. Dogaszanie
pogorzeliska trwało do rana.

się w Hali Milenium. To
stąd na miasto wyruszali
wolontariusze. Najwięcej
działo się pod ratuszem.
Tu rozłożyli się ratownicy, którzy byli największą
atrakcją
kołobrzeskiej
Orkiestry: strażacy z Komendy Powiatowej, „Trytona”, ratownicy pogotowia i Straż Graniczna. Na
ulicy Mariackiej tradycyjnie można było spotkać
Basię Bielę i przyjaciół,
doskonale zaopatrzonych
w domowe wypieki, smalec i barszczyk.
Po południu, w Hali Milenium odbył się już trzeci
Koncert
Charytatywny
„Pomóżmy przeżyć” organizowany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w którym wystąpiły kołobrzeskie zespoły
i kołobrzeskich VIP-y.
Koncert był połączony
z licytacją przedmiotów.
Natomiast w ramach
światełka do nieba, w tym
roku do góry poszybowały lampiony.
Kołobrzeska
orkiestra
zebrała ponad 69 tysięcy
złotych. Jak powiedział
nam szef wolontariatu
- Arnold Wardak, to o 2
tysiące złotych mniej, niż
w ubiegłym roku.
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Czesław Hoc:

Miasto Kołobrzeg: Złożył pan
zapytanie do ministra kultury
w sprawie musicalu „Polskie
gówno”. Co pana tak zainteresowało?
Czesław Hoc: W sumie, to chciałbym jak najmniej o tym mówić,
bo uważam, że wykonałem swoją
powinność. Nic mnie nie uderzyło, poza tytułem, bo ten jest dla
mnie nie do przyjęcia. Zresztą,
interweniowała u mnie 80-letnia
kołobrzeżanka, dla której taki
tytuł jest przykry. Po drugie, nie
mogę się pogodzić, że premiera
tego musicalu nastąpi przed Euro
2012. Uważam, że celem tego
tytułu jest szokowanie i przyciągnięcie uwagi mediów, natomiast
nie można zaakceptować polskości z takim rzeczownikiem na „g”.
MK: A nie obawia się pan, że
teraz pan będzie kojarzony z
„Polskim gównem”?
CH: Od początku brałem to pod
uwagę i w imię pewnych zasad
podjąłem to ryzyko. Poza tym,
dla mnie to nie jest artystyczna
prowokacja, tylko diabelska prowokacja.
MK: Na jednym z ostatnich posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia stwierdził pan, że minister
zdrowia Bartosz Arłukowicz
żyje w matriksie. To był komen-

www.miastokolobrzeg.pl styczeń 2012

Diabelska prowokacja
tarz dotyczący zamieszania z lekami refundowanymi. Trafił pan
nawet do „Szkła Kontaktowego”.
CH: Szczerze mówiąc, nie widziałem tego.
MK: A jak pan ocenia chaos,
który zresztą częściowo trwa
jeszcze po dziś dzień?
CH: Przede wszystkim był niepotrzebny. Wiedzieliśmy, że wydanie
tych spóźnionych rozporządzeń
ministra spowoduje chaos. Ale był
jakiś powód, który spowodował,
że zrobiono to tak szybko, pewnie w myśl zasady dziel i rządź.
Najpierw wszystkich ze sobą
skłócono, a potem próbowano
ich godzić. Najpierw się skłóciło
pacjentów z lekarzami, lekarzy z
aptekarzami, potem pacjentów z
aptekarzami, a w końcu wychodzi
pan premier Tusk i mówi, że trzeba oliwę na te wzburzone fale wylać, i który chce znaleźć złoty środek, każdemu nieba przybliżyć.
MK: A dlaczego krytykował pan
ministra Arłukowicza?
CH: Bo jest niewiarygodny. To
co on mówi, te jego hasła, że
pacjent jest najważniejszy, nade
wszystko zdrowie, to wielka przewrotność. A kto się zainteresował
pacjentami? Kto dbał w ostatnich
tygodniach o ich dobro? Na pewno nie minister, wystarczy o to

zapytać pacjentów, którzy zostali
zostawieni na lodzie. Mówiłem
na komisji do pana ministra, że
żyje w matriksie, bo na zewnątrz
się pali, a on mówi, że jest coraz
widniej. A przecież pytałem w interpelacji, co będzie z 12 tysiącami
ludźmi po przeszczepach, którzy
ryzykują odrzut przeszczepu. Co
z chorymi na nowotwory, którym
przekreślono leczenie. A w tym
czasie pan minister zapewniał,
że pacjent jest najważniejszy, że
wszyscy są bezpieczni. Tak było
przed świętami, a potem wszystko
pan minister wszystko pozmieniał, dalej mówiąc w żywe oczy,
że pacjent jest najważniejszy. A
od 1 stycznia mamy armagedon.
Dla wielu chorych to tragedia. To
wszystko to sprzedawanie dymu i
obracanie się w oparach absurdu.
MK: Wróćmy do Kołobrzegu. Co
pan na to, że naszą specjalnością
w sezonie będzie jazda na palu
ciąganym po wodzie przez motorówkę?
CH: (śmiech) Tych super drogocennych pali za 54 miliony
złotych? Ktoś zapomniał, że w
Kołobrzegu mamy sztormy, albo
pewnie kiedyś ich nie było. Byłem
ostatnio na plaży. No te zniszczenia są ogromne. Urząd Morski
chwalił się niedawno w artykule
sponsorowanym, że gwarantem

Nie ma po niej śladu, a przecież
komuś za to zapłacono, gdy tymczasem te pieniądze topione są w
morzu.

i efektem ekologicznym tej inwestycji w Kołobrzegu jest szeroka
plaża, co najmniej 15 metrów, a
pewnie 30-50 metrów. To miała
być jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie inwestycji. No i mieliśmy niewielkie
sztormy i widzieliśmy na portalu
„miastokolobrzeg.pl” plaże pokryte powyrywanymi palami. To
samo refulacja, którą na wysokości Ekoparku przeprowadzono.

MK: Zgłosił pan sprawę do Najwyższej Izby Kontroli. Czego
pan oczekuje od NIK?
CH: Jest zaufanie do NIK, i oczekuję, że skontroluje zadania i
skonfrontuje to, co mówi inwestor
z tym, co robi wykonawca. No
nie może być tak, że nie mamy
groźnych wiatrów, a wypłukuje
pale w ramach kilkudziesięciomilionowej inwestycji. Co więc
będzie podczas sztormów o sile
12 stopni w skali Beauforta i
wietrze z północnego-wschodu?
To bardzo niepokojące i musimy
mieć pewność, że wszystko jest
w porządku. Plaża w Kołobrzegu
jest naszym skarbem, jednym z
najważniejszych czynników, który
odpowiada za to, że przyjeżdżają
do nas turyści. Wydatki na odbudowę plaż szacowano na ponad
80 milionów złotych. Po przetargu okazało się, że zaoszczędzono
30 milionów. Pytanie jest oto
takie: na czym zaoszczędzono?
W sejmie dużo dyskutowało się
o cenie, jako jedynym czynniku
wpływającym na wygrywanie
przetargów. Czkawką odbijają się
nam autostrady. Nie chcę, aby tak
było w Kołobrzegu.

Ceny paliw zbliżają się do 6 złotych. Kierowcy łapią się za kieszenie, a Rafał Kożuszek
chwyta za czajnik i leje do swojej instalacji wodę. I jedzie dalej...

Kołobrzeżanin jeździ na wodę

C
Dwa ogromne dźwigi wyciągały tydzień temu na
drodze Kołobrzeg-Karlino inny dźwig, który przewrócił się do rowu, po tym jak zjechał na pobocze.

3 godziny wyciągali
48-tonowy dźwig

Kierowca dźwigu twierdzi, że
zbyt szeroko drogą jechał kierowca TIR-a, dlatego aby nie
doszło do uszkodzenia pojazdów, zjechał do prawej krawędzi
jezdni. Pojazd złapał pobocze,
które nie wytrzymało ciężaru
48-tonowej maszyny. W kon-

sekwencji, dźwig stoczył się do
rowu. Akcja jego wyciągnięcia
nie była taka łatwa. Trzeba był
wstrzymać ruch na drodze Kołobrzeg-Karlino i skierować go
objazdami. Dodatkowo, trzeba
było zbudować konstrukcję na
drodze z piasku i płyt kamiennych celem ustawienia ciężkich
dźwigów o udźwigu 120 i 200
ton. Cała operacja trwała 3 godziny. Dźwig stanął na kołach.
Jak mówi właściciel pojazdu,
jest on ubezpieczony. Dźwig nie
uległ większym uszkodzeniom.
O jego dopuszczeniu do pracy
zadecyduje Urząd Dozoru Technicznego.

eny ropy i benzyny
szaleją. I nic nie
wskazuje na to, żeby się
to w najbliższym czasie
zmieniło. Dlatego pan
Rafał zainstalował w
swoim
samochodzie
generator HHO, wykorzystujący
elektrolizę
wodoru i tlenu. Zawodowo, na co dzień zajmuje
się on zmniejszaniem
kosztów paliwa montując w autach instalacje
LPG. W swoim aucie
poszedł jeszcze dalej.
Pomysł tak naprawdę nie jest nowy, a w
internecie można o
nim przeczytać bardzo
dużo. Jak mówi pan
Rafał, w Kanadzie radiowozy jeżdżą z generatorami i mają o ponad
50 procent mniejsze
zużycie paliwa.

M

etoda
działania
jest prosta. Generator kosztuje około
300 złotych. Składa się
z zbiornika, urządzenia
do elektrolizy i regulatora prądu. Do zbiornika
wlewa się wodę, która

w procesie elektrolizy
jest rozbijana na wodór
i tlen. Dzięki kolektorowi ssącemu, ta mieszanka jest tłoczona do
silnika, co wzbogaca
paliwo, a samochód
potrzebuje go mniej.
Pan Rafał twierdzi, że
w ten sposób spala nawet 20 procent paliwa
mniej. Jest tylko jeden
problem:
przepisy.
Urządzenie nie ma atestu Instytutu Transportu
Samochodowego.
Można się o nie posta-

rać samodzielnie, ale
koszty czynią przedsięwzięcie nieopłacalnym.
A z generatorem HHO,
żadne auto nie przejdzie pozytywnie badań
diagnostycznych, a tym
samym nie zostanie
dopuszczone do ruchu.

R

afał
Kożuszek
liczy na to, że w
przyszłości generator
stanie się powszechnym
urządzeniem,
jednak na razie, jeśli
ktoś chce sobie coś

takie sprawić, musi
mieć świadomość, że
robi to na własną odpowiedzialność. Wypada
mieć więc nadzieję,
że przy cenach paliw
7 złotych za litr, elektroliza będzie jedyną
i legalną szansą na
obniżenie kosztów eksploatacji samochodu,
w dodatku korzystną
dla środowiska.
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Rozmowa z Przemysławem Kiełkowskim, szefem
Kołobrzeskiego Klubu
Morsa działającym przy
Regionalnym Stowarzyszeniu TurystycznoUzdrowiskowym.
- Jak to się stało, że w
Kołobrzegu powstał Klub
Morsa?
- Zainicjowaliśmy powstanie
organizacji miesiąc temu.
Działamy przy Regionalnym
Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowym. Zaangażowane w to były między
innymi osoby, które same dla
siebie w wolnym czasie uprawiają sport. Spotkaliśmy się z
prezesem RSTU – Ryszardem
Woźniakiem i tak wszystko
ruszyło. Na tę chwilę zrzeszamy 25 członków. Sam
pomysł na powstanie takiej
organizacji w Kołobrzegu
wziął się przede wszystkim
z tego, że jest tu sporo morsów, które do tej pory czekały
na zorganizowanie jakichś
przedsięwzięć przez inne stowarzyszenia, a przecież możemy działać wspólnie nad
naszym morzem. Po drugie,
chcieliśmy zwrócić uwagę na
Kołobrzeg jako miasto sportu, miasto aktywne, które
przez sport, także przez morsowanie, może się promować.
Aktywny tryb życia jest dziś
niezwykle popularny. Było to
zresztą widać podczas inau-

nowych chętnych, gotowych
zapisać się do klubu.

zostać

- Dzień wcześniej temperatura wynosiła około 10
stopni Celsjusza, dopiero
6 stycznia spadła, a to za
sprawą silnego wiatru. Jak
jest tak ciepło, to możemy
jeszcze mówić o morsowaniu?
- Oczywiście. Może tej zimy
tak widocznej nie ma, ale
jest zimno. 6 stycznia była
wysoka fala, wiał wiatr i to
robiło swoje. Powiedzmy sobie zresztą szczerze: ta woda
naprawdę jest zimna. Wchodząc do wody po odpowiedniej rozgrzewce, tego zimna
nie czuć. A poza tym, doborowe towarzystwo też robi
swoje. Mamy ludzi młodych,
studentów, ale także emerytów. Morsowanie bowiem to
nie tylko zabawa, ale także
korzystanie z leczniczej siły
natury. To świetnie zastępuje
krioterapię, pomaga leczyć
kontuzje i urazy, wzmacnia
organizm, hartuje ciało,
uodparnia.

guracji naszego działania w
święto Trzech Króli. Udało
nam się zgromadzić kilkudziesięciu morsów, także z
Koszalina, Białogardu czy
Trzebiatowa. Dzięki popularyzacji morsowania w naszym mieście mamy coraz to

- Jak się do was zapisać?
- Zapraszam do kontaktu
telefonicznego:
505-199986. W każdą niedzielę, o
godzinie 11.00, bez względu
na warunki atmosferyczne,
spotykamy się przy restauracji „Mikado” na Bulwarze
Szymańskiego. Zachęcam do

I ty

możesz

morsem!

spotkania się nad morzem.
Chcemy, aby morsowanie
stało się kołobrzeską atrakcją, nie tylko w tym sensie,
żeby na nas patrzeć podczas
kąpieli w morzu, ale żeby się
również do nas przyłączyć.
Morsy kojarzą się głównie ze
styczniową imprezą w Mielnie. Przyjeżdża tam spora
grupa ludzi z całej Polski,
tyle że w Mielnie nie ma
tak naprawdę co o tej porze
roku robić. W Kołobrzegu
to co innego. Mamy całą
bazę hotelową i zabiegową,
mamy świetną plażę, dobrze
skomunikowany kurort, więc
i morsy chętnie tu przyjadą.
Myślę, że jeśli w ciągu roku
uda nam się stworzyć silną
organizację, to już za rok,
6 stycznia, będziemy mogli
pokazać, na co nas stać.
- Każdy może zostać morsem?
- Oczywiście. Przeciwwskazania do kąpieli w zimnej
wodzie są skierowane do
osób po ciężkich operacjach,
chorujące na serce lub inne
choroby, które taką kąpiel w
zimnym morzu wykluczają. A tak, przeciwwskazań
brak. Potrzebna jest odrobina samozaparcia, trening i
dobra rozgrzewka. Korzyści
płynących z morsowania jest
wiele. Żeby je poznać, trzeba
spróbować, do czego osobiście zachęcam.

Wielu próbowało, jak do tej pory bezskutecznie.
Bałtyk zimą do tej pory z kajakarzami wygrywał. Do
dziś. Trzech śmiałków pokonało morze w 25 godzin.

Jako pierwsi pokonali Bałtyk zimą
Andrzej Woda z Bydgoszczy oraz kołobrzeżanie: Tomasz Szymczak i Konrad
Wawrzyszko, jako pierwsi
w historii przepłynęli Bałtyk
zimą. Ich rejs trwał 25 godzin. W połowie wydawało
się, że panowie się poddadzą. Wzmógł się wiatr, były
duże fale. Wiosłowało się
trudno, a wywrotka na kajaku
oznaczała koniec wyprawy.
Nieustraszonych kajakarzy
eskortowali ich koledzy na
„Nurku”. Jak mówi kapitan
Krzysztof
Chodakowski,
wydawało się, że wyprawa
zostanie przerwana. Kajakarzom brakowało już sił, a
wiatr był coraz większy. Było
to widać przy wejściu do
portu. Trzej śmiałkowie mieli
zakończyć swój wyczyn w
Porcie Jachtowym, ale fale
były zbyt duże. Ostatecznie
wylądowali na plaży przy

molo. Ten historyczny moment zarejestrował nasz
fotoreporter - Przemysław
Gryń.
Trzej kajakarze zapisali się
w historii. Zdaniem kapitana Chodakowskiego, to
naprawdę silni mężczyźni.
- Jeszcze nie widziałem
takich charakterów, a co
nieco o morzu wiem - mówi
dowódca „Nurka”. Kajakarzy
na plaży powitały rodziny,
przyjaciele i turyści, zdziwieni niecodziennym desantem.
To historyczna chwila. Przypomnijmy, dwa lata z rzędu
Bałtyk zimą próbował pokonać Krzysztof Buczyński, ale
na próbach się skończyło.
Teraz zostaje do pobicia
jeszcze jeden rekord: przepłynięcie Bałtyku zimą, ale
bez eskorty. Wątpliwe, aby
komuś to się udało.

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (094) 35 33 230, fax: (094) 35 33 251, e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl
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Zieleń Miejska

To największa spółka kapitałowa gminy
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate
doświadczenia, fachową kadrę i specjalistyczny sprzęt.

Drogi

Zajmujemy się profesjonalnie budową
i remontami ciągów komunikacyjnych.
Polecamy naszą najbardziej konkurencyjną w Kołobrzegu ofertę wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Zieleń

Mamy fachową kadrę w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Oferujemy kompleksowe usługi nasadzeń i
pielęgnacji drzew.

Utylizacja odpadów

Jako miejska spółka dbamy o nasze
środowisko naturalne. Świadczymy
kompleksowe usługi w zakresie wywozu i utylizacji wszelkich odpadów komunalnych w konkurencyjnych cenach.

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:

Pogrzeby
Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy
Biuro: Cmentarz Komunalny (wejście od ul. św. Wojciecha)
telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589

pogrzeby bez konieczności posiadania gotówki,
sami załatwiamy formalności w ZUS,
najwyższy standard usług,
ceremonie pogrzebowe tradycyjne oraz kremacje,
nekrologi i ogłoszenia w prasie,
całodobowy odbiór zmarłych z mieszkań,
transport krajowy i zagraniczny,
pełna higiena i odzież dla osoby zmarłej,
sprzedaż miejsc grzebalnych.

telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589
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ierwszy rok kadencji wójta gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego
to okres niezwykle intensywnej pracy. Sytuacja jaką zastał
przejmując urząd, wymagała
ogromnego nakładu pracy i
wprowadzenia wielu usprawnień w samym urzędzie. Nie
sprzyjał temu brak przejrzystego i uporządkowanego
prowadzenia wielu spraw
oraz uchybienia w systemie
kancelaryjnym urzędu. Dobitnie wykazała to kontrola
zlecona w styczniu ubiegłego
roku zewnętrznemu podmiotowi. Jej celem było dokonanie oceny prawidłowości
realizacji zadań przypisanych
referatom i pracownikom
samodzielnym oraz sposobu
prowadzenia
dokumentacji. Bazując na przepisach i
wskazaniach pokontrolnych
urząd dokłada obecnie wszelkich starań dla podniesienia
standardów jakości obsługi
petenta i prowadzenia dokumentacji urzędowej. W
szczególności dotyczy to
procedur zamówień publicznych, uzyskiwania pozwoleń
na realizację inwestycji, co,
jak wykazała kontrola, w poprzednich latach obarczone
było uchybieniami i brakiem
należytej urzędniczej staranności (np. rozpoczęcie
budowy drogi przy ul. Rolnej
w Ustroniu Morskim bez pozwolenia na budowę).
poro komplikacji przysporzyły także „odziedziczone” po poprzedniku
sprawy. W pierwszym rzędzie
to kosztowne postępowanie
sądowe o odszkodowanie
z pierwotnym wykonawcą
kompleksu Centrum Sportowo Rekreacyjnego „Helios”
toczące się od 2008 r. w
sądzie pierwszej instancji, a
prowadzone przez znaną kancelarię prawną z Warszawy.
Pierwotne szacowane przez
urząd i prawników wielkości
zwrotu utraconych korzyści
jakie gmina miała otrzymać
z roku na rok ulegają zmniejszeniu. Wydatki jakie gmina
ponosiła na prowadzenie
przez warszawska kancelarię sprawy nie popchnęły
postępowania sądowego do
przodu. Na dodatek prawnicy
występujący w imieniu gminy,
w innej sprawie reprezentowali stronę występującą
przeciwko gminie. Obecnie
pełnomocnictwo w/w sprawy
zostało przekazane kancelarii
z siedzibą w Koszalinie.
rzy okazji budowy CSR
„Helios” należy wspomnieć, że obiekt powstał
niemal całkowicie ze środków
budżetu gminy. Kosztowało to
podatników około 20 mln zł,
z tego ze środków zewnętrznych (Ministerstwo Sportu)
pozyskano tylko 463 tys. zł.
Wspaniały kompleks cieszy
wszystkich, ale trzeba pamiętać, że spowodował bardzo
poważne obciążenie dla budżetu i zwiększenie zobowiązań kredytowych na kwotę
ponad 13 mln zł.
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utaj także zmieniła się
filozofia kierownictwa
urzędu. Powyższe fakty i brak
w obecnej chwili jakichkolwiek rozsądnych możliwości
dofinansowania
przedsięwzięć o charakterze sportowym, gmina nie jest w stanie
ponieść kosztów planowanej
budowy hali sportowej i
euroboiska. Słowem, radość
z ośrodka gasi świadomość
beztroskiego
wydawania
gminnych pieniędzy, bez
spojrzenia perspektywicznego. Gdyby w minionych latach zadbano o finansowanie
zewnętrzne, dziś najpewniej
budowalibyśmy halę sportową. A przybliżony koszt
budowy hali to minimum
10 mln zł (z tego zakładane
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to 1,5 mln zł), a
euroboiska ok. 1,7 mln.
iezwykle kontrowersyjną sprawą jest również
zagadnienie
wieczystego
użytkowania 44 ha gruntu gminnego oddanego w
2003 r. spółce Baltic Center
Polska. Spółka nie realizowała przez lata określonych
w umowie z gminą planów
inwestycyjnych. Poprzedni
włodarz gminy dwukrotnie
przedłużał aneksem termin
realizacji założeń umowy
dzierżawy ze spółką. Pozytywnych efektów tych
działań do dnia dzisiejszego
niestety nie ma. Spółka próbowała forsować w latach
ubiegłych zmiany do planu
zagospodarowania
przestrzennego tego terenu, co
wywołało stanowczy sprzeciw radnych poprzedniej
kadencji. Po wyczerpaniu
ścieżek negocjacyjnych ze
spółką, wójt Jerzy Kołakowski wiosną 2011 roku (przy
jednogłośnym poparciu radnych) wszczął postępowanie
sądowe na drodze cywilnej
o odzyskanie wieczystej
dzierżawy. Biorąc pod uwagę
doświadczenia ubiegłych lat
i fakt, że gmina i jej mieszkańcy nie mają żadnego
pożytku z obecnego stanu
rzeczy jest to jedyne słuszne
i rozsądne działanie, podyktowane przede wszystkim
myślą o próbie ratowania finansów samorządu. Niestety
gminnym sprzymierzeńcem
nie jest najnowsza nowelizacja prawa w zakresie
przekształcenia wieczystego
użytkowania w prawo własności. Zobowiązuje ona samorządy do obligatoryjnego
sprzedania dzierżawionych
wieczyście nieruchomości
i to z rozłożeniem płatności na minimum 10- letnie
raty. Tutaj także prowadzimy spór administracyjny,
bo BCP wystąpiła z takim
wnioskiem. W przypadku
niekorzystnego wyroku dla
gminy, będzie to skutkować
poważnymi stratami dla
budżetu gminy. Według wyceny posiadanej przez urząd,
tereny będące w użytkowaniu przez spółkę mają dużą
wartość rynkową i mogłyby,

budżetu. A to pozwala finansować zadania choćby oświaty czy bezpieczeństwa.
roku 2011 wprowadzone zostały zmiany
w standardzie naprawy dróg
i reakcji na awarie oraz
uszkodzenia infrastruktury
gminnej. Gmina stara się
realizować potrzeby wszystkich sołectw bez wyjątku,
zgodnie z ich aktywnością,
przykładem remonty świetlic w Gwiździe i planowany
na rok 2012 w Kukini. Na
spotkaniach z mieszkańcami i przedsiębiorcami Wójt
zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby poprawić
wizerunek estetyczny gminy
w szczególności dotyczy to
pozbawionych estetyki i ładu
legalnych i nielegalnych zabudowań na cele sezonowe,
zajęć pasa drogowego na cele
handlowe.
urzędzie stale trwają
działania zmierzające
do podwyższenia standardu
i jakości obsługi klientów
oraz zwiększenia przejrzystości. Na początku 2012
roku zostanie otwarte biuro
podawcze na parterze urzędu
celem łatwiejszego i szybszego dostępu do składania
i pobierania korespondencji,
w tym głównie dla osób
niepełnosprawnych. Urząd
świadczy raz w miesiącu
bezpłatną obsługę prawną
dla mieszkańców. Na stronie
internetowej gminy funkcjonuje system informacji
podatkowej dla petentów. W
I kwartale 2012 r. uruchomiony zostanie, także System Identyfikacji Masowych
Płatności umożliwiający automatyczną ewidencję wpłat
należności gminnych.
omimo trudności budżetowych, Urząd Gminy nie
zamierza skupiać się jedynie
na administrowaniu, ale
planuje przeprowadzić w
2012 roku, między innymi:
budowę placu zabaw w Rusowie, Kukinii, oraz dwóch w
Ustroniu Morskim; budowę
i przebudowę drogi gminnej Gwizd-Grąbnica; zakup
instrumentów dla orkiestry
OSP i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim; budowę sześciu zejść na plażę,
rozbudowę ulicy Górnej oraz
wiele innych.
ysiłek skierowany w
2011 roku na działania naprawcze lub ratunkowe podejmowane przez
wójta Jerzego Kołakowskiego przynoszą zamierzony
efekt. Celem nadrzędnym
jest korzyść dla mieszkańców. Kolejne lata to okres
z jednej strony stanowczej
kontroli nad finansami
gminy jak i aktywne działania inwestycyjne, pozbawione błędów lub zaniechania poprzedników.

W

PODSUMOWANIE
ROKU 2011 W GMINIE
USTRONIE MORSKIE

N

przy ewentualnej sprzedaży
wolnorynkowej, poważnie
zasilić budżet gminy.
odobnie trudną sprawą
było zakończenie budowy mieszkań socjalnych przy
ul. Osiedlowej w Ustroniu
Morskim w oparciu o porozumienia z ostatecznym realizatorem, czyli firmą Franspol.
Z uwagi na skomplikowany i
nie do końca jasny charakter
zapisów umowy między gminą a realizatorem, budowa
trwała tak długo.
olejnym istotnym zagadnieniem są rozliczenia z
niemiecką firmą budującą
falochrony w latach 20092010. Ponieważ firma nie
wywiązała się z warunków
umowy doszło do jej rozwiązania, a gmina naliczyła
należne kary umowne. Firma
w sądzie domaga się zwrotu
tych pieniędzy. Dla nas kwestia rozliczeń definitywnie
została zakończona.
mina realizowała także ostatnich latach
inwestycje termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej ze środków zewnętrznych. Ocieplone zostały budynki szkoły i ośrodka kultury. Kolejnym etapem
projektu miała być termomodernizacja ośrodka zdrowia,
ale pojawiły się problemy
natury formalnej, które znane były już na etapie projektowania, a mimo to wpisano
ten budynek do programu.
Chodzi o to, że kilkukrotnie
przekroczona jest dozwolona
powierzchnia wykorzystywana przez podmioty prywatne.
A program dotyczy obiektów
użyteczności
publicznej.
Upieranie się przy termomodernizacji ośrodka zdrowia
kosztowałby gminę znacznie
więcej pieniędzy niż zakładano (aż 800 tys. zł). Dzięki
kilkumiesięcznych zabiegów
wójta Jerzego Kołakowskiego
udało się wycofać ten etap
inwestycji z projektu Narodowego Funduszu Ochrony

P

K

G

Środowiska. Obecnie trwają
ustalenia celem sprzedaży
części pomieszczeń ośrodka
zdrowia podmiotom prywatnym użytkującym obecnie
niektóre lokale.
od koniec 2010 r. doszło
do bardzo istotnych
zmian w ustawie o finansach
publicznych, co niestety często umyka uwadze opinii publicznej. Ustawa narzuca 60
-procentowy próg zadłużenia samorządów, którego nie
wolno przekroczyć. A fakty
dla gminy są bezwzględne.
Poziom zadłużenia to 14
mln, z czego ponad 13 mln
to dług zaciągnięty na rzecz
budowy basenów. Obecny
stan budżetu gminy to skutek
działań kilku ostatnich lat.
Decydenci, mimo tego, że
mieli świadomość zagrożeń,
nie robili nic. Każdy doświadczony samorządowiec
powinien wykazywać więcej
powściągliwości w ocenach
i analizie sytuacji.
ojawiające się słowa krytyki wobec minionego
roku kadencji wójta Jerzego
Kołakowskiego i Rady Gminy są zatem niesprawiedliwe. Wynikają najpewniej z
niewiedzy lub manipulacji
opinią publiczną. Jak wynika
z opisu sytuacji, mnóstwo
wysiłku i uwagi należało w
ciągu minionych 356 dni
skoncentrować na porządkowaniu spraw lub znajdowaniu rozwiązań dla wcześniej
podjętych i nieodwracalnych
decyzji. A to nie koniec
porządkowania, bo trudno
nadrobić narastające przez
lata braki bądź zaniechania
w krótkim czasie.
odatkowo, przez cały
rok 2011 wójt Jerzy
Kołakowski szukał rozwiązania sporu pomiędzy
udziałowcami spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kołobrzegu, dotyczącego
wysokości dopłat do wody i
ścieków oraz taryf za ścieki i
wodę. Gmina Ustronie Mor-

P

P

D

skie kwestionuje roszczenia
finansowe podpisane bez
kontrasygnaty
skarbnika
przez poprzedniego wójta w
grudniu 2010 roku na kwotę znacznie przekraczającą
tę, do której upoważnienia
uchwałą udzieliła mu Rada
Gminy. Także taryfy na
rok 2012 zostały odrzucone
uchwałą na grudniowej sesji
Rady Gminy.
nna sprawa związana z
nieprawidłowościami, to
trudności finansowe, z którymi spotkał się nowy dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury,
a wynikające niektórych decyzji swojej poprzedniczki.
Obecnie sytuacja jest opanowana i większość zastanych nieprawidłowości jest
naprawiona, a prokuratura
skierowała do sądu sprawę
przeciwko poprzedniej dyrektorce.
owy rozdział w obszarze działalności gminy
i urzędu w pierwszym roku
kadencji obfitował też w
szereg innego rodzaju wydarzeń i prac. W roku 2011
przeprowadzono lub doprowadzono do końca m.in.
takie poważniejsze prace
jak: budowę ścieżki rowerowej z Ustronia Morskiego
do niemieckiego Barth,
remont i zmiana użytkowania budynku szkoły w
Rusowie, wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w
Rusowie, remont świetlicy
w Gwiździe, budowa bieżni przy szkole w Ustroniu
czy wykonanie oświetlenia
ulicznego.
roku 2011 rozpoczęte zostały działania
mające na celu uszczelnienie
systemu egzekucji podatkowej w gminie, a w terenie
przez niemal cały rok dokonywana była weryfikacja
powierzchni obiektów zgłoszonych do opodatkowania,
co przysparza gminie realne
korzyści finansowe w postaci
dodatkowych wpływów do

I

N

W

W

P

W

Urząd Gminy
Ustronie Morskie
(tekst sponsorowany)
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Maszynista szturchał go kilka razy, aż się obudził. Tyle, że leżał pod pociągiem relacji Koszalin-Kołobrzeg.
Mężczyzna wstał, otrzepał się i poszedł do domu.

Pan Waldemar miał naprawdę dużo szczęścia,
w piątek, trzynastego...

Pan Dariusz, maszynista, pokazuje,
gdzie znalazł śpiącego mężczyznę

Pijany jak bela przeżył pod pociągiem
Pan Dariusz, maszynista z wieloletnim stażem, widział już różne rzeczy. - Po 19 mieliśmy być
w Kołobrzegu. Dojeżdżaliśmy do
Ustronia, gdy zauważyłem tego
człowieka jak leżał na śródtorzu. Jedyne co zdążyłem zrobić,
to krzyknąłem i uruchomiłem
hamowanie nagle. Wszyscy
runęliśmy do przodu - opowiada

maszynista składu jadącego do
Kołobrzegu. Maszynista z kierownikiem pobiegli zobaczyć,
co się stało. Na miejsce zostało
wezwane pogotowie i policja. Dotknąłem go, a on nic. Wokół
żadnej krwi. Szturchnąłem go,
leżał pod ostatnim wagonem, a
on się obudził. Żył! - nie ukrywa
radości pan Dariusz.

Faktycznie, takie przypadki
zdarzają się rzadko. Szczęściarz, który 13 w piątek dostał
drugie życie, to pan Waldemar,
mieszkaniec gminy Ustronie
Morskie. Po wypadku nie wiedział nawet, jak się nazywa.
Wracał... od kolegi. Miał problemy, żeby wstać. Postawiono go na nogi. Nie zrobiło to

na nim żadnego wrażenia. Za
to jego żona była zszokowana.
Jak mówi pan Dariusz, to cud,
że mężczyzna przeżył. Jest
tyle elementów pod sześcioma
wagonami, które mogły zrobić
krzywdę, a żaden nawet go nie
drasnął. To się nazywa mieć
szczęście...

Gmina odchodzi
od symboliki związanej z herbem
i wybrała nowy
symbol w konkursie. Jego zwycięzca dostanie 2
tysiące złotych. Co
na to mieszkańcy?

Ustronie

Morskie

ma nowe

logo

Fot. Maciej Grala

Podsumowując miniony 2011 rok, czasopismo samorządowe
dokonało wyboru najlepszych samorządowców. W rankingu
znalazł się Jerzy Kołakowski.

W Ustroniu, w bezpośrednim sąsiedztwie zejścia na plażę
przy ul. Nadbrzeżnej, od kilku dni trwają prace budowlane
przy około 60-metrowym molo wraz z restauracją.

BUDUJĄ MOLO
Molo ma mieć wysokość około 4
metrów powyżej poziomu morza.
Inwestorem jest lokalny biznesmen. Silne sztormy poroznosiły
zgromadzony budulec i jest on
aktualnie zbierany i porządkowany przez wykonawcę. Wraz
z postępem prac, będziemy za-

„Forum” wyróżniło
Kołakowskiego

Ranking „Forum Samorządowego”
jest
czysto subiektywny i
ma na celu podsumowanie najciekawszych
wydarzeń w roku. Stąd
wójt Ustronia Morskiego został dostrze-

żony jako „najwrażliwszy”, obok wójtów
utalentowanych czy
pr z e d s i ębi orc z y ch .
Wrażliwość
Jerzego
Kołakowskiego
dostrzeżono w związku
z akcją 4 stycznia

2011 roku. wówczas,
dzięki uporowi wójta,
udało się uratować
dryfującą na krze sarnę. Akcji przyglądała
się cała Polska, a wójt
otrzymał pseudonim
„sarenka”.

mieszczać kolejne zdjęcia. Molo
kołobrzeskie ma 220 metrów, ale
w projekcie również miało być
zakończone okrągłą restauracją z
widokiem na morze. Niestety, od
tego projektu odstąpiono. Teraz
powracają do niego w Ustroniu
Morskim.

Centrum Sportowo – Rekreacyjne Helios
serdecznie zaprasza do skorzystania z atrakcji!
BASEN SZKOLENIOWO-SPORTOWY
2 gejzery powietrzne
2 kaskady wodne z szeroką wylewką
do masażu karku
2 stacje masażu wodno-powietrznego
4-stanowiskową ławkę z hydromasażem
schody podwodne w wydzielonych punktach

DODATKOWE ATRAKCJE:
zjeżdżalnia wodna (rura zamknięta)
o długości 45 m
3 wanny z hydromasażem
2 sauny (parowa i sucha)
2-torowa kręgielnia

BASEN PŁYWACKI
6-cio torowy (wymiary 25 x 12,5 m)
Bilety całodniowe:
7 zł – ulgowy!
11 zł – normalny!
24 zł – rodzinny (2 + 1)!

Bilet grupowy normalny 8 zł / 2h
Bilet grupowy ulgowy 6 zł/ 2h
Darmowy parking!!!

OFERTA WAŻNA DO KOŃCA MAJA 2012 ROKU !!!
www.gosir-ustronie-morskie.pl,
tel. 094 35 15 095 ul. Polna 3 , Ustronie Morskie.

S

pośród 107 prac
Kapituła wybrała
koncepcję
Aleksandra Bąka z Poznania,
który jest specjalistą
w marketingu wizualnym. Jego autorstwa
są m.in. logo Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” w
Ustroniu
Morskim,
„Traktu Wielu Kultur”
w Piotrkowie Trybunalskim, znak europejskiego „Szlaku Jana
III Sobieskiego”, logo
promocyjne
powiatu
kartuskiego,
główny
element
identyfikacji
wizualnej
Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego, itd. Uniwersalność
i oryginalność, a przy
tym łatwość adaptacji
projektu do różnych nośników reklamowych,
to główne zalety zwycięskiego logo. Kolorystyka logo podkreśla
turystyczno-rekreacyjny charakter Ustronia
Morskiego i nawiązuje
do morza jako jego
głównego
atrybutu
turystycznego. Symbol
logo stanowi litera „U”
w formie graficznej
stylizacji morskich fal
oraz słońca. Istnieje
przy tym możliwość
rozbudowy formy znaku, dostawanego np.
do cyklów sezonowych
lub używanego z okazji
wydarzeń okazjonalnych.
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Pierwszy mieszkaniec Nasze Bacie i Dziadkowie
P
Gościna
od hasłem „Babciu,
Dziadku – Kocham
Cię” odbyło się spotkanie
dla gości
zaproszonych
przez wnuczki i wnuki z
oddziału przedszkolnego z
Wartkowa. Wierszyki, pio-

Tessikowskim. Okazało się bowiem, że
Gabriel jest również pierwszym w tym
roku urodzonym mieszkańcem naszego
powiatu. Mamie gratulujemy i życzymy
samych radości z narodzin syna.

Mleko płynęło
po ulicy
Na drodze Gościno-Karlino,
podczas manewru wyprzedzania kierowca ciężarówki
z mlekiem uderzył w drzewo. Jezdnia zamieniła się w
rzekę białego płynu.
Do wypadku doszło przed
godziną 8 na ulicy Mołtow-

skiej w Gościnie. Kierowca
ciężarówki wyprzedzał inne
auto, zjechał na pobocze i
uderzył w drzewo, wyrywając je z korzeniami. Pogotowie ratunkowe udzieliło
pomocy rannemu kierowcy.
Do akcji ruszyły dwa zastę-

Fot. Straż Pożarna Kołobrzeg

1 stycznia urodził się Gabriel Janecki. To
pierwszy tegoroczny mieszkaniec Gościna. Mamę odwiedził burmistrz Marian
Sieradzki oraz starosta Tomasz Tamborski wraz z wicestarostą Mirosławem

py straży pożarnej, które
pocięły drzewo na drodze i
uprzątnęły miejsce zdarzenia. Przyczyną wypadku
było najprawdopodobniej
niedostosowanie prędkości
do warunków panujących
na drodze.

Bal karnawałowy
K

arnawał trwa. Zgodnie
z wierzeniami naszych
przodków, w karnawale
należy wiele czasu poświęcić na zabawy, tańce,
ponieważ wróży to urodzaj
w gospodarstwie, a co za
tym idzie dostatek i dobrą
passę. Chcąc zaszczepić w
naszych uczniach szacunek dla tradycji, umiejętność czerpania radości ze

wspólnych zabaw w Szkole
Podstawowej odbył się bal
noworoczny uczniów klas
I – VI. Po raz kolejny duży
wkład w organizację imprez
włożyli: Katarzyna Ryplewska i Grzegorz Schulen, a
także Rada Rodziców, która
ufundowała paczki i balowy wystrój sali.
Podczas balu klas młodszych Pan Grzegorz w

stroju leśnego skrzata
przygrywał dzieciom do
tańca i zabawy, a pani
Kasia – Czerwony Kapturek – wystąpiła w roli
wodzireja i naczelnego fotografa. W pięknej scenerii
tradycyjnie pojawiły się
postacie baśniowe – wróżki, królewny, czarownice,
oraz bardziej współczesne:
Xmeni i Batmani.

senki, niespodzianki wykonane przez maluchy umiliły
chwile, a nawet wycisnęły
nie jedną łzę.
Wspólna zabawa – kółko
graniaste, chłopcy dziewczęta czy baloniku przenio-

sły dorosłych do przeszłości,
do dzieciństwa. Było wiele
śmiechu i radości.
Dziękuję za liczne przybycie
Babciom i Dziadkom
Z. Czerniszewska

Lodowisko bije rekordy
popularności
Lodowisko w Gościnie, urządzone na Orliku, cieszy się
dużą popularnością wśród
mieszkańców Gościna i
sąsiednich miejscowości. W
dni nauki szkolnej z lodowiska korzystają uczniowie
w ramach zajęć z kultury
fizycznej. Od godz. 16 do
20 z lodowiska korzystają
wszyscy chętni. W soboty i

niedziele lodowisko
czynne jest od godz.
13 do 21.
Od 12 grudnia z lodowiska skorzystało już
ponad 1500 osób z gminy
Gościno, a także z Białogardu, Karlina, Sławoborza,
Kołobrzegu, Rymania, Siemyśla, Karwina i Charzyna.
Obiekt posiada wypoży-

czalnię łyżew oraz istnieje
możliwość
naostrzenia
łyżew. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
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Miasto Kołobrzeg: Panie
burmistrzu, Gościno już od
ponad roku jest miastem.
Podczas uroczystości nadania praw miejskich, mówił
pan o wielkich szansach,
jakie stoją przed nowym
miastem w powiecie kołobrzeskim. Jak to wygląda
dzisiaj?
Marian Sieradzki: Zgodnie
z przewidywaniami, te szanse rozwoju się otworzyły.
Oczywiście, nie spodziewałem się, że ten rozwój nastąpi
w ciągu 2-3 lat. To proces
małych kroków, a los, jak na
razie, nam sprzyja. Przede
wszystkim rozwijamy się
infrastrukturalnie. Jest realizowana obwodnica, która
zmieni charakter komunikacyjny Gościna. To chyba
nasze największe osiągnięcie
i prawdopodobnie ona w
2012 roku zostanie oddana.
Wzrosło
zainteresowanie
zakupem działek budowlanych, a co za tym idzie
– rosną ceny nieruchomości. Mają tu powstać nowe
mieszkania, to nas nawet interesuje, bo to powoduje napływ nowych mieszkańców.
Chcielibyśmy, żeby wzrastała
nam liczba dzieci, bo to gwarantuje również rozwój miasta i wykorzystanie obiektów
oświatowych. Udało nam
się wybudować lodowisko,
cieszy się ono dużym zainteresowaniem.
Chcemy
zbudować skate park, wyremontować kilka ulic, a także
chcemy zbudować gościński
rynek z ratuszem, jesteśmy
na etapie ustalania koncepcji
tej inwestycji. Przestrzenne
ustalenia już zapadają. Jeśli
będzie na to zgoda Rady,
przystąpimy do historycznego kroku, czyli stworzenia
centrum miasta. Nie da się
wszystkiego zrobić od razu.
Miasta powstają nawet setki
lat, a ja w naszym przypadku
jestem dobrej myśli.
MK: A nie myśli pan, że
mieszkańcy
okolicznych
miejscowości będą obawiali się, że gmina będzie
rozbudowywała zasadniczo
miasto?
MS: Zawsze jest obawa, gdy
te centra się rozbudowują.
Podobnie jest w naszym

Marian Sieradzki:

Jestem dobrej myśli
przypadku, gdy Gościno
wobec miejscowości przyległych w gminie staje się
silnym centrum. Ale trzeba
pamiętać, że im silniejsze będzie Gościno, tym silniejsze
będą te miejscowości przylegle. Staramy się również,
żeby te środki rozdzielić,
żeby na to, co mamy w
poszczególnych miejscowościach zrobić, nie zabrakło
środków. Pilnuje tego Rada,
żeby rozbudowa Gościna nie
odbyła się kosztem innych
miejscowości. Myślę, że to
co planujemy zrobić, świetlice, chodniki, to uda nam
się wykonać, tu nie powinno
być obaw.
MK: Jak wyglądają relacje
Gościna z Kołobrzegiem.
Do niedawna Kołobrzeg
był jedynym miastem w
powiecie, teraz ma konkurencję.
MS: W relacjach GościnoKołobrzeg nic się nie zmieniło, bowiem Kołobrzeg jest
dla nas metropolią, dziesięć
razy większą. Gościno może
być skromną miejscowością,
która będzie w jakiś sposób
wykorzystywać ofertę Kołobrzegu i uzupełniać usługi.
Zwróciłbym natomiast uwagę na relacje polityczne. Nam
współpraca z Kołobrzegiem
jest potrzebna, Kołobrzegowi też, ale tej współpracy
nie ma, niestety. Przykład
ścieżek rowerowych. Mamy
ogromną ofertę w tym zakresie, zainteresowanie też
zapewne byłoby duże, ale
brak wspólnej oferty, zainteresowania naszym potencjałem powoduje, że to schodzi
na boczny plan, a szkoda. Ale

rozmawiamy w tej kwestii z
panem starostą Tamborskim, który jest potrzebom
gmin bardzo przychylny,
widząc w tym potencjał całego powiatu kołobrzeskiego, który jest nastawiony na
turystykę, nie tylko tę turystykę nadmorską, rozumianą
jako siedzenie na plaży. Taka
wspólna oferta miasta i okolicznych gmin jest szansą dla
nas wszystkich.
MK: Wspomniał pan o
rozwoju. Rozwój nie jest
możliwy bez finansów. Jak
układa się budżet Gościna?
MS: Nasza sytuacja finansowa nie jest zła. Na dzień
dzisiejszy mamy zadłużenie
na poziomie 38 procent. Do
tych granicznych 60 procent
nam sporo jeszcze brakuje.
Dodatkowo, inwestujemy w
tym roku niemal 9 milionów złotych, co stanowi 40
procent wydatków budżetowych. Sytuacja jest w miarę
dobra, gmina się rozwija i to
cieszy. Główne środki finansowe pozyskiwaliśmy do tej
pory z budowy siłowni wiatrowych, mam tu na myśli
dochód własny. Sprzedaliśmy nieruchomości gminne.
Mamy jeszcze sporą rezerwę,
tak więc się tu bilansujemy,
nie bierzemy kredytów.
MK: Wróćmy do innego
tematu, który pan jako
burmistrz rozpoczął w
ubiegłym roku. Chodzi o
Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Kierowana przez
pana gmina sądzi się ze
spółką, a niedawno wojewoda zachodniopomorski
przyznał wam rację w
sprawie odrzucenia taryfy
z podwyżkami na wodę i
ścieki na 2012 rok.
MS: Zgadza się. W roku
2011 wnieśliśmy sprawę
naszej dopłaty do spółki,
tę kwestię rozstrzyga Sąd
Gospodarczy w Koszalinie i
jest ona otwarta, natomiast

jeśli chodzi o rok 2012, o poziom cen i wysokość dopłat,
uznałem w drodze weryfikacji, że wniosek taryfowy
zawiera liczne błędy, i tu
już nie chodzi tylko o to, że
nie miał załączonego planu
inwestycyjnego, ale również
o to, że nie był skorelowany z
cenami zawartymi w ramach
projektu Funduszu Spójności. Dlatego postanowiłem
ten wniosek odrzucić. Mamy
również poważne uwagi co
do rozdysponowania kosztów. W dalszym ciągu uważamy, że koszty spółki zostały przesunięte na gminy.
Nie jest prawdą w naszym
przekonaniu to, co jest powtarzane w Kołobrzegu, że
miasto dopłaca do gmin. W
naszym przekonaniu, to my
płacimy za miasto i to chcemy udowodnić. Ponieważ
wszystkie gminy odrzuciły
taryfę, w pierwszym kwartale tego roku obowiązują ceny
ubiegłoroczne.
Natomiast
co będzie dalej, to kwestia
otwarta. Jestem trochę zaniepokojony, bowiem kompromis jest w tej sprawie
możliwy, ale tylko w drodze
rozmów. Niestety, takich
rozmów nie ma. Walczymy
na szable poprzez instrumenty prawne. Najgorsze
jest to, że wynik tego będzie
zły dla nas wszystkich: i dla
Wodociągów, i dla gmin, i
dla miasta.
MK: To dlaczego walczycie?
MS: Do tego porozumienia
jest potrzebna wola trzech
stron.
MK: A kto nie chce się porozumieć?
MS: Ja mam odczucie, że pan
prezydent nie chce usiąść z
nami do stołu i rozmawiać.
MK: A zapłaci pan dopłatę
do spółki w tym roku?
MS: Nie zapłaciłem i nie
zapłacę. Nadal stoję na sta-

nowisku, że nie ma podstawy prawnej, z Wodociągami
nie mam żadnej umowy, nie
ma żadnej decyzji administracyjnej, więc płacić nie
mogę. Każda kontrola, która
by się odbyła w tym zakresie,
stwierdziłaby, że działam
niezgodnie z prawem. Oczywiście, jeśli przegramy w
sądzie, będzie kwestia dyscypliny finansów publicznych,
ale ja jestem przekonany, że
mamy rację. Gdyby tak nie
było, nie złożyłbym sprawy
do sądu.
MK: Państwo tych dopłat
nie wnieśliście, w tym roku,
jak pan mówi, również ich
nie wniesiecie, a Wodociągi,
przynajmniej na listopad
ubiegłego roku, planowały
zysk. Poznaliśmy już uzasadnienie prezesa spółki,
dlaczego tak jest. Pan ma
swoje zdanie?
MS: Oczywiście. Potwierdza
się teza, że taryfy były budowane na pewnego rodzaju
oszustwie. To mocne słowa,
ale to śmiało mogę powiedzieć, bo jeśli po jedenastu
miesiącach prezes mówi
na posiedzeniu komisji, że
sytuacja spółki jest dobra,
pomimo braku dopłat przez
gminy i pomimo, że mógł
wykorzystać 4 miliony złotych pochodzące z kredytu,
a tego nie zrobił, bo jest
tak dobrze, płynność finansową utrzymywał przez
jedenaście miesięcy, to ja się
pytam: skoro jest tak źle, to
dlaczego jest tak dobrze? No
przecież straszono nas upadłością spółki, a ona dalej
funkcjonuje i ma się świetnie. I to bez naszych dopłat.
Będzie sporządzony bilans,
my to wszystko sprawdzimy.
Być może sytuacja ustabilizowała się w związku ze
wstrzymaniem inwestycji,
może koszty spadły. My
to wszystko sprawdzimy i
dowiemy się, co się dzieje.
To była kiedyś bardzo do-

bra spółka, tak zwana kura
znosząca złote jajka. Ale wyliczanie milionowych dopłat
powoduje, że gminy stają
na skraju bankructwa. To
jest nierealne. Oczywiście,
jeśli w spółce będzie strata,
jako wspólnicy musimy ją
pokryć i my się od tego nie
odżegnujemy.
MK: Ale jak teraz zostanie opracowany wniosek
taryfowy i te uchybienia
zostaną usunięte, to znowu
przyjdzie
mieszkańcom
zapłacić w najgorszym
wypadku po kilkadziesiąt
złotych za metr sześcienny
wody ze ściekiem.
MS: Woda nie może być
dobrem luksusowym. Te
wybujałe koszty nie mogą
rzutować na mieszkańców
gmin. Dla nas nie jest problemem zatrudnienie w Wodociągach czy wynagrodzenia pracowników. Natomiast
bolączką jest działalność
inwestycyjna. Plany inwestycyjne, które były, przewidywały prace za 6 czy więcej
milionów w Kołobrzegu, a
na gminach nic. I tak było co
roku. Powstrzymaliśmy to.
Trzeba usiąść i rozmawiać.
My rozumiemy potrzeby inwestycyjne Kołobrzegu, ale o
tym trzeba dyskutować. Musimy traktować się po partnersku. Trzeba ograniczyć
wydatki socjalne w spółce,
zaprzestać przekazywania
środków Kotwicy. Niestety,
my na politykę spółki nie
mamy wpływu.
MK: Nie macie swojego
członka zarządu?
MS: Pan prezydent ma 51
procent udziałów i w zakresie obsadzania zarządu
ma pełnię władzy. Chcieliśmy kiedyś, aby prezes był
wybierany przez Kołobrzeg,
wiceprezes przez gminy, ale
z naszym zdaniem nikt się
nie liczy. I chcemy, żeby to
się zmieniło.
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Zdjęcia z lotniska
w Rzesznikowie

FINAŁ WOŚP
W RYMANIU
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej
Pomocy
funkcjonował przy Urzędzie Gminy w Rymaniu.
Organizatorami
wszystkich działań 9 stycznia na
terenie Gminy Rymań byli
przede wszystkim: Urząd
Gminy, Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu, jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu całej
gminy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
Wsi Gorawino wraz z Radą
Sołecką w Gorawinie.
Pieniądze zbierało 30
wolontariuszy. Byli to w
szczególności uczniowie
miejscowych szkół wspomagani przez strażaków.
Najwięcej zebrali: Aleksandra Rzym – 381,30
zł; Dominik Walaszczyk
– 361,81 zł; Grażyna Pakos – 318,40 zł; Szymon
Makarewicz – 244,59 zł;
Szymon Hładoń – 214,50
zł;
Dariusz
Kuchna
– 194,00 zł; Katarzyna Filocha – 193,93 zł; Monika
Dybowska – 191,00 zł;
Michał Kuchna – 190,13
zł; Krystian Siamburski
– 190,46 zł. Najmłodszymi
wolontariuszkami były 10
– letnie uczennice Szkoły
Filialnej w Drozdowie:
Oliwia Jackowiak (zebrała
158,00 zł), Bogumiła Doroch (125,00 zł) i Wiktoria
Wróblewska (140,00 zł).
Wszystkim
wolontariuszom, niezależnie od kwo-

ty jaką zebrali, składamy
serdeczne podziękowanie.
Imprezy
towarzyszące
całej akcji odbywały się
w salach wiejskich:
w
Drozdowie,
Gorawinie
oraz Rymaniu. W Rymaniu
występowali
uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu (parodie
zespołów, skecze, układy
taneczne), dzieci z Klubu
Tańca „BESTA” przygotowane przez instruktorów
tańca Aleksandrę Jurgę i
Marcina Wojtkowiaka, Daria Koperska, która przepięknie zaśpiewała kilka
utworów, między innymi
piosenkę pt. „Kocham Cię
Życie”; zespół „Biadule”.
Podczas imprezy odbyła
się licytacja okazjonalnych
gadżetów i ofiarowanych
przedmiotów, prowadzona
przez Panią Wiesławę
Ziębę, Panią Małgorzatę
Hawrylak oraz Szymona
Hładunia. Najwyższą cenę
400,00 zł uzyskaliśmy
za koszulkę XX Finału
WOŚP, którą wylicytowali
nauczyciele ZSP do kolekcji okazjonalnych koszulek,
jaka prowadzona jest w rymańskiej szkole. Koszulkę
z Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2011r.
z podpisami Mistrzów
Świata oraz znanych sportowców, ofiarowaną przez
Piotra Wiaderek (olimpijczyka, mieszkańca naszej

gminy) wylicytowała Pani
Anna Figa za kwotę 340
zł. Książkę Jurka Owsiaka
„Róbta co chceta, czyli z
sercem jak na dłoni – 20
lat grania” za 200,00 zł wylicytowała Pani Agnieszka
Bany.
Przez cały czas trwania
imprezy oblegana była
kawiarenka prowadzona
przez nauczycieli, gdzie
sprzedawano
pyszne
wypieki rodziców uczniów
ZSP, kanapki oraz napoje. Nauczyciele Szkół
Filialnych z Dębicy i Starnina zajmowali się Loterią
Fantową, podczas której
były losowane nagrody dodatkowe i nagroda główna:
serwis obiadowo – kawowy, który otrzymała Gabrysia Usarek. Przedstawicielka firmy AVON, Pani
Joanna Rosiuk-Makarewicz wykonywała makijaże
i malowała paznokcie, a
zgromadzone za to środki
finansowe przekazywane
były do puszki WOŚP.
Ogółem w Gminie Rymań
zebraliśmy
12.781,21
złotych, w tym Drozdowo
zebrało kwotę 2.014 zł, a
Gorawino 1.969,83 zł.
Puszki spoza Rymania
były dostarczane przez
strażaków
do
sztabu
WOŚP w Rymaniu, gdzie
zebrane pieniądze były
liczone przez Małgorzatę i
Katarzynę Puchalską, Aldonę Korytowską, Małgorzatę Hawrylak i Huberta
Cienkusza.

Pieniądze zostały przykazane na konto fundacji
WOŚP w dniu 10 stycznia
2012r.
Osoby, które wspomogły w
różny sposób całą akcję w
Rymaniu oraz przyczyniły
się do uatrakcyjnienia
naszych przedsięwzięć,
oprócz już wyżej wymienionych, to między innymi:
Anna i Grzegorz Rogalscy,
Małgorzata i Jerzy Puchalscy, Bank Spółdzielczy
w Rymaniu, który przez
wszystkie lata naszego
grania nie pobierał prowizji
od wysyłanych do Fundacji WOŚP pieniędzy.
Nie sposób wymienić
wszystkich, którzy mieli
jakikolwiek udział w zebrania tak dużej kwoty
pieniędzy oraz tych, którzy
wspomogli
organizację
imprez na terenie całej
Gminy Rymań, dlatego
też każdemu, kto dołożył do całej akcji nawet
symboliczny grosik, czy
pomógł w dowolny sposób
- składamy serdeczne podziękowanie.
Szef Sztabu WOŚP
w Rymaniu – Bogumiła
Szczęśniak

P

ortalowi
„Gorawino.net” udało się dotrzeć do kilku oryginalnych
zdjęć z lotniska Pinnow
(Rzesznikowo) z lat 19391940. Zdjęcia pochodzą od
niemieckiego kolekcjonera,
który nabył je od rodziny
zmarłego podoficera Luwaffe, służącego w latach
1939-1940 na lotnisku Pin-

now oraz w Kołobrzegu.
Prawdopodobnie należał on
do Flugzeugführerschule C
Kolberg. Niestety nie udało
się ustalić, jak nazywał się
ten żołnierz i na jakim stanowisku służył.
Więcej
informacji
już
wkrótce na portalu „Gorawino.net”.
Tadeusz Dach

ŚNIADANIE

DAJE MOC
61 uczniów klas I-III Szkoły
Filialnej w Dębicy przystąpiło do akcji „Śniadanie daje
moc”. Jednego dnia wszystkie
zajęcia dydaktyczne poświęcone były właśnie tej akcji.
Rozpoczęliśmy od pogadanek przeprowadzonych we
wszystkich klasach na temat
roli właściwego odżywiania,
kultury i higieny spożywania
posiłków oraz zapoznania
uczniów z 12 zasadami prawidłowego odżywiania się.
Następnie wszyscy uczniowie udali się do łazienki w
celu umycia rąk, a po chwili
wrócili do sal lekcyjnych, aby
przygotować stanowiska pracy. Po kilkunastu minutach z
wielkim zapałem przystąpili
do przygotowywania i dekorowania kanapek. Uczniowie
byli bardzo zadowoleni z samodzielnie wykonanych kanapek. W celu integracji klas,
przy współpracy rodziców,

przygotowaliśmy „szwedzki
stół’”. Kanapki pięknie prezentowały się na tle wspólnie
przygotowanej
dekoracji.
Powstały trzy wyspy: kanapkowa, owocowa i warzywna.
Na wspólne śniadanie zaprosiliśmy dyrekcję naszej szkoły oraz rodziców i uczniów z
oddziałów przedszkolnych.
Najmłodsi uczniowie byli
pod ogromnym wrażeniem,
że niewiele od nich starsi
uczniowie potrafili samodzielnie przygotować tak
pyszne śniadanie. W miłej
atmosferze w licznym gronie ponad stu osób po raz
pierwszy w naszej szkole zjedliśmy pyszne wspólne śniadanie. Z przykrością trzeba
stwierdzić, że dla niektórych
uczniów był to pierwszy posiłek tego dnia.
Po powrocie do klas uczniowie rozwiązywali krzyżówki
z hasłem „Śniadanie daje
moc”, układali puzzle tematyczne i wykonywali prace
plastyczne.
Nauczycielki
Szkoły Filialnej w Dębicy
Irena Radoń, Dorota Nasiadka, Monika Grzejdak.
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Trzeba płynąć pod prąd, z prądem płyną tylko śmieci.
Zbigniew Herbert

Z

bigniew Hołdys pisze o
internautach, którzy protestują przeciwko ACTA, że
jeśli nie widzą złodziejstwa
w internecie, to czysta hipokryzja. Jesteśmy hipokrytami,
bo przyzwyczailiśmy się, że w
sieci wszystko jest za darmo. A
jak za darmo, to musi być pewnie kradzione, a jak kradzione,
to artystom i twórcom. I wiadomo, że jakieś tam piosenki
nie robią na nikim wrażenia,
ale podróbki leków, to już
wielkie zagrożenie, zwłaszcza
„wietnamskie i pakistańskie
podróbki leków, mieszanych w
kadziach do ciasta” - według
Hołdysa. Straszne. To jest
taka hipokryzja, którą znamy
już od czasów Napstera. Jego
pojawienie się spowodowało
atak szału producentów, artystów i twórców. Pojawienie
się każdego rozwiązania, które
uszczupla przychody tak zwanych „artystów”, jest równane
z ziemią, o czym Hołdys pamiętać nie raczy, bo w moim
przekonaniu zasłaniają mu je
uciekające artystom w sieci
zyski. Internet położył kres
sprzedaży płyt, zmusił wielkie
koncerny do zmiany polityki
handlowej, a jednocześnie
pozbawił zysków setki tysięcy
pośredników. Zyskało społeczeństwo. Internet porównywany jest do rozwoju druku i
tłumaczenia Biblii, dzięki czemu każdy, a zwłaszcza biedna
część społeczeństwa uzyskała
możliwość dostępu do wiedzy
w ojczystym języku.

P

rzykładem jest prasa,
jeszcze do niedawna w internecie bezpłatna, a obecnie
zmierzająca w kierunku niemal pełnej odpłatności. Przyczyną tego nie jest jednak fakt,
że wzrasta liczba czytelników
w sieci, ale dlatego, że spada
sprzedaż prasy drukowanej,
więc trzeba znaleźć nowe
źródło dochodu. To nie dziwi.
Ale dziwi fakt, że dzięki ACTA
możliwe będzie ściganie internauty, który skopiuje stronę
gazety i umieści ją w sieci.
Gdy kupuję gazetę i daję ją
do czytania moim znajomym,
sąsiadom, kolegom i przypadkowo spotkanym ludziom,
nikt się nie czepia. Ale jak ją
publikuję na mojej stronie,
to już źle, swoich praw może
dochodzić autor tekstu, zdjęć,
praw autorskich pokrewnych,
wydawca, itd. W ciągu kilku
dni, może nas zaatakować
cała masa ludzi i oczywiście
żądać pieniędzy. Najlepiej w
ramach ugody pozasądowej,
bo w sądzie bywa różnie. I jeśli
teraz mamy naprawdę dobrze
funkcjonujące prawo, a piszę
to z autopsji, bowiem zajmujemy się obecnie kilkoma
kradzieżami zdjęć z naszego
portalu, to po co nam ACTA?

Chore państwo, chore ACTA…
„POD PRĄD” – felieton Roberta Dziemby
Żeby, jak pisze Hołdys, chronić
nas przed podróbkami leków?
To bzdura. Już teraz wiele
państw Ameryki Południowej
i Afryki łamie patenty firm
farmaceutycznych, żeby ludzie
z biednych krajów mogli się
leczyć, a nie umierać, patrząc
na leki w aptece za kilkadziesiąt dolarów, co często stanowi
ich roczny dochód. Pewnie
Hołdys o tym nie wie, bo od
braku możliwości zakupu
płyty ludzie nie umierają. Ale
tak jak płyta kosztuje w sklepie
kilka razy więcej, niż kosztuje
jej wytworzenie nawet z opłatami dla twórców (pokazuje to
sam internet, gdzie piosenkę
można kupić nawet za 50 centów), tak i zarobki koncernów
na lekach są gigantyczne, a
zasłanianie się koniecznością
badań i ryzykiem medycznym,
to właśnie często hipokryzja.
Pokazują to zresztą przykłady
innych państw, które produkują tańsze odpowiedniki.
Prawnicy koncernów tylko
czekają, żeby wytoczyć im
procesy i opóźnić wejście leku
na rynek, bo to gwarantuje
przecież zysk.

I

nna kwestia, to udostępnianie. Koncerny nazywają to
piractwem. Powszechnie wiadomo, że korzystanie z kopii
programów komputerowych
czy gier, jest nielegalne. Zdaję
sobie sprawę, że ceny oprogramowania są horrendalne
jak na polskie warunki, więc
dla zwykłego Polaka wzięte z
sufitu. Jeśli 4-osobowa rodzina zarabia powiedzmy 2400
złotych miesięcznie, to jak
ma sobie kupić oryginalnego
„Windowsa”, zwłaszcza gdy
ten na bazarze to koszt 20 czy
30 złotych, a w sieci za darmo?
Społeczeństwo nie rozumie,
dlaczego to tyle kosztuje, i
zresztą niebezpodstawnie dopatruje się w tym typowego
dla wielkich koncernów naciągania. I to częściowo prawda.
Z drugiej strony, twórcy mają
prawo dochodzić swoich praw,
stąd używanie pirackiego
oprogramowania jest karalne.
W ubiegłym tygodniu zakupiłem aplikację „Adobe Audition”. Koszt - niemal 2000 zł.
Rodziców niejednego ucznia
gimnazjum czy liceum, na taki
zakup nie stać. Instalują więc
oprogramowanie pirackie lub
inne, może tańsze zamienniki.
Jednak ja też zastanawiam się,
dlaczego krążek DVD kosztuje aż tyle. I powiem więcej:
rozwój bezpłatnego oprogramowania, opartego na otwartym kodzie, przyczynił się do
rewolucji internetowej, której
obecnie jesteśmy świadkami.
Bezpłatne przeglądarki (Opera, Firefox), strony internetowe oparte na „Joomla!” czy
„Wordpressie” - to posunęło

nas o całe dekady do przodu
w komunikacji internetowej.
A zapytał się ktoś, dlaczego z
naszymi rodakami najczęściej
rozmawiamy na „Skype”, a nie
przez telefon? Wystarczy, że
znajdzie się ktoś, kto chciałby
ten rozwój - bezpłatny przecież
- zablokować. Jestem przekonany, że takich osób czy firm
nie brakuje. Do tej pory jednak
brakowało narzędzi prawnych.
Teraz pewnie już są.

I

nna sprawa. Dlaczego, gdy
kupuję płytę z muzyką, coraz częściej nie mogę jej skopiować do komputera? W myśl
prawa autorskiego, to moje
prawo. Nie czytałem ACTA,
ale stawiam talary przeciw
orzechom, że takie działania
wytwórni płytowych nie są
tam określone jako nielegalne,
a przecież naruszają w istotny sposób moje prawa jako
użytkownika. Gdy niedawno
taką płytę wydał Jean Michel
Jarre (OXYGENE, new master
recording), artysta, którego
jestem fanem, który podawał
źródło swojej muzyki, sprzedawał płyty z eksperymentalnym oprogramowaniem, a
teraz ogranicza swoim fanom
dostęp do muzyki (nie mogę
jej zgrać na pamięć przenośnią
i słuchać w samochodzie, bez
zastosowania obcego oprogramowania), to od tej pory
obiecałem sobie, że nie kupię
żadnej jego płyty, a mam całą
jego dyskografię (kupioną legalnie). Obecnie, na zachodzie,
wydawanie płyt z blokadą
kopiowania i wewnętrznym
oprogramowaniem do odtwarzania to standard. Ale narusza
to polskie prawo do swobodnego korzystania z takiego
produktu. I to jest hipokryzja,
o której nagle dziwnie Hołdys
nie wspomina.

J

estem za tym, także jako
twórca, aby prawo było
przestrzegane, a twórczość
chroniona. Jestem jednak
przekonany, że polskie prawo
wystarczająco chroni polskich
twórców. Jeśli więc w tajemnicy przed społeczeństwem
tworzy się międzynarodowe
akty prawne pod dyktando
wielkich koncernów, jeśli Komisja Europejska publikuje
sprawozdanie o ACTA w jakimś dokumencie o rybołówstwie, jeśli na stronach Ministerstwa Kultury o ACTA nie
było do niedawna ani słowa,
a na Kongresie Kultury nikt
się o tym nawet nie zająknął,
jeśli premier nic nie mówi
o ACTA przedstawicielom
internautów, z którymi rozmawia o przyszłości internetu
w Polsce, jeśli ministrowie nie
potrafią powiedzieć ani słowa
o tym, co zyskają producenci
a co odbiorcy na podpisaniu

ACTA, jeśli były na ten temat
nawet przecieki w WikiLeaks,
i wreszcie jeśli Hołdys mówi
o hipokryzji, to dla mnie
ACTA jest jednym wielkim
rządowym gównem (a propos
„Polskiego gówna”), wymierzonym przeciwko zwykłym
obywatelom. I tak jak obywatele ponieśli koszty kryzysu,
a banki i koncerny nie, tak
teraz obywatele poniosą konsekwencje dyktatu wielkich
korporacji. Wydaje mi się, że
pytania w tej sprawie ze strony
Piotra Waglowskiego, są jak
najbardziej zasadne.

P

olska to niesamowicie
chory kraj, gdy wprowadza
się prawo i obowiązuje ono
zasadniczo frajerów. Ostatnio
dał temu przykład sam premier Tusk, gdy uchwalono
prawo i sankcje dla lekarzy, a
gdy ci, jako wpływowa grupa
zaczęli protestować, premier
powiedział, że kary wobec
nich nie będą stosowane.
Zwykły Kowalski ściągający
piosenkę z internetu, pewnie
ACTA się nie przestraszy. Ale
gdy dzięki ACTA rzuci się na
niego 10 najlepszych kancelarii prawnych w okolicy, wysy-

łając mu pisma, z których nic
nie zrozumie, a żeby znaleźć
coś na ten temat w sieci, będzie musiał wydać pieniądze
za dostęp do artykułów, a tych
pieniędzy miał nie będzie,
to właśnie pokazuje, w jak
chorych czasach przychodzi
nam żyć. Liczy się pieniądz,
korporacja, bogaci i wpływowi
biznesmeni, dla których ludzie
są, bo być muszą. Najważniejsze, żeby kupowali.

N

a koniec dodam, że nie
ja pierwszy uważam, iż
patenty i niektóre zapisy prawa
autorskiego zatrzymują rozwój,
innowację i wynalazczość (zobacz Kent Walker z „Goggle” i
inni). „Każdy może zaszkodzić
każdemu, każdy może zablokować produkty innych i uniemożliwić im wejście na rynek.
Kontynuowanie tego scenariusza to totalna destrukcja rynku”
- mówi Walker. Dziś jesteśmy
świadkami konfliktu pomiędzy „Apple” a „Samsungiem” w
zakresie działania smartfonów.
Jeszcze niedawno trwał spór o
przesuwaną zawartość ekranu
telefonu. Niedługo dojdziemy
do tego, że będzie sprawdzana
oryginalność oprogramowa-

nia pralki automatycznej i
odpowiadał za to będzie użytkownik. Bowiem my, użytkownicy, internauci i obywatele,
dowiadujemy się o tym, co
nam szykują rządzący na samym końcu. Tym razem udało
się tę wiedzę uzyskać chwilę
wcześniej. ACTA już nie jest
sukcesem polskiej prezydencji.
Stała się konfrontacją artystów
(widzianych jako pazerne
sknery) i internatów względnie
hakerów (widzianych jako destrukcyjni terroryści). Mówiąc
inaczej, udało się inteligencję
zderzyć z motłochem jak za
najlepszych czasów PRL. Kolejna hipokryzja. „Ludzkość
musi się z tym pogodzić, że wraz
z postępem cywilizacyjnym
będą pojawiały się nowe przestrzenie wolności, ale też nowe
prawa, nowe regulacje” (cytat za
Wirtualną Polską) - stwierdza
Zbigniew Hołdys. Pełna zgoda, ale ja chciałbym wiedzieć
jak i na czyje zlecenie jest to
robione, a także jak to wpłynie
na życie zwykłych ludzi, zanim
jakiś ambasador podpisze taki
dokument w imieniu mojego
kraju. I jeśli Zbigniew Hołdys
o to nie pyta, to dla mnie hipokryzja.

REKLAMA

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

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.

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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W miniony poniedziałek doszło do wypadku w Porcie Jachtowym. Żeglarz
pośliznął się i wpadł do wody. Życie uratował mu Bogdan Jałoszyński,
który wyciągnął go z wody.

Uratował życie żeglarzowi

Fot. Przemysław Dawid

Co stanie na miejscu
„Bryzy”, która, jak
słychać w lokalnych
mediach, ma zostać
sprzedana? Hipermarket czy kolejne
osiedle? A co z okolicznymi zabytkami?

www.miastokolobrzeg.pl styczeń 2012

M

Społecznicy apelują
do władz miasta
dem prawnym znacznie
słabiej chronione. Chodzi
o uchwalenie takiego planu,
który nie spowoduje zasłonięcia zabytków i nie stłumi
ich architektury, także w
spojrzeniu przedwojennym.
Członkowie Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami
uznali, że ryzyko dążenia
do maksymalizacji powierzchni zabudowy i ilości
kondygnacji przez potencjalnego kupca i inwestora,
jest bardzo duże. Działka w
centrum jest warta kilka-

Fot. archiwum Jerzego Patana

Podczas walnego zebrania
kołobrzeskiego
oddziału
Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, podjęto decyzję
o wystąpieniu do prezydenta Janusza Gromka i
Rady Miasta z wnioskiem, o
uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki, na której obecnie znajduje się „Bryza”.
Brak planu powoduje, że
otoczenie zabytków znajdujących się wokół domu
handlowego: bazylika, pałac
i budynek dawnej Akademii
Rycerskiej, jest pod wzglę-

Ulica Armii Krajowej od strony ulicy Katedralnej w kierunku ulicy
Łopuskiego przed 1945 r.

dziesiąt milionów i aby te
pieniądze się zwróciły, jest
wysoce
prawdopodobne,
że widok na kołobrzeskie
zabytki może być potencjalnie zagrożony. Wpływa na to również fakt, że
konsekwencją braku planu
zagospodarowania
przestrzennego jest konieczność wydania warunków
zabudowy przez prezydenta
miasta. Decyzja ta może być
zaskarżona w bardzo łatwy
sposób.
Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami nie jest zwolennikiem ograniczania prawa
do dysponowania działką,
ale woli, aby kwestie zabudowy rozstrzygnięto w
merytorycznej
dyskusji.
Przykład Koszalina, gdzie
tamtejsza katedra od zachodu została zasłonięta
nowym budynkiem, który
niemal stłumił gotycką
wieżę, nakazuje nam się
zastanowić nad tym, co po
40 latach stanie na miejscu
„Bryzy” i jaki wpływ będzie
miało na zabytki.

TELEFON

!

INTERWENCYJNY

500-166-222

ężczyzna szedł do
kolegów, wśród nich
był właśnie Bogdan Jałoszyński. Koledzy czekali,
a mężczyzna nie nadchodził, więc poszli zobaczyć,
co się stało. Przy nabrzeżu okazało się, że mężczyzna tonie. Pan Bogdan
rzucił się mu na ratunek.
Wyciągnął go z wody, a na
miejsce zostało wezwane
pogotowie
ratunkowe.
Dzięki reanimacji, którą
podjęli ratownicy, mężczyzna zaczął oddychać.
Został przewieziony do
Szpitala
Regionalnego.
Jego życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.

Bogdan Jałoszyński nie
chce, żeby robić z niego
bohatera, bo tylko pomógł
koledze. Warto jednak
podkreślić, że kilka lat
temu uratował życie oso-

bie, która podczas regat
wypadła za burtę. Dostał
za to odznaczenie, a
dziennikarze nominowali
go wówczas do nagrody
kołobrzeskiego „Konika”.

Na 100 lat: seks, polityka i kozie mleko
Kazimierz Omachel
świętował niedawno
setne urodziny. Urodził
się 2 stycznia 1912 roku
na Ukrainie. Kondycję
ma jak niejeden 70-latek.
Tylko pozazdrościć.
Chodzi o własnych nogach.
Od 2 lat używa laski. Odwiedza różne instytucje i
ma własne kozy, na ranczu
w Głowaczewie. A tak w
ogóle to skończył 100 lat.
Przeżył 2 wojny światowe,
Stalina, upadek komunizmu
i... Kaczyńskiego. Może mówić na każdy temat. Gdyby

Radio Wolna Europa poszukiwało komentatora, etat
dostałby od ręki.
Ma duże poczucie humoru i odpowiedź na każdy
temat. Powtórnie ożenił się
w wieku 70 lat. Jest emerytem od kilkudziesięciu lat.
Dziś Zakład Ubezpieczeń
Społecznych dorzucił mu
do emerytury 2800 złotych
miesięcznie. Ale jak mówi
pan Kazimierz, on już do
pieniędzy wagi nie przykłada. A jego recepta na
długowieczność? Nie jeść
wieprzowiny i pić kozie

mleko. A uprawiania seksu
to życzył sobie do końca
życia, jak sam oświadczył
w rozmowie w Telewizji
Kablowej Kołobrzeg. Doradził również, żeby nie palić.
Dziś życzenia, obok rodziny,
składał mu również prezydent Janusz Gromek i przewodniczący Rady Miasta,
Ryszard Szufel. Kazimierz
Omachel stwierdził, został
przy okazji zaproszony na
sesję. Jak stwierdził, dobrze
się składa, bo z chęcią pokaże prezydentowi co tu i
tam w Kołobrzegu trzeba
zrobić.
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Na ostatniej konferencji muszkieterów, Janusz Gromek i Tomasz Tamborski
usiedli razem jak starzy dobrzy znajomi…

Prawie jak przyjaciele

Gromek: Powiem ci coś Tomek:
brakuje mi tu ciebie w urzędzie,
nie ma tu kto porządku zaprowadzić.

Tamborski: Powiem ci w sekrecie, że mi też brakuje twojego
poczucia humoru.

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

Gromek: Ja zawsze powtarzałem,
że takich dwóch, jak nas trzech, to
nie ma ani jednego, czy jakoś tak.
Jesteśmy prawie jak przyjaciele.
Tamborski: Właśnie, „prawie”
robi wielką różnicę…

Na 100 dni przed maturą, maturzyści spotykają się na tradycyjnej studniówce. Odbyły się już m.in.
studniówki „Kopernika” i „Ekonoma”.

Sto dni
do matury…
Maturzyści Zespołu
Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich im.
Emilii Gierczak bawili się tradycyjnie w
Hali Milenium, która
jako jedyna w Kołobrzegu jest w stanie
pomieścić
kilkaset
osób. Było iście szampańsko. Oczywiście,
emocje jak zawsze
emocje udzielały się
maturzystkom. A bo
to czerwona bielizna,
a bo to coś pożyczonego, a bo to włosy,
makijaż, itd. Grono
pedagogiczne na czele
z dyrektorem Zbignie-

wem
Stankiewiczem
przybyło na bal
licznie. Tradycyjnie,
rozpoczęto go polonezem. A potem była za-

bawa
do samego rana.
Maturzyści Liceum
Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Koper-

nika, bawili się w
Marine Hotel. Każdy
polonez był poprzedzany specjalnie napisanym wierszykiem
o danej klasie. Najbardziej cieszyli się z nich
nauczyciele, bowiem
w tekście ezopowo
ukryte były różne wycieczki personalne do
poszczególnych pedagogów. Maturzyści

MAGIA
– nie ma nic prostszego

Dobiega końca drugi
tydzień zajęć feryjnych
zorganizowanych przez
Regionalne
Centrum
Kultury. Jedną z propozycji były zajęcia z
prawdziwym magikiem.
Prowadził je koszaliński
magik - Paweł „Presto”
Kuzenin. Dzieci uczyły
się prawdziwych sztuczek magicznych, a
także tego, jak powinien
zachować się magik,
aby osoba która widzi

sztuczkę, nie odkryła,
na czym ona polega.
Dzieci uczyły się m.in.
sztuczek ze sznurkiem.
Pojawiające się i znikające węzły wychodziły
im całkiem nieźle.
W RCK odbywają się
również zajęcia plastyczne czy krótki kurs
perkusyjny prowadzony
przez Macieja „Ślimaka”
Starostę (perkusistę zespołu Acid Drinkers).

„Kopernika” pokazali
kilka układów poloneza i trzeba powiedzieć,
że niektóre rozwiązania były oryginalne,
zwłaszcza to zakończone
„Makareną”.
Uczennice
również
były dobrze wyposażone w różne czerwone gadżety. Wiadomo,
tradycji musiało stać
się zadość...

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH
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a początku roku,
po bardzo zaciętym pojedynku, Kotwica
pokonała Trefl Sopot.
nie
meczu
Początek
wskazywał Kotwicy jako
faworyta. Czarodzieje z
Wydm gonili Trefl, który
dzięki dużej skuteczności
w kontratakach zachował
prowadzenie aż do końca
pierwszej kwarty, Druga
kwarta to zupełnie inna
gra ze strony Kotwicy.
zaczęli
Biało-niebiescy
grać agresywnie, ale też
skutecznie i już w 15.
minucie spotkania prowadzili 24 – 19. Sopocianie
zaskoczeni taką postawą

Kotwicy nie
potrafili skutecznie odpowiedzieć.
Druga połowa tego meczu należała do Odeda
Brandweina. W zaledwie
minutę zdobył 7 punktów
z rzędu. Ponadto, pewnie
rzucał osobiste, dzięki
czemu, gdy Trefl zaczął
grać bardzo agresywnie,
regularnie
Czarodzieje
odskakiwali o dwa punkty.
Dzięki dobrej grze całego
zespołu, Kotwica ostatecznie pokonała Sopocian 64:59.

Fot. Kacper Pajor
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Kilka dni później przegraliśmy z Czarnymi Słupsk, a
potem na własnym parkiecie z Popharmą. Polpharma Starogard Gdański do
liderów ekstraklasy nie
należy. Dlatego też kibice
liczyli, że Czarodzieje
z Wydm powinni sobie
poradzić podczas meczu
bez większych komplikacji.
Nic bardziej mylnego. Od
samego początku goście
przystąpili do niemalże egzekucji koszykarzy Kotwicy
Polpharma
Kołobrzeg.
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Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

zdobywała kolejne punkty,
a gospodarze przyglądali
się temu bezradnie. Trener
Tomasz Mrożek wychodził
z siebie, ale nie miał wpływu na to, co działo się na
boisku.
Obecnie, Kotwica Kołobrzeg znajduje się na 6
miejscu w tabeli. Najbliższy mecz rozegramy już
28 stycznia w Poznaniu
z PBG Basket Poznań.
Trzymajmy kciuki za Czarodziejów.

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

