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kołobrzeg
GAZETA

BEZPŁATNAmiasto
Nasze miasto 

coraz bardziej się 
rozwija. Jednak granice 

Kołobrzegu od lat się nie 
zmieniają. Tymczasem bez zmia-
ny granic ten rozwój nie może 
być efektywny. Czy Kołobrzeg 
wchłonie przynajmniej część 

gminy Kołobrzeg? Czytaj na 
stronie 10 i 11.

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

Naszym Klientom życzymy 
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Tomasz Tamborski
Starosta 
Kołobrzeski

Roman Ciarka
Przewodniczący 

Rady Powiatu

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie,

odpoczynku od codzienności,
optymizmu, energii i nadziei
Mieszkańcom Kołobrzegu 
i Powiatu Kołobrzeskiego

życzy

Nr 25    30 marca 2012    www.miastokolobrzeg.pl

Zamieszanie na wąskich ulicach. 
Wyją syreny policji i straży pożar-
nej. Służby otrzymały informację 
o bombie w walizce w jednym ze 
sklepów. Dopiero później okaże 
się, że to redaktor Jarosław Banaś 
zostawił sprzęt radiowy w jednym 
ze sklepów. Jak stwierdził, prze-
cież nie wybuchnie. A jednak tąp-
nięcie było. Szczegóły na str. 3.

W CENTRUM 
KOŁOBRZEGU

ALARM 
BOMBOWY

Redaktor 
Jarosław Banaś

KOŁOBRZEG SIĘ DUSI!
życzy Marek Hok

Poseł na Sejm RP

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnej atmosfery, smacznego święconego 
jajka i bogatego zająca
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ZIOŁOLECZNICTWO KLASZTORNE

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

Syropy na przeziębienia 
i wszelkie dolegliwości, 
również dla diabetyków

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

Miody 
naturalne 

i ziołomiody 
lecznicze 

Miody 
naturalne 

i ziołomiody 
lecznicze 

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

Majonez Winiary

400g 4,74 PLN

Coca Cola

2,5l 3,99 PLN

Nestea

1,5l 3,99 PLN

Kukurydza Złocista 
Bonduelle

285g 2,99 PLN

Kawa rozpuszczalna 
Jacobs Cronat Gold

200g 26,99 PLN

Oliwki zielone Sacla

185g/85g 2,49 PLN

Naszym Klientom 
i Kontrahentom

życzymy wesołego 
Alleluja
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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

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

„Wybuchowy” sprzęt Jarka Banasia
Policjantów o bombie 

poinformowała kobieta 
w jednym ze sklepów. Stra-
żacy krążyli po centrum, aż 
wreszcie z policją trafili do 
lokalu zlokalizowanego 
przy ratuszu. Sprawa wy-
jaśniła się bardzo szybko. 
W sklepie znalazł się męż-
czyzna, który miał walizkę. 
Jak mówi Andrzej Duda, 
oficer prasowy komendan-
ta powiatowego policji, ów 
człowiek miał tam kable, a 
na pytanie kobiety co to, 
stwierdził, że w walizce ma 

bombę. To tyle szczegó-
łów. Kobieta zawiadomiła 
policję. I tak okazało się, 
że żadnej bomby nie było. 
Na razie nie wiadomo, czy 
to dowcip, czy beznadziej-
ny żart. Mężczyzna został 
zatrzymany do wyjaśnie-
nia. Na razie nie wiadomo, 
czy zostanie obciążony 
kosztami akcji.

Jarek Banaś wyjaśnia
Jarek Banaś to dzienni-
karz z poczuciem humoru. 
W dodatku specyficznym. 

Dłuższa znajomość po-
woduje, że lepiej rozumie 
się jego dowcipy i groźby, 
choćby czasami śmiertel-
nie poważnie. Wygląda na 
to, że redaktor padł ofiarą 
swojego języka. Okazuje 
się, że przyczyną całego 
zamieszania był właśnie 
dziennikarz. Co takiego się 
stało? Banaś chciał zosta-
wić w sklepie swoje walizki 
ze sprzętem do transmisji, 
bo, jak twierdzi, chciał 
udać się na pocztę. Na od-
chodne, miał powiedzieć 

ekspedientce, że przecież 
sprzęt nie wybuchnie. A 
potem było słychać ryk sy-
ren i na placu przed ratu-
szem zaroiło się od policji, 
strażaków i gapiów. Teraz 
dziennikarz, który lubi 
pozytywne zakończenia 
prowadzonych przez sie-
bie audycji, liczy na happy 
end swojej historii. Policja 
podchodzi do niej niezwy-
kle poważnie. Jeszcze nie 
wiadomo, czy dziennikarz 
za swoje zachowanie od-
powie przed sądem.

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

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

ul. Armii Krajowej 10
tel. 94 35 271 93, 94 35 242 79

e-mail: dhbryza@wp.pl BRYZA
Zapraszamy: 

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, w co się ubrać, nie wiesz 
jakie zabawki kupić swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

spółka jawna

TYLKO U NAS!!! 
DOSKONAŁA PROMOCJA!!!

KUP MIESZKANIE I ODBIERZ 20 000zł 
na wykończenie mieszkania

40 metrowe mieszkanie już od 168 000 zł brutto
OSTATNIE 9 mieszkań w sprzedaży

MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU  |  100% bezpieczeństwa Państwa pieniędzy

szczegóły promocji na stronie: www.osiedlepodlipami.pl
adres e-mail: biuro@osiedlepodlipami.com.pl

D Z W O Ń
501 141 997

KOŁOBRZEG, ul. Wieklopolska 6

Do zdarzenia doszło 
przed budynkiem Straży 
Gminnej. Strażnicy gra-
niczni zauważyli grupę 
szarpiących się mężczyzn. 
Zdecydowali o ich wylegi-
tymowaniu, jednak jeden 
z awanturników odmówił 
podania swoich danych. 
Co więcej, znieważał funk-
cjonariuszy, kierując w ich 
stronę wulgaryzmy i ob-
raźliwe słowa. W pewnym 
momencie rozbił głową 
szyby pojazdu służbowe-
go Straży Granicznej. Do 
czasu przyjazdu drugiego 
samochodu SG awan-
turnika umieszczono w 
miejscowym komisariacie 
policji. To go jednak nie 
uspokoiło – szarpał się, 
kopał i także policjantów 
obrzucał wyzwiskami. 
Podczas transportowania 
do Placówki SG w Koło-

brzegu mężczyzna nadal 
był agresywny, próbował 
zniszczyć wyposażenie 
pojazdu, kopiąc go i ude-
rzając głową w drzwi.

Badanie wykazało, że miał 
ponad 2 promile alkoholu. 
29-latkowi nic się nie stało, 
ale straty w uszkodzonym 
pojeździe oszacowano 
wstępnie na ok. 2 tys. zł. 
Został aresztowany. Pozo-
stali trzej mieszkańcy Kar-
lina za zakłócanie spokoju 
i porządku publicznego 
zostali ukarani przez poli-
cjantów mandatami po 200 
złotych. 

Kupcy po raz kolejny na 
sesji pojawili się ze swoimi 
transparentami. Jak mówią, 
poprzednie postulaty nie 
spotkały się z zaintereso-
waniem prezydenta Janusza 
Gromka. Tego na sesji nie 
było, gdyż przebywał na 
spotkaniu Związku Miast 
Polskich. Kupcom nie prze-

szkadzało to w kontynuowa-
niu protestu. Po raz kolejny 
chcieli zabrać głos na sesji, 
ale przewodniczący Rady 
Miasta Ryszard Szufel samo-
dzielnie tej decyzji podjąć 
tym razem nie chciał i zwró-
cił się do radnych. Więk-
szość uznała, żeby kupców 
do głosu jednak dopuścić.

Na mównicy zobaczyliśmy 
znanego w Kołobrzegu 
Piotra Lepę, który stwier-
dził, że kupcy są poiry-
towani traktowaniem ich 
przez władzę i poinformo-
wał radnych, że w przy-
padku kontynuowania tej 
polityki, kupcy rozpoczną 
protesty z blokadą miasta 

włącznie. Wypowiedź była 
krótka i Ryszard Szufel 
podziękował kupcom za 
dotrzymanie słowa. Gdy 
ci wychodzili z sali obrad, 
ktoś krzyknął „hańba!”. 
Radni zamarli, a kupcy da-
lej wychodzili, na wolnych 
krzesłach pozostawiając 
swoje transparenty. Jednak 
urzędnicy wdali się z kup-
cami w dyskusję, nakazując 
im zabierać plakaty. To 
spowodowało emocjonal-
ne wystąpienie jednego z 
kupców, a ze strony rad-
nych oburzenie. Kupcy 
uważają bowiem, że władze 
miasta likwidując handel 
niszczą ich miejsca pracy. 
Nikt z postulatami kup-
ców nie dyskutował, przy 
czym przewodniczący rady 
zwrócił uwagę, że takie 
wystąpienia mają charakter 
zastraszenia radnych i na to 
zgody być nie może.

Zdemolował auto 
Straży Granicznej
Zatrzymaniem agresywnego 29-latka zakończyła się w 
Karlinie interwencja funkcjonariuszy Placówki Straży 
Granicznej wobec 4 pijanych mężczyzn.

Kupcy zapowiadają protesty i blokady miasta wobec braku reakcji prezydenta na ich postulaty. Na ostatniej 
sesji było spokojnie, dopóki kupców nie sprowokowali urzędnicy.

Kupcy stawiają władzy ultimatum

Radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka

   życzy 
   radny Marcin Beńko

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

życzy

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Ryszard Szufel
Przewodniczący Rady Miasta

www.miastokolobrzeg.pl

O KOŁOBRZEGU WIEMY WSZYSTKO
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CENTRUM Dekoracji Wnętrz

(pod sklepem Biedronka)
ul. Wojska Polskiego 5, tel. 94 35 460 40, kom. 502 22 44 56

 projektowanie, szycie, pomiar, montaż 
 doradztwo

 zapraszamy od współpracy hotele, 
 ośrodki wczasowe, pensjonaty

  tkaniny dekoracyjne, szeroka gama 
 kolorów i wzorów do każdego wnętrza

 wykonujemy dekoracje na życzenie, 
mamy własną pracownię krawiecką

 firany gotowe, deokracje, materiały 
 firanowe, zasłony, hafty,

  zasłony, rolety, żaluzje, karnisze, 
 pełen asortyment

  oferujemy fachowy pomiar i montaż

zapraszamy 
do naszego salonu

Radni Komisji Rewizyjnej 
zajęli się sprawozdaniem z 
kontroli rozbiórki hangarów 
w Podczeli. Nie zostawia 
ono suchej nitki na działa-
niu urzędników i negatyw-
nie ocenia pracę magistratu 
w tym zakresie, pozosta-
wiając ewentualne sankcję 
Urzędowi Skarbowemu i 
Prokuraturze Rejonowej w 
Kołobrzegu. Radni przyjęli 
jeden wniosek dla prezy-
denta, zobowiązujący mia-
sto do zabezpieczenia te-
renu i rozbiórki pozostałych 
hangarów stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi. Sprawozdanie 
opracowane przez radnej 
Jacka Woźniaka przyjęto 
4 głosami za, przy jednym 
wstrzymującym się. Poniżej 
prezentujemy najciekawsze 
fragmenty sprawozdania.

„24 lutego 2011 r. firma 
W.P. Wiatrowa sp. z o.o. 
zwróciła się do Prezydenta 
Miasta Kołobrzeg z ofertą 
usunięcia (rozbiórka i wy-
wóz) obiektów budowla-
nych i budowli na terenie 
dawnego lotniska w Pod-
czelu. Zastępca prezydenta 
ds. gospodarczych Andrzej 
Olichwiruk zadekretował 
wniosek do Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi. Naczelnik tego wydziału 
Grzegorz Pytloch powie-
rzył prowadzenie sprawy 
inspektor ds. sprzedaży i 
promocji nieruchomości, 
nadając jej jednocześnie 
charakter sprawy „pilnej”. 
W trakcie kontroli naczel-
nik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami poinfor-
mował kontrolujących, że 
zastosowanie trybu „pilne” 
wiązało się - cyt.: „z fak-
tem, iż zarówno Prezydent 
Miasta jak i naczelnik K 
oraz ja uznaliśmy, że stan 
techniczny obiektów jest 
wskazaniem dla możliwie 
szybkiego przeprowadze-
nia uzgodnień”. Komisja 
Rewizyjna przyjęłaby bez 
zastrzeżeń to wyjaśnienie, 

gdyby nie to, że ten sam 
urzędnik odpowiadając 
na zapytanie, czy Urząd 
dysponuje jakimś opraco-
waniem, ekspertyzą, że 
zabudowania dawnego 
lotniska stwarzają zagro-
żenie i konieczne jest ich 
natychmiastowe wyburze-
nie, odpowiedział, że cyt.: 
„Nie, nie dysponuje”. Nie 
posiada również właściwej 
decyzji administracyjnej 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (na-
kaz rozbiórki).

Nakaz rozbiórki budynku 
może być wydany przez 
właściwy organ administra-
cji architektoniczno-budow-
lanej w dwóch sytuacjach: 
w przypadku zaistnienia sa-
mowoli budowlanej czy też 
odnośnie nieużytkowanego 
lub niewykończonego, nie-
nadającego się do remontu, 
odbudowy obiektu budow-
lanego. Przepisy prawa 
budowlanego określają trzy, 
samodzielne wobec siebie, 
okoliczności dotyczące sta-
nu budynku, a mianowicie 
gdy obiekt jest nieużytko-
wany, niewykończony lub 
zniszczony. W przypadku 
obiektów budowlanych i bu-
dowli po byłej bazie wojsk 
radzieckich, przesądzają-
cym o konieczności doko-
nania ich rozbiórki winna 
być dokumentacja technicz-
na, z której wynikałyby oko-
liczności przemawiające za 
rozbiórką zabudowań. Jak 
wskazano powyżej, Urząd 
Miasta Kołobrzeg nie dys-
ponuje taką dokumentacją. 
Przeświadczenie Prezy-
denta Miasta, urzędników, 
czy mieszkańców miasta, 
że obiekty należy rozebrać, 
a teren uporządkować, po-
winno być bodźcem do pod-
jęcia działań związanych z 
przygotowaniem właściwej 
dokumentacji techniczno 
- projektowej. Szczegółowe 
regulacje dotyczące roz-
biórki obiektów budowla-
nych określa Rozporządze-

nie Ministra Infrastruktury z 
dnia 30 sierpnia 2004r. w 
sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowa-
nych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych. 
Zgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem przed 
wydaniem decyzji o nakazie 
rozbiórki obiektu budowla-
nego, właściwy organ zo-
bowiązany jest do ustalenia 
przyczyny niewykonania 
przez właściciela lub za-
rządcę obiektu budowlane-
go remontu, odbudowy lub 
wykończenia, a następnie 
dokonuje oględzin i oceny 
stanu technicznego bądź w 
przypadku powstania wąt-
pliwości co do stanu tech-
nicznego obiektu nakazuje 
właścicielowi lub zarządcy 
sporządzenie ekspertyzy 
stanu technicznego. Jeżeli 
obiekt spełnia wszystkie 
przesłanki, właściwy organ 
wydaje decyzję, która po-
winna zawierać wyraźny 
nakaz rozbiórki określone-
go obiektu budowlanego 
oraz uporządkowania tere-
nu oraz termin, do którego 
adresaci powinni przystąpić 
do wykonania rozbiórki 
oraz data jej zakończenia 
wraz z uporządkowaniem 
terenu. W opinii kontrolują-
cych, przedsięwzięcie nie 
posiadało dostatecznego 
uzasadnienia formalno 
– prawnego, co poddaje 
wątpliwości podstawy do 
wchodzenia w stosunek 
prawny z W.P. Wiatrowa 
sp. z o.o.

Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta Kołobrzeg ustaliła 
ponad wszelka wątpliwość, 
że wniosek W.P. Wiatrowa 
sp. z o.o. nie był przedmio-
tem obrad Kolegium Prezy-
denta Miasta. Potwierdził to 
również Naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Nierucho-
mościami. Sposób, w jaki 
zawarto stosunek prawny 
pomiędzy Gminą Miasto 
Kołobrzeg a W.P. Wiatrowa 

sp. z o.o., poprzez wymia-
nę korespondencji (oświad-
czeń woli – W.P. Wiatrowa 
sp. z o.o. kwestionuje na-
wet to), z punktu widzenia 
zaistniałego obowiązku po-
datkowego jest jaskrawym 
przykładem niedopełnienia 
obowiązku poprzez zanie-
chanie i nie jest możliwy do 
zaakceptowania w działa-
niach administracji publicz-
nej. W piśmie kierowanym 
do W.P. Wiatrowa sp. z o.o. 
z 14.04.2011r będącym 
„zgodą” na wnioskowaną 
rekultywację i uporządko-
wanie terenu, ani żadnym 
innym, nie zawarto możli-
wie precyzyjnych postano-
wień, dotyczących wartości 
świadczeń podlegających 
umowie oraz terminu ich 
wykonania. Jak już wspo-
mniano w innym punkcie 
niniejszego sprawozdania, 
wartość świadczeń ma 
znaczenie dla ustalenia 
wysokości obowiązku po-
datkowego, w szczególno-
ści wówczas, gdy wartość 
tych świadczeń nie jest 
wzajemnie równa albo gdy 
dla poszczególnych dóbr 
lub podmiotów obowiązują 
różne stawki podatko-
we. Termin wykonania 
świadczeń ma natomiast 
znaczenie dla ustalenia 
daty powstania obowiązku 
podatkowego. Komisja 
Rewizyjna poddaje w wąt-

pliwość, czy obecnie jest 
jeszcze możliwość rzetel-
nego ustalenia wysokości 
obowiązku podatkowego, 
jaki ciąży na Gminie Miasto 
Kołobrzeg. Zapewnienie, 
które Prezydent Miasta zło-
żył organom skarbowym w 
piśmie z dnia 19.01.2012r, 
w postępowaniu wyja-
śniającym prowadzonym 
przez Urząd Skarbowy w 
Kołobrzegu, może okazać 
się niemożliwe do zrealizo-
wania. Z punktu widzenia 
przepisów skarbowych, 
zaniechanie Urzędu Miasta 
Kołobrzeg, o którym jest 
mowa powyżej, może być 
narażeniem na uszczu-
plenie lub uszczupleniem 
dochodów skarbu państwa. 
Nie dochowanie należy-
tej staranności, do której 
zobowiązany jest organ 
wykonawczy gminy, może 
wykluczyć nieumyślność 
działania.

Przyczyną tej nieprawidło-
wości było uniemożliwie-
nie Skarbnikowi Miasta 
wykonania ciążących na 
nim obowiązkach wynika-
jących z art.  54 ust. 1 pkt 
3 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r o finansach 
publicznych, dokonania 

kontroli wstępnej zgodności 
operacji gospodarczych i fi-
nansowych z planem finan-
sowym (budżetem) oraz 
kompletności i rzetelności 
dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i fi-
nansowych. Obowiązek po-
datkowy po stronie Gminy 
Miasto Kołobrzeg powstał-
by również, gdyby przyjąć 
stanowisko Prezydenta 
Miasta, że W.P. Wiatrowa 
sp. z o.o. „nieodpłatnie” wy-
świadczyła gminie usługę 
demontażu.

Reasumując, Komisja Re-
wizyjna Rady Miasta Ko-
łobrzeg negatywnie ocenia 
działanie Urzędu Miasta 
Kołobrzeg w przedmiotowej 
sprawie, w zakresie postę-
powania prowadzonego 
przez Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami. Komisja 
nie znajduje uzasadnienia 
dla przyjętego trybu postę-
powania, w świetle obowią-
zujących przepisów”.

Warto podkreślić że poseł 
Stanisław Wziątek z SLD, 
szef sejmowej Komisji ds. 
Służb Specjalnych, zapo-
wiedział przekazanie spra-
wy Podczela do Najwyższej 
Izby Kontroli.

Woźniak krytycznie 
o Urzędzie Miasta
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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.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze 
życzenia dużo zdrowia, szczęścia, dobrego humoru,
a przy tym wszystkim bogatego stołu naszym 
Klientom, Pracownikom i Członkom Spółdzielni

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu  

Społem PSS „ Jedność” w Kołobrzegu zaprasza na świąteczne zakupy 
do sieci swoich sklepów 

Polecamy: 
 artykuły spożywcze, wyroby wędliniarskie i mięsne 
 wyroby garmażeryjne- pieczone mięsa (np. schab, karkówka, boczek ), drób 
itp. (sklep GAMA ul. Źródlana 7 A )

 pieczywo i wyroby ciastkarskie, w tym tradycyjne ciasta produkowane w 
oparciu o domowe receptury: mazurki, babki, serniki itp.

 szeroką gamę wyrobów branży przemysłowej

Zamówienia na wyroby świąteczne przyjmują:

 Zakład Piekarsko-Ciastkarski ul. Okopowa 7 tel. 797 596 452, 797 596 462
 Sklep Nr 1-  GAMA ul. Źródlana 7 A tel. 797 596 478 
 Sklep Nr 5  ul. Jedności Narodowej 65 tel. 797 596 447, 797 596 457
 Sklep Nr 6 ul. Chopina 3 tel. 797 596 465
 Sklep Nr 8 ul. Okopowa 7 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 12A tel. 797 596 450
 Sklep Nr 18 ul. Łopuskiego 2-4 tel. 797 596 451 
 Sklep Nr  21 ul. Koszalińska 24 tel. 797 596 443 
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

Drogi
Zajmujemy się profesjonalnie budową 
i remontami ciągów komunikacyjnych. 
Polecamy naszą najbardziej konkuren-
cyjną w Kołobrzegu ofertę wspólno-

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Zieleń
Mamy fachową kadrę w zakresie zago-
spodarowania terenów zielonych. Ofe-
rujemy kompleksowe usługi nasadzeń i 

pielęgnacji drzew. 

Utylizacja odpadów
Jako miejska spółka dbamy o nasze 
środowisko naturalne. Świadczymy 
kompleksowe usługi w zakresie wywo-
zu i utylizacji wszelkich odpadów komu-

nalnych w konkurencyjnych cenach.

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:
 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.

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

Biuro: Cmentarz Komunalny (wejście od ul. św. Wojciecha)
telefon całodobowy: 605-626-746, 607-683-589

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Sp. z o.o.

Pogrzeby

telefon całodobowy: 94-35-23-586, 605-626-746, 607-683-589

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (094) 35 33 230, fax: (094) 35 33 251, e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

Corocznie dzień wody 
obchodzony jest 22 

marca, zgodnie z uchwałą 
Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ. Zadaniem tego 
dnia jest przypominanie 
wszystkim, jak ciężkim 
zadaniem jest produkcja 
czystej wody, a przede 
wszystkim to, że ponad 
miliard ludzi na świecie 
dostępu do czystej wody 
pitnej w ogóle nie ma. 
Polska również specjal-
nym zagłębiem wodnym 
nie jest i mamy problemy 
z dostępem do czystej 
wody. Jest ona pobierana 
ze zbiorników wodnych i 
oczyszczana, albo tak jak 
w ujęciach pod Kołobrze-
giem, pobierana ze studni 
głębinowych i uzdatniania 
poprzez usuwanie związ-
ków manganu i żelaza.
Światowy Dzień Wody 
został w tym roku zor-
ganizowany przez Dział 

Laboratorium Miejskich 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Do Bogucina przyjechały 
wycieczki dzieci i młodzie-
ży, które mogły zobaczyć 
jak wygląda ujęcie wody, 
a przede wszystkim jak 
wygląda proces kontroli 
jakości wody w labora-
torium, na czym polega 
oznaczanie żelaza (w tym 
celu pracownicy laborato-
rium pozwolili młodzieży 
na zmierzenie się ze 
sprzętem laboratoryjnym) 
i co takiego w wodzie 

się znajduje. Natomiast 
oczyszczalnię ścieków w 

Korzyścienku i znajdują-
ce się tam laboratorium 
odwiedziły m.in. przed-
szkolaki. Pracownicy wo-
dociągów przypominali, 
jak ważna jest woda i jak 
poważny mamy jej deficyt. 
Warto również pamiętać, 
że smak wody kołobrze-
skiej jest znakomity, nie 
jest ona chlorowana jak w 
większych aglomeracjach 
i de facto można ją spoży-
wać prosto z kranu.

Od 1992 roku na naszej planecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. 
W Kołobrzegu obchody zorganizowały Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Światowy Dzień Wody 
z Wodociągami

O nielegalnym wy-
wożeniu gruzu i 
śmieci na Wyspę 

Solną przy marinie, pisa-
liśmy niemal równo rok 
temu. Wówczas chodziło 
nie tylko o podnoszenie 
gruntu, co w tym miej-
scu jest bezprawne, ale 
również o wywożenie 
śmieci. Urzędnicy teo-
retycznie zareagowali. 
W międzyczasie spło-
nęła tam stara altana. A 
śmieci jak przybywało, 
tak przybywa. Obok gru-
zu, na ten teren objęty 
ochroną archeologiczną 

(jego właścicielem jest 
miasto), trafiają płyty 
azbestowe, śmieci z 
budów, a także odpady 
komunalne. Gdyby to był 
teren prywatny, zapewne 
zainteresowałaby się 
jakieś służby… O spra-
wie poinformowaliśmy 
rzecznika prasowego 
prezydenta. Może po 
roku wreszcie ktoś zaj-
mie się tym miejscem, 
bo widać tu Duńczyków 
nikt nie oprowadzał, a 
to przecież malownicze 
i atrakcyjne miejsce nad 
rzeką...

WYSYPISKO
NASZE NOWE MIEJSKIE 

Nie wiesz co zrobić z gruzem i śmieciami? Rób 
to, co robią wszyscy. Wyspa Solna czeka na 
twoje śmieci. Na terenie miasta mamy nowe 
wysypisko.
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W wyniku zmian jakie za-
chodzą w mieście, z punktu 
widzenia urbanistycznego 
i społecznego, zasadnym 
jest wytyczenie Nowego 
Centrum. Do wspomnia-
nych zmian zaliczyć należy 
przed wszystkim uzyskanie 
z dniem 1 stycznia 2011 r. 
praw miejskich. Kolejnym 
równie ważnym zdarze-
niem jest budowa obwodni-
cy miasta oraz zwiększone 
zapotrzebowanie na nowe 
tereny mieszkaniowe. Łączy 
się to z faktem korzystnych 
cen gruntu w porównaniu 
do znajdującego się zaled-
wie 15 km dalej Kołobrze-
gu, gdzie są one już znacz-
nie wyższe. 

Obecna struktura zabudo-
wy skupia się wzdłuż jednej 
- dwóch ulic. Brakuje zatem 
wyraźnego centrum w 
postaci rynku. Posiadanie 
jego jest również korzystne 
pod kątem wizerunko-
wym oraz socjologicznym 
– podnosi prestiż i kry-
stalizuje przyszłą, bardziej 
zintensyfikowaną tkankę w 
środku miasta. Inwestycja 
taka umożliwi skupienie w 
jednej lokalizacji najważ-
niejszych dla miasta insty-
tucji oraz innych usług np. 
lokali gastronomicznych, 
czy banków i sklepów. 

Wszystkie te zmiany, wraz z 
decyzją o budowie omawia-
nego założenia, spowodują 
przeniesienie głównej wagi 
miasta w kierunku zachod-
nim – procesu, który już się 
zaczął. Szczęśliwie dla gmi-
ny omawiany teren, choć w 
samym środku miasta, to 
nie jest jeszcze zagospoda-
rowany i doskonale nadaje 
się do pełnienia nowej 
funkcji.

Najważniejszymi elemen-
tami założenia są rynek i 
ratusz – oba tworzące prze-
strzeń publiczną. Co już 
zostało powiedziane, rynek 
dzięki ustawieniu na jego 
środku niewielkiego bu-
dynku parterowego, został 
rozdzielony na dwie części. 
Część pierwsza poprzez 
sąsiedztwo z ratuszem ma 
znamiona reprezentacyj-

ne. Celowo nie projektuje 
się w jego przestrzeni 6 
dodatkowych obiektów, 
aby możliwe było orga-
nizowanie tu imprez, jak 
np. koncerty sylwestrowe. 
Charakter części drugiej 
jest zgoła odmienny. Jego 
częściowe zadrzewienie 
oraz wprowadzenie zieleni 
niskiej (trawników) nadaje 
mu charakter rekreacyjny. 
Obie te części można obejść 
piechotą, gdyż otaczają je 
budynki, których wszystkie 
partery przeznaczono na 
lokale usługowe. W prze-
strzeniach publicznych 
zapewnienie możliwości 
spacerowania „w kółko”, jest 
bardzo pożądana. Daje to 
bowiem wrażenie swobody 
i nieskrępowanego wyboru 
wędrówki w wielu kierun-
kach, bez konieczności po-
wrotu tą samą trasą. 

W dniach 9-14 marca 
2012 r. w Zespole Szkół 
Gospodarki Żywnościo-
wej im. M. Rataja w Go-
ścinie po raz trzeci gości-
ła delegacja nauczycieli 
z Ukrainy ze szkoły part-
nerskiej w Drohobyczu. 
Celem tej wizyty była 
wymiana doświadczeń z 
nauczycielami obu szkół, 
promowanie edukacji in-
terkulturowej, poznanie 

języka, kultury i tradycji 
innego państwa oraz 
zmiana stereotypowych 
wyobrażeń partnerach.

Grupa w składzie sze-
ściu nauczycieli, reali-
zując ciekawy program 
wizyty miała możliwość 
zebrania wielu informacji 
na temat systemu kształ-
cenia w Polsce i jego fi-
nansowania, organizacji 

wewnątrzszkolnej bazy 
dydaktycznej, funkcjono-
waniu samorządu teryto-
rialnego oraz mniejszości 
narodowych. Kontynu-
acją wymiany nauczy-
cieli będzie obustronna 
wymiana młodzieży 
szkół partnerskich, która 
nastąpi w maju i czerwcu 
bieżącego roku szkol-
nego.

Natalia Hrynchyshyn

życzy

Marian Sieradzki
Burmistrz Gościna

Barbara Koleśnikow
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej. 

Przyjaciele z Ukrainy

Gościna
Nowe centrum
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Gmina przystąpiła do 
programu „Dbaj o bo-

ciany” zainicjowanej przez 
Grupę Energa. W ramach 
akcji, mającej na celu 
ratowanie chronionych 
ptaków, na słupach ener-
getycznych instaluje się 
bezpieczne platformy pod 
bocianie gniazda. W dniu 
dzisiejszym takie prace 
montażowe odbyły się w 
miejscowości Rusowo, 

gdzie Rada Sołecka zin-
wentaryzowała miejsca, 
wskazując te najchętniej 
odwiedzane przez bocia-
ny. Nowe platformy zbu-
dowane są z metalowej, 
ażurowej konstrukcji, pod 
którą umieszcza się osło-
nę z tworzywa sztuczne-
go, by tworzące gniazdo 
patyki, gałęzie czy sznurki 
nie spadały z gniazda na 
przewody.

W trosce o bezpieczeństwo bocianów, 
w gminie Ustronie Morskie wójt Jerzy 
Kołakowski podjął decyzję, o przebudowie 
gniazd bocianich na słupach „Energii”.

GMINA USTRONIE 
DBA O BOCIANY

W S t a r o s t w i e 
P o w i a t o w y m 
została pod-

pisana umowa na re-
alizację inwestycji pn. 
„Przebudowa ulicy Polnej 
w miejscowości Ustronie 
Morskie - droga powia-
towa nr 0274Z - etap I”. 
Procedury przetargowe 
o udzielenie zamówienia 
publicznego przepro-

wadził Zarząd Dróg Po-
wiatowych. Najkorzyst-
niejszą ofertę cenową w 
wysokości ponad 3 mln 
zł na wykonanie robót 
w ramach tego zadania 
zaproponowała firma 
COLAS Polska Sp. z o. 
o. z siedzibą w Palędzie. 

Inwestycja realizowana 
jest w ramach Narodo-

wego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
2012 – 2015 w dwóch 
etapach, przy udziale 
finansowym Powiatu 
Kołobrzeskiego i gminy 
Ustronie Morskie. Na ten 
cel (etap I) w budżecie 
gminy zagwarantowano 
w 2012 r. środki w wy-
sokości 540 tysięcy zł. 
Zakres robót obejmować 

będzie między innymi 
wykonanie nawierzchni, 
budowę ciągu pieszo-ro-
werowego, odwodnienie 
terenu, budowę wraz z 
rozbudową oświetlenia 
pasa drogowego, wy-
konanie oznakowania 
pionowego i poziomego. 
Planowany termin zakoń-
czenia budowy ustalono 
na dzień 15 sierpnia br.

W związku z informacją, która pojawiła się jako nieautory-
zowany, samodzielny tekst dziennikarski na stronach interne-
towych Wójt Gminy informuje, że do urzędu w dniu 9 marca 
br. wpłynęła od jednego z podatników korekta deklaracji 
(deklaracja korygująca) od nieruchomości i podatku rolnego 
za okres 2007-2011. Powyższy stan prawny w obecnej chwili 
jest weryfikowany przez pracowników urzędu. Zgodnie z 
przepisami ordynacji podatkowej podatnik może wystąpić do 
organu podatkowego o zwrot podatku maksymalnie za okres 
do 5-ciu lat wstecz. Dotychczas podatki były wpłacane przez 
powyższy podmiot w całości jak za teren pod działalność 
gospodarczą tzn. po najwyższej stawce podatkowej. W roku 
bieżącym organ podatkowy otrzymał deklarację na rok 2012 
z odmiennym niż w latach 2005-2011 podziałem gruntów i 
obmiarem podatkowym oraz na kwotę podatku o blisko poło-
wę niższą niż podatnik wpłacał dotychczas. W związku z po-
wyższym, po konsultacjach z pracownikami referatu Budżetu 
i Finansów wszczęta została procedura weryfikacji deklaracji 
podatkowej za rok 2012. W toku postępowania, prowadzone-
go zgodnie z ordynacją podatkową podatnik wystąpił, jak na 
wstępie z korektą deklaracji podatku za okres 2007-2011.

W trosce o nienaruszanie dóbr osobi-
stych, zarówno podmiotów prawnych 
jak i fizycznych oraz biorąc pod uwa-
gę, że powyższe postępowanie jest w 
toku, prosimy o zachowanie rozsądku 
i powściągliwości w powyższym te-
macie, do czasu wyjaśnienia sprawy 
przez odpowiednie organy.

Z poszanowania jawności i przejrzystości działań urzędu za-
pewniam, że po zakończeniu sprawy zostaną upublicznione 
wszystkie istotne w tej kwestii informacje dla mieszkańców 
gminy i osób zainteresowanych.

Nadmieniam, że za wszystkie informacje, które pojawiły się 
lub pojawią bez autoryzacji urzędu, w tekstach o przedmioto-
wym temacie lub w komentarzach do nich, gmina nie ponosi 
odpowiedzialności.

Jerzy Kołakowski
Wójt Gminy Ustronie Morskie

STRAŻACY URATOWALI

W ubiegłym roku była to sarenka, w tym roku... kormoran. 
Ustronie Morskie przyciąga zwierzęta z kłopotami. I tym 
razem z pomocą ruszyli strażacy.

Ratowników o ptaku, któ-
ry z głową zaklinowaną 
pomiędzy palami zwisał 
z falochronu w Ustroniu 
Morskim, poinformowa-
ła kobieta. Strażacy z 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej ruszyli na plażę. 
Faktycznie, ptak utknął. 
Jeden ze strażaków w 
woderach i zabezpieczo-

ny liną ruszył zwierzęciu 
na pomoc, jednak było 
zbyt głęboko. Strażacy 
jednak nie poddali się, 
zdobyli kajak i podpły-
nęli do ptaka. Okazało 
się, że pomiędzy palami 
utknął... kormoran. Ptak 
został delikatnie wycią-
gnięty i udzielono mu 
niezbędnej pomocy.

KORMORANA

Oświadczenie wójta Jerzego Kołakowskiego

Podpisano umowę na przebudowę ul. Polnej

życzy
Jerzy Kołakowski

Wójt Gminy 
Ustronie Morskie

Krzysztof 
Grzywnowicz

Przewodniczący 
Rady Gminy

Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”



  10  | www.miastokolobrzeg.pl   marzec 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   11    marzec 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

Miasto Kołobrzeg jest obec-
nie czwartym co do wiel-
kości ośrodkiem miejskim 
województwa zachodniopo-
morskiego i zamieszkuje go 
44 953 mieszkańców (stan 
na 31.12.2011). Zajmuje 
powierzchnię 25,67 km2, a 
gęstość zaludnienia wynosi 
1 751 os/km2. Jest to jeden 
z najwyższych wskaźników 
gęstości zaludnienia nie tyl-
ko w województwie zachod-
niopomorskim ale także w 
północnej części kraju. W 
obecnych granicach admi-
nistracyjnych miasto funk-
cjonuje od 1975 roku, gdy 
utworzono gminy i 49 wo-
jewództw w miejsce wcze-
śniejszych gromad, miast, 
powiatów i wcześniejszych 
17 województw. Granice 
administracyjne miasta nie 
uległy zmianom od kilku-
dziesięciu lat. Miasto Koło-
brzeg w tym czasie zwięk-
szyło swoją liczbę ludności 
z 31 800 mieszkańców w 
1980 roku do 45 000 miesz-
kańców (wzrost o blisko 
50%). Tereny zabudowane, 
liczba budynków a zwłasz-
cza mieszkań zwiększyła się 
ponad dwukrotnie (z 9 864 
lokali w 1980 roku do 20 774 
w 2010 roku), przyczyniając 
się do dalszego zagęszczenia 
zabudowy miasta (tab. 1). 
Na obszarze Kołobrzegu 
funkcjonuje bardzo rozbu-
dowana turystyczna baza 
noclegowa, której wielkość 
tylko w latach 1979 – 2010 
zwiększyła się ponad trzy-
krotnie (z 15 041 miejsc w 
1979 roku do 47 122 w 2010 
roku) (tab. 1). 

W perspektywie do 2020 
roku baza noclegowa miasta 
może zwiększyć się jeszcze 
do ok. 55 000 miejsc (tab. 1). 
Wielkość obecnie dostępnej 
bazy noclegowej przekro-
czyła liczbę stałych miesz-
kańców miasta, co oznacza, 
że podczas sezonu letniego 

liczba osób przebywających 
na tym terenie zbliża się do 
ok. 93 000 osób (ok. 3 600 
os/km2), a perspektywicznie 
można szacować że osiągnie 
ok. 110-120 tysięcy osób. By 
obniżyć wskaźniki stałego 
i sezonowego zagęszczenia 
(także perspektywicznego) 
do ok. 1 000-1 200 os/km2 
obszar miasta należałoby 
powiększyć do ok. 90 km2.

Proponowana zmiana granic 
administracyjnych w niniej-
szym wariancie jest rady-
kalną i możliwą do dyskusji 
koncepcją wielkiej ekspansji 
miasta, dzięki której moż-
liwe jest przeprowadzenie 
kontrolowanej wieloletniej 
deglomeracji, zachowując 
kontrolę nad występujący-
mi lub mogącymi wystąpić 
procesami urbanizacyjnymi 
miasta i jego zaplecza (lo-
kalizacja nowej zabudowy, 
wpływ na rynek nieru-
chomości, rozwój funkcji 
przemysłowych poprzez 
„podstrefę” specjalnej strefy 
ekonomicznej, dającą kilka 
tysięcy miejsc pracy, ale wy-
magającą dużych inwestycji 
przygotowawczych). 

Generalnie, nie należy do-
puścić do „rozlewania” się 
zabudowy miejskiej, ale 
do tworzenia sieci osiedli 
rezydencjonalnych i miesz-
kaniowo-usługowych oraz 
stref intensywnego użytko-
wania z zachowaniem ob-
szarów zielonych i korytarzy 
ekologicznych (tereny zielo-
ne miasta). Niezbędne jest 
także przygotowanie miasta 
i jego zaplecza w kierunku 
możliwości realizacji projek-
towanej i przygotowywanej 
drogi ekspresowej S-6 i S-11. 
(podobnie jak miało miejsce 
przyłączenie do Koszalina 
wsi Łabusz i Jamno w 2011 
roku). W ramach drogi eks-
presowej zaprojektowano 2 
węzły: „Kołobrzeg Południe” 

w miejscowości Rościęcino 
i „Kołobrzeg Wschód” w 
miejscowości Stramnica 
oraz przylegającą do nich 
infrastrukturę komuni-
kacyjną - w tym łącznik z 
budowaną obecnie drogą 
dojazdową do portu mor-
skiego w Kołobrzegu (droga 
ta ma docelowo przejąć na-
zwę i funkcje S-11 od węzła 
Kołobrzeg Wschód do portu 
morskiego w Kołobrzegu). 
Obiekty te powinny być na 
terenie miasta.

Postulowane włączenie 
jednocześnie aż 11 miejsco-
wości w granice administra-
cyjne miasta wynika z ich 
bardzo silnych związków 
funkcjonalnych i prze-
strzennych z miastem oraz 
z potrzeb rozwojowych Ko-
łobrzegu. Mieszkańcy tych 
miejscowości już obecnie 
korzystają z potencjału usłu-
gowego (handel, lecznictwo), 
społecznego (szkoły, urzędy 
i instytucje) i technicznego 
miasta (sieć wodociągowa, 

kanalizacyjna), mieszkańcy 
5 miejscowości korzystają z 
komunikacji miejskiej). 

Rozwój miasta powinien 
być procesem wieloletnim 
realizowanym z uwzględ-
nieniem nie tylko bieżących 
potrzeb mieszkańców czy 
planów na najbliższe 10 
lat, ale także uwzględnia-
jącym dalszy rozwój na 
kierunek (20 lat do przodu) 
i perspektywę (30 lat w 
przyszłość). Proponowana 
zmiana granic admini-
stracyjnych jest znacząca i 
spowoduje duże przekształ-
cenia zarówno miasta jak 
i gminy Kołobrzeg, która 
utraci tym samym znaczną 
część swojego potencjału 
społeczno-gospodarczego. 
(tab. 2).

Skutkiem zmian, byłby spa-
dek liczby ludności gminy o 
ponad 50% i powierzchni 
o ponad 40%. Zmniejszy-
łaby się liczba podmiotów 
gospodarczych o ok. 60% 
dla rolnictwa i przemysłu 
i ok. 40% dla usług (nie-

pełne dane GUS), przy 
czym należy zauważyć, że 
gmina wiejska Kołobrzeg z 
miejscowości Dźwirzyno i 
Grzybowo czerpie najwięk-
szą część swoich dochodów 
i wpływów z podatków. 

Proponowane do włączenia 
11 miejscowości wiejskich 
o charakterze rolniczym 
stanowi obecnie strefę 
intensywnego rozwoju 
osiedli rezydencjonalnych 
i działalności gospodarczej. 
W miejscowościach tych 
są rezerwy dla lokalizacji 
funkcji, których nie moż-
na umieścić w obecnych 
granicach administracyj-
nych miasta (działalność 
przemysłowa i logistyczna). 
Uwzględniając potrzebę 
ochrony podstawowej 
funkcji uzdrowiskowo-tu-
rystycznej oraz rozmiesz-
czenie obszarów górniczych 
i innych terenów chro-
nionych, można wskazać 
lokalizację tworzonej przez 
miasto „podstrefy” specjal-
nej strefy ekonomicznej. 
Mogłaby ona umożliwić 
powstanie znacznej ilości 
nowych miejsc pracy w 
podmiotach gospodarczych 
działających w przemyśle 
i logistyce (Rościęcino, 
Przećmino, Błotnica, Ko-
rzystno). 

Jedną z przyczyn tak rady-
kalnej zmiany granic ad-
ministracyjnych jest także 
występowanie bardzo istot-
nych barier fizjograficznych 
i rozwojowych miasta Ko-
łobrzeg w jego obecnych 
granicach administracyj-
nych, jakimi są korytarze 
ekologiczne „Natura 2000”, 
tereny chronione, a także 
obszary górnicze wód lecz-Źródło: bank danych lokalnych GUS, badania własne autora

Tabela 1.
Ludność, miejsca noclegowe oraz mieszkania w mieście Kołobrzeg w latach 1950-2010 oraz w perspektywie i na kierunek 
w latach 2020-2030

Proponowana zmiana granic administracyjnych Kołobrzegu

 Źródło: opracowanie własne autora

Rozwój przestrzenny Kołobrzegu 
w kontekście zmiany granic administracyjnych
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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

BASEN PŁYWACKI
 6-cio torowy (wymiary 25 x 12,5 m)

DODATKOWE ATRAKCJE:
 zjeżdżalnia wodna (rura zamknięta) 

    o długości 45 m
 3 wanny z hydromasażem
 2 sauny (parowa i sucha) 
 2-torowa kręgielnia 

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!!!

Centrum Sportowo – Rekreacyjne Helios 
serdecznie zaprasza do skorzystania z atrakcji!

OFERTA WAŻNA 
DO KOŃCA MAJA 

2012 ROKU !!!
gosir-ustronie-morskie.pl 

tel. 094 35 15 095 
ul. Polna 3 , 

Ustronie Morskie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie banku danych lokalnych GUS

Tabela 2.
Powierzchnia, ludność oraz częściowo podmioty gospodarcze miasta i gminy Kołobrzeg

niczych i borowin. Wystę-
powanie tych elementów 
wiąże się z ograniczeniami 
dla inwestycji budowla-
nych, gdzie wszystkie prace 
inżynierskie (np. funda-
mentowanie) wymagają 
zgody urzędu górniczego i 
geologa Uzdrowiska Koło-
brzeg. Pewne ograniczenia 
inwestycyjne występują w 
strefach uzdrowiskowych 
„A”, „B”, „C”, przy czym 
najistotniejsze obostrzenia 
dotyczą strefy „A”. W strefie 
„C” możliwa jest lokaliza-
cja mało uciążliwych (np. 
przemysłowo-składowych) 
podmiotów gospodarczych. 
Kołobrzeg, w obecnych gra-
nicach administracyjnych 
poza kilkoma obszarami 
przeznaczonymi pod zor-
ganizowaną działalność 
inwestycyjną (obszary 
przeznaczone pod zabu-

dowę uzdrowiskową, pen-
sjonatową, mieszkaniową, 
apartamentową, handlową, 
usługową i komunikacyjną 
- lotnisko), nie dysponuje 
zwartymi kompleksami 
terenów, gdzie można loka-
lizować podmioty tworzące 
nie tylko znaczną produkcję 
przemysłową, ale i dodatko-
we miejsca pracy. Teren 
proponowanej „podstrefy” 
specjalnej strefy ekono-
micznej powinien być roz-
ległym, zwartym obszarem 
o dobrej dostępności ko-
munikacyjnej, położonym 
z dala od dzielnicy uzdro-
wiskowej, obszarów górni-
czych, solanek i borowin. 
Lokalizacja proponowanej 
„podstrefy” SSE jest zatem 
jedną z przyczyn radykalnej 
zmiany granic miasta.
Gospodarka Kołobrze-
gu jako miasta średniej 

wielkości nie powinna 
opierać się tylko na jed-
nym kluczowym sektorze 
gospodarki - turystyce 
- wspieranej kilkoma 
innymi funkcjami uzu-
pełniającymi (gospodarką 
morską, transportem, 
handlem, usługami i słabo 
rozwiniętym przemysłem). 
Trudno dziś dyskutować 

jakie dodatkowe funkcje 
gospodarcze Kołobrzegu 
będą rozwijane ok. 2030-
2040 roku, jednak już dziś 
można rozpocząć perspek-
tywiczne planowanie ich 
rozwoju, uwzględniając ład 
przestrzenny i przebudowę 
układu komunikacyjnego 
(S-6 i S-11 ok. 2020-2025 
roku). 

Problematyka zmiany 
granic administracyjnych 
wymaga dalszych dyskusji i 
opracowań koncepcyjnych 
uwzględniających korzy-
ści jak i uciążliwości dla 
mieszkańców włączanych 
miejscowości oraz skutków 
dla Kołobrzegu. Mając na 
uwadze przyszły rozwój 
miasta i jego strefy pod-

miejskiej oraz skalę i zasięg 
planowanych inwestycji 
infrastrukturalnych, warto 
zastanowić się nad zmianą 
granic administracyjnych 
w skali, która umożliwiłaby 
swobodny rozwój miasta 
przez kolejne kilkadziesiąt 
lat. 

dr Mariusz Miedziński
IGiSR AP Słupsk

dr Mariusz Miedziński
IGiSR AP Słupsk
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Radosnych Świąt Wielkanocnych, najlepszych wypieków,
kolorowych pisanek, mokrego Śmigusa Dyngusa, 
najmniejszej liczby obowiązków
oraz wszystkiego co najlepsze w tym pięknym czasie

życzy

Mirosław Terlecki
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy

Profesor Piotr Kusiewicz 
z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku – Piotra Ku-
siewicza, już dwukrotnie 
gościł w naszej parafii jako 
artysta śpiewający głosem 
tenorowym i grający także 
na organach. Wykonał ku 
pokrzepieniu serc i ducha 
szereg utworów muzycznych, 
pasujących do wymowy Dro-
gi Krzyżowej, jak również 
okresu Wielkiego Postu. 

- Na wstępie chciałbym 
zapytać o rzecz szczególną: 
Jakie drogi zawiodły Pana 
do muzyki?
- Urodziłem się w rodzinie 
muzyków. Moja mama, 
Halina, była pianistką i jed-
nocześnie moim pierwszym 
nauczycielem gry na fortepia-
nie. Ojciec, Jan, był śpiewa-
kiem operowym, pierwszym 
tenorem Opery Bałtyckiej w 
Gdańsku. Szczerze mówiąc, 
to od okresu „prenatalnego” 
byłem skazany na muzykę. 
Kiedy moja mama była w 
odmiennym stanie, godzina-
mi ćwiczyła na fortepianie, 
przygotowując się do egza-
minów w szkole muzycznej, 
to dźwięki muzyki docierały 
do mnie już w tym okresie. 
W dniu moich urodzin, 
ojciec śpiewał premierę 
„Halki” Moniuszki w Operze 
Bałtyckiej. Interesującym 
jest fakt, że zachowało się 
nagranie radiowe z tej pre-
miery, które zaprezentowane 
jest na jednej z płyt mojego 
ojca. Rodzice dość szybko 
zauważyli, że przejawiam 
szczególne zainteresowania i 
uzdolnienia w kierunku mu-
zyki. Po raz pierwszy byłem 
w operze, gdy miałem 3 lata. 
Po powrocie do domu, za-
pamiętane fragmenty opery 
grałem sobie jednym palcem 
na pianinie. Dla rodziców był 
to znak, że ich dziecko prze-
jawia talent muzyczny. Kiedy 
miałem 4 lata, moja mama 
zdecydowała się uczyć mnie 
gry na fortepianie. Wszystko 
wskazywało na to, że zostanę 
pianistą. Śpiewanie jednak 
nie dawało mi spokoju. Oglą-
dałem setki przedstawień z 
udziałem mojego ojca. Nie 
tylko w Gdańsku; jeździłem 
na jego przedstawienia do 
Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, Opery Bydgoskiej, Te-
atru Wielkiego w Warszawie. 
Ojciec był zadowolony, że in-
teresuję się muzyką operową. 
Jednak w jego przekonaniu 
powinienem był grać na 
fortepianie. 

- Łączy pan z równie do-
brym skutkiem dwie pro-
fesje: śpiewaka operowego i 
pianisty. Która z tych profe-

sji jest panu bliższa, sprawia 
więcej satysfakcji?
- Z tego, co wcześniej po-
wiedziałem wynika, że moje 
zainteresowania skupiły się 
przede wszystkim na wo-
kalistyce. Można by zadać 
pytanie – dlaczego śpiewak, 
a nie pianista? Odpowiedź 
jest prosta: poczułem, że w 
śpiewie mogę znacznie wię-
cej powiedzieć i do końca 
przedstawić swoje wnętrze 
głosem, aniżeli poprzez 
granie na fortepianie. Poza 
tym, ogromną rolę odegrał 
tutaj czynnik emocjonalny 
– granie na fortepianie kosz-
towało mnie znacznie więcej 
niż występ śpiewaczy. Jako 
śpiewak czułem się panem 
sytuacji i wiedziałem, że 
mogę zapanować nad sobą, 
a jednocześnie przekonać 
publiczność, że mam im coś 
do zaproponowania. 

- Czy ma Pan swoje ulubio-
ne miejsce, w którym lubi 
występować?
- Nie jest to łatwe pytanie. 
Trudno mi powiedzieć, czy 
lubię występować w jakiejś 
konkretnej sali, scenie opero-
wej, czy ośrodku kultury. W 
tym momencie nasuwa mi 
się takie wspomnienie zwią-
zane z postacią papieża Jana 
Pawła II. Dane mi było śpie-
wać w jego obecności trzy-
krotnie, podczas jego trzech 
pielgrzymek do Polski. Ta-
kim szczególnym miejscem, 
z którego lubiłem śpiewać, 
był pulpit przy ołtarzu za-
projektowanym przez wspa-
niałego artystę, scenografa 
Mariana Kołodzieja. Od tego 
właśnie pulpitu śpiewałem 
psalm, a odpowiadały mi 
miliony zebranych wiernych. 
Świadomość, że za moimi 
plecami siedzi wielki Polak, 
a miliony śpiewają w odpo-
wiedzi na moje wezwanie, 
jest przeżyciem nieporów-
nywalnym z niczym, z żad-
nym koncertem, z żadnym 
przedstawieniem operowym. 
Niestety, już się to nigdy wię-
cej nie powtórzy…

- Czy może pan coś bliżej 
powiedzieć na temat tej nie-
zapomnianej Mszy św., cele-
browanej przez Jana Pawła 
II w Gdańsku na Zaspie w 
czerwcu 1987 roku oraz in-
nych, późniejszych?
- Do udziału w liturgii papie-
skiej na Zaspie zaprosił mnie 
ksiądz arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski. Z wielką radością 
przyjąłem zaproszenie. Czu-
łem się szczególnie wyróż-
niony. Udział we mszy świętej 
sprawowanej przez papieża 
Jana Pawła II, w takiej bli-
skości jego osoby, jest prze-

życiem trudnym do zwerba-
lizowania. Niejednokrotnie 
podkreślałem, że ten właśnie 
śpiew i w takich okoliczno-
ściach był dla mnie najważ-
niejszy i nieporównywalny z 
żadnym innym miejscem na 
świecie, gdzie mogłem poja-
wić się jako artysta śpiewak. 
W 1987 roku traktowałem 
swój udział w liturgii jako 
szczególne wyznanie wiary, 
które mogło zaowocować 
różnymi konsekwencjami… 
W 1999 roku czułem swo-
bodę i radość, że jesteśmy 
właśnie w Sopocie z Ojcem 
Świętym, który mimo że był 
już schorowany, nadal pozo-
stawał mocny wewnętrznie i 
ta moc nam się udzielała. W 
sierpniu 1992 roku zaśpiewa-
łem dla Jana Pawła II podczas 
Światowego Dnia Młodzieży 
w Częstochowie.

- Jak wpłynął na pana życie 
autorytet czy bliskie spo-
tkania z Janem Pawłem II?
- Pamiętnego dnia 2 kwiet-
nia 2005 roku trudno było 
pogodzić się ze smutnym i 
bolesnym faktem, że papież 
odszedł. Jego istnienie było 
dla nas czymś oczywistym. 
Podczas całego pontyfikatu 
przyzwyczailiśmy się do 
tego, że jest, że czuwa, modli 
się za nas i z nami, ale nie 
do końca byliśmy w stanie 
zrozumieć jego słowa. Myślę, 
że testament duchowy, który 
nam pozostawił, jest bardzo 
istotny i wciąż wydaje owoce. 
Słowa, które do nas kierował, 
zostały w moim odczuciu 
jakby zawieszone w pewnej 
przestrzeni. W tej chwili po-
wracają, docierają do naszej 
świadomości. Przekonujemy 
się, że wciąż są aktualne, da-
jąc nam szanse na dokonanie 
odpowiedniego wyboru, 
albo znalezienie właściwej 
odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania czy problemy. 
Myślę, że na tym właśnie 
polega ponadczasowy feno-
men tego człowieka i całego 
jego pontyfikatu. Nie ma Go 
wśród nas fizycznie, ale przez 
to, co nam pozostawił, będzie 
wciąż żywy i nieustannie in-
spirujący.

Wywiad przeprowadził 
– ks. K. Kempa

Zbliża się kolejna rocznica odejścia do Pana błogosławionego Jana Pawła 
II. Tak wiele i tak wielu ludzi jemu sporo zawdzięcza w swym życiu…

Kantor bł. Jana Pawła II w Rymaniu

Członkowie Klubu Seniora 
„Pod Aniołami” pierwszy 
dzień wiosny powitali 
wspólnym wyjściem na 
spacer z kijkami „Nordic 
Walking”. Organizatorem 
wyprawy była Aldona 

Więcek, kierownik GOPS 
w Rymaniu oraz człon-
kowie Klubu Seniora. W 
pięciokilometrowym  spa-
cerze uczestniczyło ok. 30 
osób. Na miejscu postoju 
i odpoczynku czekało na 

uczestników przygotowane 
przez harcerzy z Drużyny 
Harcerskiej „Kajuga” ogni-
sko, przy którym można 
było upiec sobie kiełbaskę, 
odpocząć i nabrać siły na 
powrót do Rymania.

W zdrowym ciele zdrowy duch

GRAMY DLA BARTKA 
W sobotę 10 marca 2012 w hali wido-
wiskowo–sportowej w Rymaniu odbył 
się koncert charytatywny na rzecz 
pomocy dla chorego na zespół hemoli-
tyczno–mocznicowy Bartka Szredera z 
Gorawina. Koncert został zorganizowany 
przy ogromnej współpracy mieszkańców 
Gorawina z Gminą Rymań.
Tego dnia hala wypełniona była do ostat-
niego miejsca, sprzedano mnóstwo ce-
giełek, w skutek czego w imprezie  wzięło 
udział ponad  500 osób, a wśród nich był 
poseł Czesław Hoc, burmistrz miasta Go-

ścino Marian Sieradzki, dyrektor Zespołu 
Szkół im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, 
radni i sołtysi. W koncercie uczestniczył 
również Bartek Szreder z rodziną.

Na parkiecie wystąpili uczniowie ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej w Gorawi-
nie, Daria Koperska, młodzież ze Szkoły 
Muzycznej w Kołobrzegu, dwie pary 
taneczne ze Szkoły Tańca Sportowego 
„Amber” z Kołobrzegu, Grupa Tanecz-
na „Tarantule” z Gryfic, dziewczynki z 
Ogniska Baletowego z Kołobrzegu, Lidia 
Bednarz oraz gwiazda wieczoru Kacper 
Sikora – zwycięzca czwartej edycji pro-
gramu „Mam Talent!”.
Między występami można było skorzystać 
z kawiarenki, kupić  los na stoisku AVON.

Na koncercie zebrano 11 133 złotych, 
które w całości zostaną przekazane dla 
Bartka. K.U.
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Zapraszamy na wiosenny kiermasz ogrodniczy

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

poleca Centrum Ogrodnicze Żulicki

Bogaty wybór kwiatów, bratków, hiacyntów, 
oraz drzewek owocowych

 9,90 PLN!
Thuja Brabant 
80-90 cm wysokości, 
najlepsza do Twojego 
żywopłotu

 5,90 PLN!Baranek, idealny 
do koszyka wielkanocnego
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Miasto Kołobrzeg: Ostatnio pisali-
śmy o pańskim pobycie w szpitalu. 
Co takiego się panu stało?
Dariusz Zawadzki: Nie chcę za-
nudzać szczegółami, ogólnie mogę 
powiedzieć, że stwierdzono m.in. 
niewydolność wielonarządową. 
Miałem nienajlepsze wyniki. Było to 
o tyle dziwne, że nigdy wcześniej nie 
było żadnych oznak ostrzegawczych. 
Do lekarza chodziłem raz na parę lat 
i to tylko z okazji przeziębienia. A tu 
taka niespodzianka. Kiedy znalazłem 
się w szpitalu od razu zaaplikowano 
mi niezliczone ilości kroplówek, za-
strzyków i lekarstw. To wszystko na 
szczęście postawiło mnie na nogi i 
wyniki zaczęły się stopniowo, lecz 
zdecydowanie poprawiać. Podobno 
miałem i tak dużo szczęścia… Teraz 
wszystko prawie wróciło do normy i 
pozostaje tylko chodzić na badania 
kontrolne. Zobaczymy co będzie 
dalej. Korzystając z okazji chciałbym 
gorąco podziękować lekarzom, pie-
lęgniarkom, a zwłaszcza doktorowi 
Golińskiemu za merytoryczne i bar-
dzo konkretne działania oraz ogólnie 
za opiekę.

MK: W PiS odbyły się wybory okrę-
gowe. Bez niespodzianki wygrał 
poseł Czesław Hoc. W SLD nato-
miast doszło do zmiany warty, tam 
szefem został Jacek Kuś. Jak pan 
ocenia tę zmianę?
DZ: Moim zdaniem, zmiana prze-
wodniczącego SLD w mieście to 
dobry taktyczny wybieg. Z jednej 
strony Jacek Woźniak ceduje funk-
cję przewodniczącego na swojego 
kolegę z Rady Miasta Jacka Kusia. 
Z drugiej jednak strony, nie wierzę, 
że Jacek Woźniak nie będzie miał 
realnego wpływu na to, co się w 
SLD dzieje. A o mandat wojewódzki 
przy okazji można walczyć. Uważa, 
że pozycja Jacka Woźniaka w SLD 
nie ulega zmniejszeniu, a w nieda-
lekiej przyszłości rozwiąże mu ręce 
w kandydowaniu na prezydenta, aby 
wypromować się jako kandydat na 
prezydenta wszystkich kołobrzeżan. 
Ten wariant w moim odczuciu prze-
rabiany był już w wyborach do sena-
tu, kiedy to w kampanii wyborczej, 
gdzieś tam, na małym marginesie 
umieszczano logo SLD.

MK: W PO na wybory się nie 
zanosi, ale nie jest tajemnicą, że 
dochodzi tam do podskórnych 
tarć wewnętrznych. Nie bez ko-
zery przewodniczący Marek Hok 
w jednym z ostatnim wywiadów 
apelował o jedność. Jednakże cięż-
ko mówić o jedności w kontekście 
sprawy Łukasza Czechowskiego, 
którego de facto usunięto w cień. 
DZ: Mimo, że nie jest tajemnicą, 
że w PO istnieją różne nazwijmy 
to frakcje, a w ślad za tym różnice 
zdań, to najważniejszą rzeczą o jaką 
trzeba szczególnie dbać, to zacho-

wanie jednolitej drużyny, nawet 
w sytuacji, kiedy nieraz zdarza się 
niektórym popełniać błędy. Tylko to 
gwarantuje sukces w realizowaniu 
naszego programu. Przypomina 
mi się stare powiedzenie: „Jesteśmy 
tyle warci ile zwarci”. Jeżeli chodzi 
o usunięcie się w cień Łukasza Cze-
chowskiego to wiem, że była to jego 
osobista decyzja, podjęta zresztą z 
ciężkim sercem, ponieważ Łukasz 
z Platformą związany jest od 2003 
roku i oddał jej kawał życia. Z dru-
giej strony, może jest to jakaś meto-
da na tzw. przeczekanie, aby później 
powrócić w innych okolicznościach. 
Kto wie. Nie mnie to oceniać. Choć 
sądzę, że Łukasz ma jeszcze wiele 
przed sobą. 

MK: Na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji Rewizyjnej przyjęto sprawoz-
danie z tzw. kontroli Podczela. Czy 
to sprawozdanie było odpowiedzią 
na słynne pismo urzędników po-
ważające kompetencje Radnego 
Woźniaka? 
DZ: Uważam, że sprawozdanie 
z kontroli rozbiórki hangarów w 
Podczelu przygotowane przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej zosta-
ło przygotowane w sposób wnikliwy, 
wyczerpujący i bardzo profesjo-
nalny. Dlatego też nie dziwi mnie 
nerwowe zachowanie urzędników, 
którzy przygotowując odpowiedź 
prezydenta dla Komisji Rewizyjnej 
przeszli chyba samych siebie. Otóż 
urzędnicy każą nam w swoim pi-
śmie m.in. naiwnie wierzyć, że na 
początku 2011 roku pojawiła się 
„charytatywna” firma, która zechcia-
ła nieodpłatnie dokonać rozbiórki 
obiektów budowlanych w Podczelu 
wraz z ciągami komunikacyjnymi, 
aby niby zapobiec wyścigom. Firma 
ta kosztem swoich roboczogodzin, 
energii i amortyzacji sprzętu doko-
nała rozbiórek, wycinki drzew i jesz-
cze na własny koszt miałaby dokonać 
utylizacji gruzu. Żartobliwie można 
dodać, że w zamian za dobrotliwość 
miasta, firma ta powinna z wdzięcz-
ności jeszcze „pocałować” miasto w 
rękę za łaskawość. Niestety, zdaniem 
Komisji Rewizyjnej, aż tak idealnie 
nie było. Przy czym, żeby była ja-
sność, nie jesteśmy przeciwnikami 
podobnych rozwiązań, pod warun-
kiem, że spisana będzie odpowiednia 
umowa barterowa i wszystko będzie 
miało przysłowiowe ręce i nogi. Na-
leży również uwzględnić coś, co w 
chwili obecnej nie zostało uwzględ-
nione, czyli obowiązek podatkowy 
miasta z racji tej transakcji. Dlatego 
też, naszym zdaniem, miała tu miej-
sce, z pominięciem ustawy o zamó-
wieniach publicznych, kolegium pre-
zydenta czy też braku umowy, zgoda 
na rozbiórkę obiektów budowlanych 
i wycinkę drzew w zamian za pozy-
skanie gruzu. Podkreślam kategorię 
pozyskania gruzu! Każdy kto liznął 
trochę spraw budowlanych wie, że 
gruz jest bardzo ważnym materiałem 
w budownictwie. Najbliższa sesja w 
sprawie tego sprawozdania z kontroli 
zapowiada się bardzo ciekawie. 

MK: Zbliżają się wybory do rad 
osiedli. Czy w związku z tym wyda-
rzeniem ma pan jakieś plany? 
DZ: Wybory do rad osiedli odbędą 
się 17 czerwca. W Osiedlu nr 3, które 

reprezentuję, dokonaliśmy w lutym 
podsumowania minionych czterech 
lat.  Przez ten okres wspieraliśmy 
wszystkie inwestycje na terenie osie-
dla, które już powstały. Realizowali-
śmy też, sądzę, że udane – pikniki 
rodzinne z zabawami, konkursami 
dla dzieci i młodzieży. Obecnie 
pilotujemy dokończenie przebudo-
wy nawierzchni chodnikowej przy 
ul. Zygmuntowskiej, tzw. „kącika 
seniora” tworzonego na terenie 
rekreacyjnym przy rzece Parsęcie 

oraz terenu rekreacyjno-sportowe-
go przy ul. Trzebiatowskiej. Niestety, 
nie udało się nam uporządkować te-
renu przy tzw. 13 dzielnicy. Zawsze 
natrafialiśmy na opór materii, kiedy 
chcieliśmy zlikwidować to blaszane 
ogrodzenie oraz, z powodów bra-
ków lokalowych, zlikwidować same 
baraki. A to jest przecież największy 
problem naszego osiedla. A propos 
wyborów osiedlowych. Te wybory 
mają tę zaletę, że mieszkańcy mogą 
głosować na tylu kandydatów ile 

jest miejsc w radach osiedli. Ponie-
waż tych miejsc jest 11, więc można 
głosować nawet na 11 kandydatów. 
Jeśli chodzi Osiedle nr 3 to przy-
znam się szczerze, że zamierzamy się 
spotkać w kwietniu i podjąć decyzję 
o ewentualnym dalszym poddaniu 
się weryfikacji przez mieszkańców. 
Nie jest wykluczone, że członkowie 
Rady Osiedla podejmą decyzję o 
wystawieniu 11-osobowej druży-
ny kandydatów. Jeśli tak, to wtedy 
wszystko w rękach wyborców.

R E K L A M A

Nie dziwi mnie nerwowe zachowanie urzędników
Dariusz Zawadzki:
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SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Oferty promocyjne:
 POŁOWINKI    STUDNIÓWKI

 WESELA OSTATNIE WOLNE TERMINY 2012
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

KUP TANIO - MIESZKAJ WYGODNIE

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

MEGA HIT CENOWY 4100 zł brutto/m2

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

PROMOCJA WIELKANOCNA 
OD ZAJĄCZKA 

85 Metrowe MIESZKANIA 
PRZY UL.WYBICKIEGO 

TYLKO W CENIE 
*3900,96 ZŁ BRUTTO* za metr. 

Mecz rozpoczął się 
dosyć nerwowo. Cza-

rodzieje z Wydm, osłabieni 
kontuzjami pauzujących 
zawodników, grali niepew-
nie, tracąc punkt po punk-
cie. Ale przy stanie 4:12, 
Kotwica zaczęła odrabiać 
straty i po rzucie Demetriu-
sa Browna za trzy punkty 
zaczęła gonić AZS. Dzięki 
dobrej grze zarówno w 
ofensywie jak i defensywie 
Odeda Brandweina, już w 
piątej minucie pierwszej 
kwarty gospodarze wyrów-
nali. Potem kołobrzeżanie 
zaczęli uciekać gościom i 
doprowadzili do kilku punk-
towego prowadzenia, które 
utrzymywało się przez 
resztę spotkania, aż do 7 
minuty ostatniej części gry. 
Wtedy to AZS błyskawicz-
nie odrobił straty i dopro-
wadził do wyniku 67:67. 

Kotwica grała taktycznie, 
choć niektóre straty i 

błędy sędziów podnosiły 
ciśnienie na Hali Milenium. 
AZS Koszalin skutecznie 

odpowiadał, ale to ko-
łobrzeżanie mieli więcej 
szczęścia. I tradycyjnie już, 
wszystko miało się okazać 
właśnie w IV kwarcie. Re-

mis 67:67 przyczynił się do 
nerwowej gry obu drużyn, 
a co za tym idzie, powo-
dował wysoką nieskutecz-
ność. Kotwica odzyskała 

prowadzenie po celnym 
rzucie osobistym Darella 
Harrisa, a wynik podwyż-
szył Oded Brandwein zdo-
bywając dwa punkty - jak 
się okazało po nerwowych 
13 sekundach, które pozo-
stały do końca meczu - na 
zwycięstwo. Trzypunktową 
stratę  w ostatnich sekun-
dach spotkania próbowali 
odrobić Igor Milicić oraz 
Marcin Dutkiewicz, ale oba 
rzuty były niecelne. Na 3 
sekundy przed końcem 
meczu, gdy odzyskaliśmy 
piłkę, na trybunach rozległ 
się ryk kibiców, cieszących 
się ze zwycięstwa Czaro-
dziejów z Wydm.

Na osobny komentarz 
zasługuje doping koło-

brzeżan, który stał na wy-
sokim poziomie przez całe 
spotkanie, co z pewnością 
dodało skrzydeł Czaro-
dziejom. Taka postawa 
powoduje, że na hali pa-
nuje prawdziwie sportowa 
atmosfera.

Kacper Pajor

Kotwica Kołobrzeg, po niezwykle emocjonującej końcówce, pokonała AZS 
Koszalin 70:67. Kibice oszaleli z radości po 13 emocjonujących sekundach!

Derby dla Kotwicy - AZS pokonany!


