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PRZED MIESZKAŃCAMI?

C

zy piroliza może być
groźna? Czy instalacje
do tego procesu są nieszkodliwe? Te pytania pojawiają się
coraz częściej. Mieszkańcy już

od pół roku walczą o prawo
do życia w czystym Radzikowie, z dala od smrodu i odpadów. Władze miasta obiecały
im wiele i na obiecankach

się skończyło. Okazuje się, że
prezydent jeszcze nie sprawdził, jak podobne instalacje
funkcjonują w innych miejscowościach (czytaj str. 7).
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Janusz Gromek
Prezydent
Miasta Kołobrzeg

romek
Gznowu grozi!
T

o ewenement w
historii
demokratycznego Kołobrzegu,
żeby prezydent w tak

niekontrolowany sposób
groził i obrażał dziennikarzy. Wszyscy pamiętamy słynne „Gnoju ty

jeden!” w Hali Milenium
podczas gali „Koników”.
Wtedy Januszowi Gromkowi nie przeszkadzała
R

włączona kamera, aby
posunąć się o krok za
daleko.
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Najniższe ceny w mieście!
Parkujemy pojazdy osobowe, dostawcze i autobusy

ym razem nie onieśmieliło go nawet towarzystwo kołobrzeskich
radnych, gdy w złości

groził wyrzuceniem dziennikarza z sali posiedzeń.
O skandalu piszemy
na stronie 5.

Złote interesy na majątku miejskim

Pół roku po procedurze
wyłonienia dzierżawcy
restauracji w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji przystąpiono do jej
aneksowania.

U nas tanio i bezpiecznie!

PARKING STRZEŻONY 24H

T

Parking Strzeżony 24H
ul. Warzelnicza 1
(przy wjeździe do Portu Jachtowego)

tel. 509-040-614

Aneksów podpisano kilka, zasadniczo na korzyść
dzierżawcy. Część zastosowanych zapisów może
budzić wątpliwości, także

fakt, że dyrektor MOSiR
i dzierżawca należą do
tej samej partii. Sprawdź
na stronie 3, czy i ty możesz robić takie interesy!
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Grupa mieszkańców Radzikowa
na czele z Renatą Brączyk
i Krzysztofem Plewko

Na pomoc potrzebującym

G

rupa mieszkańców Radzikowa na czele z Renatą
Brączyk i Krzysztofem
Plewko, wykazała się wielkim i
otwartym sercem. Zebrała kilka
ton żywności oraz przedmiotów
niezbędnych powodzianom i na
własny koszt zawiozła na tereny

dotknięte wielką wodą. – To nasz
obowiązek – tłumaczy pan Krzysztof. – Na naszym miejscu inni
zrobiliby to samo. Cieszy nas tak
ciepły odzew mieszkańców, którzy
zbierali i przynosili do nas dary.
Zawieźliśmy wodę, detergenty,
środki higieniczne, nawet dez-

odoranty, pościel, koce, materace
czy jedzenie dla zwierząt. Tam jest
wilgoć i brak wszystkiego. Ludzie
wciąż są w szoku. W sumie do nich
dopiero dociera to, co się stało. Pracują ponad swoje siły. Muszą sobie
jakoś radzić. Nasza pomoc została
przyjęta bardzo ciepło.

Zadowolenia z możliwości pomocy
nie kryje również Renata Brączyk.
– Te dzieciaczki były naprawdę
cudowne – opowiada pani Renata.
– Dotknęła ich taka tragedia, a
dzięki wielkości serc mieszkańców
Radzikowa i Grzybowa udało się
przygotować dla nich pobyty, sporo

atrakcji i umożliwić powrót w zupełnie innych nastrojach. Przygotowaliśmy dla nich także wyprawkę
szkolną. Im wszystko się przyda.
Dzieci do Kołobrzegu z Sandomierza bezpłatnie przywiózł i
odwiózł Marek Kozieł z firmy MK
TRAVEL.

„ZABIERZ DZIECKO NA ZAKUPY” - pod takim hasłem
Janusz Gromek i Urszula Dżega-Matuszczak wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Kotwica”
kupili dzieciom buty.

DZIECI NA ZAKUPACH

D

o akcji przyłączyli się
również mieszkańcy. W
ten sposób w sklepie przy ul.
Słowińców powodzianie wypoczywający w Dźwirzynie w
ramach akcji zorganizowanej

przez Urząd Miasta zakupili
sobie buty. - Oni w powodzi
stracili wszystko - tłumaczy
prezydent Janusz Gromek.
- Pomagamy im, żeby mieli
chociaż w czym spacerować

po naszym pięknym Kołobrzegu.
Do akcji przyłączyli się również kibice. Po zakupach,
dzieci zostały zabrane na
lody.
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NOWA PLACÓWKA
Adres: ul Armii Krajowej 6
(obok Urzędu Skarbowego)

Tel. 0 692 449 201, 0 793 654 708
e-mail kredytnabank@interia.pl

KREDYTY
HIPOTECZNE
GOTÓWKOWE

W NASZEJ PLACÓWCE DOWIESZ SIĘ O AKTUALNYCH PROMOCJACH W 18 BANKACH

KONSOLIDACYJNE
INWESTYCYJNE
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(BEZ ZUS)

Przyjdź, zapytaj to nic nie kosztuje!!!!!!

M
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W

2007 roku przetarg
na
prowadzenie
restauracji w Hali
Milenium wygrał kołobrzeski
przedsiębiorca – Krzysztof Kubiszyn. Zaoferował najwyższą
cenę – 7000 netto za miesiąc
dzierżawy pomieszczeń w
Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji. Podpisano umowę,
w której zawarto kilka istotnych zabezpieczeń. Podczas
jej lektury wypisujemy te
paragrafy. Będzie to istotne
dla całej sprawy. Wybrane
artykuły dotyczą m.in. zakazu poddzierżawy bez zgody
MOSiR, płacenia czynszu w
kwocie 7000 plus VAT miesięcznie w terminie do 10
każdego miesiąca od 1 lipca
2008 roku, a do tego podatek
od nieruchomości, oraz zasad
postępowania w przypadku
łamania lub nie wywiązania się
z umowy i co szczególnie ważne: zasad rozliczania nakładów
inwestycyjnych na powstanie
restauracji, które poniósł
Krzysztof Kubiszyn. Nakłady
te miały być rozliczane następująco: „połowa czynszu miesięcznego (…) stanowić będzie
zwrot nakładów i naliczana
będzie do wyczerpania kwoty
poniesionych kosztów adaptacyjnych”. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn
leżących po stronie dzierżawcy, nie przysługiwał mu zwrot
nakładów inwestycyjnych. Ale
to nie wszystko. MOSiR miał
prawo wypowiedzieć umowę
w przypadku zalegania przez
dzierżawcę z zapłatą czynszu
przez 2 miesiące po wcześniejszym uprzedzeniu, i nie
wiadomo dlaczego, udzieleniu
aż 3-miesięcznego okresu do
zapłaty, a także w przypadku
zalegania z kosztami mediów
na kwotę przekraczającą
6000zł.

P

owyższe zapisy wydają
się dość skomplikowane, ale służyły do zabezpieczenia majątku publicznego
i interesu MOSiR. Analiza dokumentów wykazuje, że tylko
teoretycznie. Już 4 sierpnia
2008 roku aneksem nr 2 pozwolono dzierżawcy zaliczyć
zwrot nakładów w ramach
całości czynszu za okres czerwiec-wrzesień 2008 (umowa
przewidywała zaliczenie tylko
50% czynszu).
19 marca 2009 roku modyfikacji poddano kolejny punkt
umowy, stanowiący o wysokości zwrotu kosztów nakładów
inwestycyjnych. MOSiR po raz

ATRAKCYJNA PIECZEŃ
NA MIEJSKIM ROŻNIE
kolejny poszedł na rękę dzierżawcy zmieniając kwotę rozliczeń wzajemnych na korzyść
Krzysztofa Kubiszyna. 19 maja
2009 roku tenże Krzysztof Kubiszyn oświadcza, że rezygnuje
z „osobistego prowadzenia
restauracji”.
30 czerwca 2009 roku MOSiR
podpisuje kolejny aneks do
umowy, w którym pozwala
na poddzierżawę restauracji.
Ale to nie koniec. Osoba
poddzierżawiająca restaurację,
zgodnie z aneksem, nie musi
już obawiać się paragrafów,
które wypisaliśmy z umowy
na samym początku, a które
strzegły interesów MOSiR.
Przestały one mieć znaczenie.
Mało tego. Dyrektor MOSiR
Andrzej Bejnarowicz idzie
jeszcze bardziej na rękę przyszłemu kontrahentowi, pozwalając mu zaliczyć rozliczenie
nakładów inwestycyjnych na
restaurację w wysokości pełnego miesięcznego czynszu. Od
tej pory de facto MOSiR na tej
dzierżawie nie zarabia. Do tego
tematu wrócimy za chwilę. 1
lipca dyrektor MOSiR podpisuje z osobą poddzierżawiającą porozumienie. Ciekawostką
jest oświadczenie dyrektora,
że udostępni on na cele poddzierżawcy bezpłatnie małą i
dużą salę konferencyjną, czyli
zrezygnuje z kolejnych źródeł
przychodu.

S

prawą ciekawej dzierżawy
w MOSiR próbowaliśmy
zainteresować prezydenta Janusza Gromka za pomocą
jego rzecznika prasowego, ale
prezydent zainteresowania nie
okazał. 14 kwietnia 2010 roku
zwróciliśmy się więc do dyrektora MOSiR ze szczegółowymi
R

pytaniami w sprawie restauracji. Odpowiedź nadeszła po
ustawowym terminie. Zapytaliśmy Andrzeja Bejnarowicza
w jaki sposób dokonywał
deformacji
przedmiotowej
umowy. Oto odpowiedź: „Nie
dokonywałem żadnych „deformacji” umowy. Nie zgadzam
się na zastosowane w Pańskim
pytaniu sformułowanie, mające pejoratywny odcień znaczeniowy, które przed udzieleniem
odpowiedzi, stawia mnie w roli
sprawcy
nieprawidłowości.
Ujawnił Pan swój brak obiektywizmu. Błąd warsztatowy,
Panie Dziennikarzu!”. Dyrektor zamiast odpowiedzieć
na pytanie, uczy warsztatu
dziennikarskiego, gdy tymczasem umowa została zmieniona
wyraźnie na korzyść dzierżawcy, a gdy na piśmie złożył
on rezygnację z prowadzonej
działalności, MOSiR nie przejął restauracji na swój majątek
(a miał taka możliwość), ale
zgodził się na wprowadzenie
poddzierżawcy. Mało tego,
dzień po przekazaniu przez
nas pytań na piśmie, dyrektor
wysłał do poddzierżawcy pismo, w którym proponuje mu
cennik za wynajem pomieszczeń MOSiR. W dokumentacji
nie natrafiliśmy na odpowiedź
poddzierżawcy.

Z

apytaliśmy Andrzeja
Bejnarowicza czy kiedykolwiek dzierżawca
dopuścił się nie wypełnienia
zapisów umowy w jakimkolwiek jej brzmieniu. Dyrektor
odmówił odpowiedzi na tak
postawione pytanie. - Ogólnie
informuję, że wielokrotnie
dzierżawca nie wywiązywał się
ze swych obowiązków – pisze
dyrektor. Ale umowy dzierE
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żawcy nie wypowiedziano,
wręcz przeciwnie. Nie poszukiwano nowego dzierżawcy,
nie sprawdzono, jakie korzyści
mogłoby to przynieść MOSiR,
tylko podpisano porozumienie
z poddzierżawcą. Zapytaliśmy
Andrzeja Bejnarowicza, który
jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czy w tej sprawie
wywierano na niego naciski
polityczne. Zaprzeczył.

K

rzysztof Kubiszyn, także członek Platformy
Obywatelskiej, twier-

dzi, że chciał zrobić bardzo
dobrą restaurację, przeznaczył
na to środki finansowe, natomiast plany pokrzyżowała mu
choroba żony, stąd rezygnacja
z prowadzenia restauracji.
Poinformował nas, że zawarta
umowa i aneksy są zgodne z
prawem.

N

a koniec powróćmy
do sprawy czynszu. W
odpowiedzi pisemnej
dyrektor Andrzej Bejnarowicz
nie wspomniał ani słowem, że
w rozliczeniach z Krzysztofem

Kubiszynem jego jednostka
jest stratna. Dopiero po dociekliwych pytaniach skapitulował i przyznał, że na dzień
11 czerwca 2010 roku musi
odzyskać jeszcze ponad 24
tysiące złotych. To stanowczo
więcej niż kwota 3-miesięcznego czynszu (w przypadku
zalegania z płatnościami za 2
miesiące lub 6000 zł za media)
a więc MOSiR mógł rozwiązać
umowę z dzierżawcą „od ręki”.
Tak się nie stało. Nie wiemy
jednak, czy kwota ta zawiera
odsetki. Dyrektor nie potrafił
nam odpowiedzieć na pytanie,
czy na zaległe kwoty wystawiane były dzierżawcy faktury
i kiedy.
Pytania, jakie nasuwają się
w tej sprawie są proste. Co
to za interes, gdy de facto
kredytuje się działalność
prywatnego przedsiębiorcy?
Dlaczego nie rozwiązano
umowy, która nie przynosiła
korzyści finansowych, tylko
zmieniano jej zapisy na korzyść dzierżawcy? Dlaczego
pomimo próśb naszej redakcji nikt z Urzędu Miasta
nie przyjrzał się bliżej tej
sprawie? I na koniec pytanie retoryczne: czy tak jak
pan Krzysztof Kubiszyn w
Kołobrzegu są traktowani
wszyscy przedsiębiorcy?

Jeśli jesteś tak ambitny jak Łukasz Czechowski, nie
zwlekaj i upoluj dla siebie jakąś posadę samorządową!
Może spółka z udziałem Skarbu Państwa? Żaden problem,
nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji. Przynależność
do Platformy Obywatelskiej wystarczy. Mamy co do tego
pewność. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe naszych
radnych. Żyje im się znakomicie.

Upoluj sobie posadę!

N

ajwięcej w 2009
roku zarobił radny
niezależny
Andrzej Mielnik: 885,946
zł. Za nim uplasował
się Henryk Bieńkowski z Centroprawicy
Razem
(134,160
zł) oraz Krystyna
Strzyżewska
z
SLD (133,669 zł).
Aż 5 radnych pracuje na posadach
samorządowych w
samorządzie kołobrzeskim. Nieźle
radzi sobie radny
Wiesław Parus
z PO (ponad 100
tysięcy złotych), ale także radny Artur Mikołajek
z PO (ponad 80 tysięcy).
Równie nieosiągalne dla
dobrze wykształconego
kołobrzeżanina, a już na
pewno dla absolwenta
wyższej uczelni z trzema
językami i dwoma fakultetami, są zarobki najmłodszego radnego w Polsce
Łukasza Czechowskiego,
który w 2009 roku zarobił
69,185 zł i poprawił swój

wynik
z
2008 roku o 7
tysięcy złotych, czyli nawet o roczne uposażenie
emeryta lub rencisty.
Znacznej poprawie uległy
także majątki naszych
radnych. Ale nie trzeba
się martwić. W tym roku
mamy również wybory

samorządowe.
Każdy
może mieć szansę
zrobić oszałamiającą karierę jak radny Czechowski. Radzimy czasami nie
chwytać za wędkę, ale od
razu za polityczny karabin
(więcej o posadach samorządowych piszemy
na stronie 4).
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Zastanawiałeś się, dlaczego twoje podania o pracę są odrzucane? Słabo wypadłeś na konkursie lub rozmowie kwalifikacyjnej, choć wiesz,
że byłeś bardzo dobrze przygotowany? Nie martw się, po prostu to stanowisko nie było dla ciebie. Wcześniej zaklepał je ktoś inny.

KOŁOBRZESKA PAJĘCZYNA
Marek Hok – członek
zarządu woj. zachodniopomorskiego, szef kołobrzeskich struktur PO
Adam Hok – z-ca dyrektora
generalnego w hotelu „Senator”
(udział Skarbu Państwa), od niedawna w prywatnej firmie

Artur Mackiewicz
– starosta kołobrzeski

Janusz Gromek
– prezydent miasta

Krystyna Paszkiewicz
– konkubina Artura Mackiewicza, inspektor w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta

Jolanta Gromek – szwagierka
Janusza Gromka, podinspektor
w Referacie Windykacji i Egzekucji Urzędu Miasta

Wiesław Parus – radny
Rady Miasta, przewodniczący Klubu PO, z-ca
kierownika Ujęcia Wody
Miejskich Wodociągów i
Kanalizacji
Bartłomiej Parus – syn
radnego Parusa, członek Rady
Osiedla nr 3, z-ca dyrektora
sanatorium „Niwa” (KRUS)

Aleksandra Ostolska – konkubina Adama Hoka, młodszy
referent w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta

Henryk Placak – radny
Rady Miasta, trener na
Orliku w Radzikowie
Oliwia Placak – córka radnego
Placaka, podinspektor w
Wydziale Komunikacji i Spraw
Gospodarczych Starostwa
Powiatowego

Ewa Pełechata – szwagierka
Marka Hoka, sekretarz Urzędu
Miasta
Krzysztof Mielnikiewicz
– rodzina Ewy Pełechaty,
podinspektor w Biurze Audytu i
Kontroli Urzędu Miasta

Piotr Lewandowski
– radny Rady Miasta,
inspektor w Wydziale
Wdrażania RPO Urzędu
Marszałkowskiego

Do tego należy doliczyć Młodych Demokratów i członków
Platformy Obywatelskiej zatrudnionych w okresie rządów
PO w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, w spółkach
z udziałem Skarbu Państwa, jednostkach pomocniczych i
spółkach miejskich, na stanowiskach kierowniczych, a także
niektórych dyrektorów, wiceprezesów i prezesów. To kolejne
30 osób, które mają pracę i są w PO. Zbieg okoliczności?

P

raca w samorządzie wymaga fachowości
i doświadczenia, a z
drugiej strony odpowiedzialności i dbałości o dobro wspólne.
To praca publiczna na
rzecz nas wszystkich,

zwłaszcza w urzędach, gdzie obsługiwani są mieszkańcy.
Szczególnie jednak w
bieżącej kadencji samorządu, samorząd,
jego jednostki i spółki
stały się polem eksploatowanym politycz-

Artur Mikołajek – radny
Rady Miasta, przewodniczący Komisji Prawa, pracownik
Kołobrzeskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego,
członek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Lidia Mikołajek – żona
radnego Mikołajka, dyrektor
Gimnazjum nr 1
Justyna Greczyńska – córka
radnego Mikołajka, podinspektor w Wydziale Inwestycji
Urzędu Miasta

nie. Kilkanaście osób
otrzymało również
bezpłatne urlopy w
Urzędzie Miasta, aby
podjąć pracę w spółkach lub jednostkach
związanych ze Skarbem Państwa. Po ich
zwolnieniu, powrócą

Dariusz Zawadzki – radny
Rady Miasta, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
kierownik kołobrzeskiej filii
Domu Pomocy Społecznej
we Włościborzu

Łukasz Czechowski
– radny Rady Miasta, asystent europosła Nitrasa,
specjalista d.s. marketingu
w MOSiR, członek rady
nadzorczej Geotermii
Pyrzyce

Stanisława Zawadzka – matka
radnego Zawadzkiego, pomoc
administracyjna w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta

do Urzędu. Lista tych
osób nie jest jawna.
Przedstawiamy własną listę najciekawszych przypadków zatrudnienia w obecnej
kadencji samorządu.
Nie oceniamy kwalifikacji czy doświad-

Prezydent Janusz Gromek składa
gratulacje Irenie Carewicz, która
otrzymała srebrny medal za długoletnią
służbę.

czenia. Wiemy, że
wygrali konkursy
lub awansowali.
Wskazujemy jedynie ich związek z
rządzącą obecnie
partią lub na koligacje rodzinne.

Marcin Beńko - radny
Rady Miasta, zatrudniony
w Zachodniopomorskich
Ośrodku Ruchu Drogowego

To już 50 lat

kołobrzeskiej Komunikacji

H

istoria Komunikacji Miejskiej sięga
1 stycznia 1960
roku, kiedy to Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
uruchomiło pierwsze
w Kołobrzegu dwie
linie autobusowe. Jedna przebiegała ulicą
Koszalińską, Lenina,
Dworcową i Cyrankiewicza do końca ulicy

Rybackiej, druga natomiast
od Złotowa ulicą Świerczewskiego, Trzebiatowską
do dworca PKP.
W latach 90-tych, po powstaniu samorządu, Komunikacja Miejska stała się
firmą miejską, a następnie
w październiku 1993 roku
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie,
spółka prowadzi przewozy
w zakresie 9 stałych linii

autobusowych. Obsługuje
Strefy Płatnego Parkowania
i prowadzi sprzedaż paliwa.
Podczas uroczystości z
okazji 50-lecia przedsiębiorstwa, odznaczenia w
imieniu prezydenta RP
wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Andrzej
Chmielewski.
Gratulacje
pracownikom złożył prezydent miasta oraz prezes
spółki - Andrzej Olichwiruk.
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PLATFORMA MOŻE, WY TEŻ

WIESZAJCIE
PLAKATY GDZIE
CHCECIE!
M
łodzi Demokraci obsmarowali Kołobrzeg
plakatami Bronisława Komorowskiego. Zostali złapani na
gorącym uczynku, ale nikt nic
im nie zrobił. Wręcz przeciwnie. To jasna wskazówka dla
wszystkich: majątek miejski
służy do plakatowania dla każdego. Za darmo oczywiście!

Niedawno otrzymaliśmy informację, że grupy Młodych
Demokratów rozlepiają w niedozwolonych miejscach plakaty
Bronisława
Komorowskiego.
- Trzyosobową grupę Młodych
Demokratów zatrzymała Straż
Miejska - poinformował nas
jeden ze świadków zdarzenia.
- Jest wśród nich Ziemowit
Czerski.
Strażnicy prowadząc rutynowy
patrol zauważyli troje młodych
ludzi, którzy plakatowali budynek dawnych warsztatów przy
„Kauflandzie”. Wylegitymowali
ich i na tym zakończyła się procedura. - Naszym zadaniem było
spisanie tych osób, w przypadku
gdyby okazało się, że robili to
bez niezbędnego pozwolenia
- mówi Mirosław Kędziorski,

komendant Straży Miejskiej. Ustaliliśmy, że budynek był właśnie przekazywany aktem notarialnym nowemu właścicielowi,
który dał zgodę tym ludziom na
jego oplakatowanie. Ponieważ
formalnie budynek był jednak
we władaniu miasta, jako prawnego właściciela, zapytaliśmy o
to prezydenta Janusza Gromka,
który w tym działaniu nie widział nic złego. Na tym nasza
rola się zakończyła.
Okazuje się więc, że w wyborach samorządowych Młodzi
Demokraci będą mogli oplakatować całe miasto. Tym bardziej,
że plakaty wieszali nie tylko
przy „Kauflandzie”, ale oblepiali
wszystko co należy do miasta
na trasie Rondo Kardynała Jeża
aż do Radzikowa na wylocie
ulicy Grzybowskiej: płoty, mury,
przystanki autobusowe. Zapytaliśmy o sprawę rozpoznaną
osobę przez świadka zdarzenia
przy ul. Młyńskiej. - Ja tylko
lepiłem plakaty na budynku
przy „Kauflandzie” - oświadcza
Ziemowit Czerski z „Młodych
Demokratów”. - Na to mieliśmy
zgodę i nic złego nie robiliśmy
- dodaje Czerski.
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BO PANA
W YPROWADZĄ!
Gromek grozi:

P

rezydent Janusz Gromek
wyraźnie nie panuje nad
swoimi emocjami, zwłaszcza
wobec osób których nie lubi
lub w sytuacjach, które go
przerastają. Tak było podczas
ostatniego spotkania z radnymi, gdy Janusz Gromek nie
przekonał niezbędnej większości do swojego pomysłu.
Argumentując swoje stanowisko, machał rękami. Idealna
okazja, żeby wykonać kilka
zdjęć.
Ale to
się

Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg

prezydentowi wyraźnie nie
spodobało. – Pytał pan o
zgodę? – burknął arogancko
prezydent. – Proszę mi nie
robić zdjęć! – fuknął na koniec. Tyle, że prezydent jest
osobą publiczną, zwłaszcza
w Urzędzie Miasta na spotkaniu z radnymi. Dlatego zdjęcia
ma prawo mu robić każdy,
zwłaszcza dziennikarze. Tyle,
że prezydent uważa inaczej.
To zapewne jego Urząd i
panują tam jego zasady. Jakie? Mogłem się przekonać
kilka chwil później. – Bo pana
wyprowadzą! – groził mi prezydent. Nikt nie skomentował
jego wypowiedzi. Obecna na
sali przewodnicząca Rady
Miasta Urszula Dżega-Matuszczak, gdyby tak do gości
furknął Lech Kozera, dałaby
mu ostrą reprymendę. Ale
to prezydent, on może
traktować ludzi jak chce.
Dziennikarze już usłyszeli słynne „Gnoju ty
jeden”, teraz można
było się posunąć krok
dalej, grożąc dziennikarzowi wyrzuceniem z sali. Kultura
kontra Gromek 0:2.
Robert Dziemba

Boże Ciało się udało
R

K

L

A

M

NAJWIĘKSZY WYBÓR FILMÓW

M

szę św. z uroczystości
Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej w Bazylice Mariackiej odprawił biskup
sufragan Krzysztof Zadarko. O
godz. 11.00 procesja wyruszyła na ulice Kołobrzegu. W tym
roku trasę trzeba było zmienić
w związku z pracami ziemnymi
prowadzonymi na ul. Armii Krajowej. I tak na mieście zamiast
4 ołtarzy były 3.

E

W KOŁOBRZEGU I ATRAKCYJNE CENY

O

statni
ołtarz
znajdował się w
bazylice, gdzie tłumy
zakończyły swoją religijną
uroczystość. A uczestniczyły w
Bożym Ciele tłumy, bo i pogoda sprzyjała.

ul. Mariacka 24B (obok katedry)

www.videomaniak.prv.pl

A
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JUŻ NIE WALĄ GŁOWĄ W MUR!

Marek Hok,
członek zarządu województwa
zachodniopomorskiego

Mur
oporowy
na Parsęcie
jest w fatalnej
kondycji
technicznej
Bogdan Kornas,
jego firma wygrała
przetarg na odbudowę
murów oporowych
- To ważny dzień dla tej części miasta - mówi Marek Hok,
członek zarządu województwa
zachodniopomorskiego. - Przez
wiele, wiele miesięcy staraliśmy
się o pozyskanie środków na odbudowę muru oporowego pomiędzy mostem na ulicy Kamiennej
a mostem na ulicy Łopuskiego
i zabezpieczenie miejskiego
odcinka rzeki Parsęty. Ta inwestycja jest częścią szerokiego
projektu związanego z regulacją i
zabezpieczeniem rzeki pomiędzy
Białogardem a Kołobrzegiem.
- Celem tego projektu jest zabezpieczenie
przeciwpowodziowe

Janusz Gromek
Prezydent Miasta Kołobrzeg
doliny rzeki Parsęty, w szczególności miasta Kołobrzeg - tłumaczy Tomasz Płowens, dyrektor
Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie. - To trudna, ale
zarazem niezbędna inwestycja.
Jest teren miejski, trzeba się
tu liczyć także z wezbraniami.
Dodatkowo, chcemy odbudować
około 8 kilometrów wałów przeciwpowodziowych.
Jak dodaje dyrektor Płowens,
na odcinku rzeki pomiędzy ulicą
Szpitalną i Rzeczną trzeba się
liczyć również z wieloma niewybuchami i niespodziankami z

Czy to dopuszczalne, żeby niemal w 50-tysięcznym mieście
i szpitalu, który zajmuje 2 miejsce w Polsce, nie było mammografu? Kobiety mówią stanowcze NIE takiej sytuacji!

MAMMOGRAF POTRZEBNY
OD ZARAZ!

Od pewnego czasu kołobrzeski
szpital ogłasza, że do miasta przyjedzie mammobus dla kobiet, które
mają wyznaczony termin badania
piersi. - Mammobus był stworzony
do obsługi terenów, na których nie
ma warunków oraz przychodni z
takim sprzętem – mówi Ewa Dmitroca, przewodnicząca kołobrzeskiego Forum Kobiet. - Kołobrzeg
ze szpitalem szczycącym się 2
miejscem w kraju pod względem
bezpieczeństwa bez mammografu
urąga temu zaszczytowi. Warunki
panujące przy wykonywaniu badań
nie są na tyle komfortowe, do jakich
byłyśmy przyzwyczajone. W środku
jest bardzo ciasno, nie ma przebieralni ani poczekalni. Kobiety czekają na zewnątrz autobusu nawet
przy niesprzyjającej pogodzie. Na
tak małej powierzchni nie można
zachować intymności badań, co
jest stresujące w szczególności dla

kobiet, które robią to po raz pierwszy. Dużo do życzenia mają warunki higieniczne panujące w mammobusie. Docierają do nas sygnały od
kobiet, które nie ukrywają swojego
niezadowolenia z zaistniałej sytuacji. Jako pacjentka korzystająca
ostatnio z usług mammobusa potwierdzam ich niezadowolenie. Tak
być nie powinno.
Dyrektor Janusz Olszewski odpiera
te zarzuty. – Kilka razy byłem w tym
mammobusie i kobiety chwaliły sobie te badania. Mówiły mi, że dzięki
mammobusowi mają kontakt ze
specjalistami ze Szczecina i w razie
jakichkolwiek problemów mogą być
od razu prowadzone przez Szczecin. A poza tym muszę powiedzieć,
że liczba badań w mammobusie
jest większa niż poprzednio w
poradni.
Teraz Janusz Olszewski zna już i
głosy niezadowolenia.

czasów II
Janusza Gromka głowa chyba już przestała boleć.
w o j n y
światowej. Tu
Bo jak sam kiedyś mówił, w sprawie remontu
rzeka zostanie
murów oporowych na rzece jest jak z waleniem
pogłębiona i nie
wiadomo, co razem z
głową w mur. Tenże mur zostanie rozebrany
mułem wyciągną robotw standardowy sposób, bo znalazły się
nicy.
Bogdan Kornas, którego firma
na ten cel pieniądze.
wygrała przetarg na odbudowę
murów oporowych, zamierza jak
najszybciej przystąpić do prac
budowlanych. Dzięki zastosowa- na ul. Szpitalnej, większe prace Jego odbudowa to konieczność.
nej technologii mają nie ucierpieć rozpoczną się po sezonie. Mają Całkowita wartość projektu to 29
drzewa. Jak deklaruje Kornas, w się zakończyć w 2011 roku.
milionów złotych, 50% dofinanwakacje nie powinny wystąpić Mur oporowy na Parsęcie jest sowuje Unia Europejska, 50%
szczególne utrudnienia w ruchu w fatalnej kondycji technicznej. pochodzi z budżetu państwa.

DYSKRYMINACJA
W RCK

Jak spuścić politycznego konkurenta i przeciwnika?
Tak jak dyrektor Regionalnego Centrum Kultury
Tadeusz Kielar: bez zbędnej zwłoki!

BO W PONIEDZIAŁKI MAJĄ WOLNE

P

iotr Lepa złożył w
RCK wniosek o wynajęcie sali koncertowej
ratusza. Chciał zapłacić.
Dyrektor nie chciał jednak
jego pieniędzy. Piotr Lepa
jest przewodniczącym powiatowych struktur Stronnictwa Demokratycznego.
– Chcieliśmy wynająć
salę na spotkanie z kandydatem na prezydenta
Andrzejem Olechowskim.
Wybraliśmy salę koncertową ratusza, która już
niejednokrotnie była wynajmowana na spotkania
o charakterze społecznopolitycznym. Chcieliśmy
normalnie zapłacić, więc
sprawa wydawała mi się
zwykłą formalnością.

Piotr Lepa
ma
rację:
wydawało mu
się. Bo dyrektor RCK bez
zbędnych ceregieli mu odmówił. - Spotkałem
się z dyrektorem
i usłyszałem, że on
chce ograniczyć powiązania RCK z jakąkolwiek
polityką i nie chce, żeby ta
instytucja była kojarzona
z jakąkolwiek opcją polityczną - kontynuuje Lepa.
- Dlatego usłyszałem, że
sali koncertowej nie otrzymam. A na moim podaniu
dyrektor napisał, że sali
nie otrzymam, bo RCK w
poniedziałki nie pracuje.

Lepa nie kryje irytacji z
takiego obrotu sprawy i
uważa, że gdyby dyrektor
tylko chciał, sala mogłaby
zostać użyczona na 1 godzinę, bo o tyle wnioskował. - Myślałem, że RCK
chce zarabiać - dodaje.
Sprawdziliśmy. Kilka tygodni wcześniej RCK jednak

w poniedziałki pracowało,
bo w sali koncertowej ratusza odbyło się spotkanie
SLD i Bartosza Arłukowicza z mieszkańcami
Kołobrzegu. Tymczasem
dyrektor Kielar nie odbiera naszych telefonów,
więc nie wiemy, czy w tym
temacie ma jakąś lepszą
wymówkę.
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KIEDY POZNAMY
PRAWDĘ O PIROLIZIE?
Eugeniusz Portka lubi
mówić o swojej instalacji do quasi-pirolizy
niskotemperaturowej.
Twierdzi, że jest bezpieczna, a grupa mieszkańców niszczy jego
wizerunek. Ale gdy musi
odpowiadać na trudne
pytania, irytuje się
i przerywa rozmowę.

C

zy piroliza może być
groźna? Czy instalacje
do tego procesu są nieszkodliwe? Te pytania pojawiają się coraz częściej. Okazuje
się, że władze o to nie pytały.
Pytają za to dalej mieszkańcy,
którzy nie przejęli się tym, że
władze zrobiły ich w konia,
a spółka „Portka” wysłała pismo przesądowe do Doroty
Oyedemi. – Naszym prawem
jest pytać i uzyskiwać pełne i
bezstronne dane, bo walczy-

my o nasze bezpieczeństwo i
prawo do życia w normalnych
warunkach – tłumaczy Dorota
Oyedemi.

Pan Portka nie był zadowolony
z pytań i jedynie z nich ironizował, nie odpowiadając na
żadne. A oto pytania:

Mieszkańcy dotarli do informacji w Internecie, z których
wynika, że technologia pirolizy
niskotemperaturowej stosowana na przykład w Białce czy
Oświęcimiu, sprawia same
problemy. Zwróciliśmy się w tej
sprawie do Eugeniusza Portki,
prezesa Portka spółki z o.o.

1. Czy wie, że proces pirolizy
jest niestabilny?
2. Czy dym z jego instalacji w
ubiegłym roku był wynikiem
niekontrolowanego
wzrostu
temperatury i gaszenia pieca?
3. Czy to prawda, że jest w
stałym kontakcie z innymi spółkami, w których znajdują się

instalacje, gdzie proces pirolizy
nie zachodzi według założeń
technologicznych?
4. Czy to prawda, że obecnie
próbuje sprzedać swoją instalację, zdobywając jednocześnie pozwolenia na utylizację
wszystkich prawem dozwolonych odpadów?
Nie znamy odpowiedzi w tej
sprawie, natomiast zapytaliśmy
rzecznika prasowego prezydenta Kołobrzegu, dlaczego
do tej pory władze miasta nie

sprawdziły, jak proces pirolizy
sprawdza się w innych miejscowościach. - Informacje o
tym, że były w Polsce próby
wykorzystania tej technologii
dotarły do prezydenta - mówi
Michał Kujaczyński, rzecznik
prasowy Janusza Gromka.
- Prezydent poprosił o przygotowanie informacji przez panią
prezes MWiK w tej sprawie.
Chodzi o instalacje w Białce
i Oświęcimiu. Czekamy na
raport.

O MAŁY WŁOS A BYŚMY MIELI
WOSKOWE WYBRZEŻE

T
Bieńkowski potwierdził
swoją kandydaturę

H

enryk Bieńkowski podczas spotkania z dziennikarzami sprecyzował
swoje plany wyborcze. Wiadomo,
że wystartuje pod swoim nazwiskiem jako
kandydat apolityczny. Jego celem jest zmiana wizerunku miasta, poprawa wydolności
komunikacyjnej i kondycji gospodarczej, a
przede wszystkim zastopowanie politycznego podziału miasta, w którym panuje strach
przed wyrażaniem własnych myśli, a od
grabarza po urzędnika wysokiego szczebla
pracę mogą mieć w zasadzie członkowie
Platformy Obywatelskiej czy osoby popierające tę partię.
Bieńkowski stwierdził, że w ocenie jego zamierzeń warto sprawdzić co obiecał i co zro-

bił w ostatniej kadencji, gdy był prezydentem
miasta. W jego przekonaniu, dziś ekipa PO
realizuje to, co on rozpoczął. Henryk Bieńkowski chce więc znów wyciągnąć Kołobrzeg
z marazmu gospodarczego i politycznej degrengolady.
Bieńkowskiego poparł jeden z obecnych
gości na konferencji - jego były rzecznik
prasowy - Piotr Pasikowski. Pasikowski cieszy się z deklaracji startu Bieńkowskiego,
bo jego zdaniem jest to decyzja oczekiwana
przez mieszkańców, a nawet postulowana,
zwłaszcza przez osoby, które rozmyśliły się
z poparcia innej opcji bądź nawet zawiodły
się na rządach Janusza Gromka i Platformy
Obywatelskiej.

ego jeszcze nie było.
Na podkołobrzeskiej
plaży morze wyrzuciło sporych rozmiarów granulki parafiny. – Mieliśmy
ostrzeżenie w tej sprawie
– mówi Marek Hubert, szef
zarządzania kryzysowego.
Ostrzeżenie jednak szybko
zamieniło się w realne zagrożenie. Morze wyrzuciło
parafinę po zachodnie stronie ujścia Parsęty.
Wcześniej czyszczono plaże
na wschód od Świnoujścia.

Zebrano kilkaset kilogramów tej substancji. Jednak
silne wiatry pchały lekką
parafinę w kierunku Kołobrzegu. Przypuszcza się, że
substancja przypłynęła najprawdopodobniej z Niemiec.
Niemieccy śledczy podejrzewają o zanieczyszczenie
norweski tankowiec, który
w ostatnim czasie przepływał w rejonie Meklemburgii
- Pomorza Przedniego.
Na plaży szybko pojawili
się strażacy ochotnicy oraz

pracownicy

Urzędu Morskiego. Z workami przemierzali plażę i
zbierali parafinę. Granulki
tej substancji morze wyrzuciło na dystansie kilkunastu
kilometrów. Nie jest ona
szkodliwa dla ludzi, ale w
sezonie letnim na pewno
nie byłaby atrakcją dla plażowiczów.
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Dogląda bazyliki
na emeryturze

Historyczny parowóz Pm 36-2, zwany Piękną Heleną, po raz kolejny zawitał na kołobrzeskim dworcu,
skąd dojechał do portu pod latarnię morską.

PIĘKNA HELENA OCZAROWAŁA
KOŁOBRZEG

Z

nany wszystkim kołobrzeżanom ksiądz prałat Józef Słomski, choć już
nie musi, w końcu korzysta
z uroków życia emeryta,
nadal odwiedza swoją ukochaną świątynię i przygląda się prowadzonym pracom remontowym. – Nie
wtrącam się, jestem od
tego z daleka – tłumaczy
na samym początku. – Za
moich czasów robiło się to
inaczej – śmieje się na myśl
o różnych zabiegach w czasach komunistycznych, gdy
zdobycie worka cementu
lub cegieł graniczyło z
cudem, a trzeba było odbudować tak wielką świątynię
ze zniszczeń wojennych w
dodatku systemem gospodarczym.
Aparat fotograficzny to jak
zwykle coś, co uważa za
niekoniecznie potrzebne.
– Bo klisza ci pęknie – żartuje ksiądz Słomski, jednocześnie wymieniając opinie
na temat prowadzonych
prac konserwatorskich.
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o raz pierwszy, Piękna
Helena przyjechała do
Kołobrzegu w 2002 roku
z okazji 200-lecia uzdrowiska. Wtedy też ostatni
raz wjechała do portu. W
tym roku było to możliwe,
bo zostało wreszcie wyremontowane torowisko. A i
Piękna Helena przyjechała
po rocznej przerwie, gdyż
przechodziła remont główny, co zresztą można było
zobaczyć osobiście.
Wielu kołobrzeżan i przyjezdnych było zdziwionych przejazdem parowozu i dawno nie
słyszanym w kurorcie gwizdem i świstem pary. Do portu,
tradycyjnie, poprowadził skład
kolejarz, idąc torowiskiem i
zwracając uwagę nieostrożnym spacerowiczom. Piękna
Helena dojechała do portu,
gdzie przywitały ją tłumy dzieci i dorosłych. Do Kołobrzegu
przyjechało wielu miłośników
kolei z Polski i nie tylko.
Wszyscy głęboko przeżywali
całe zdarzenie. Publiczność
fotografowała się na tle pa-

M

-

rowozu. Można było wejść do
kabiny maszynisty i zobaczyć
mnóstwo zaworów oraz palenisko. Niestety, o mały włos,
o parowóz do portu by nie
dojechał. Na przeszkodzie
stały i to dosłownie samochody, które wbrew przepisom
bezmyślni kierowcy zostawili
na torowisku. Interweniowały
służby porządkowe, kolejarze
i miłośnicy kolei. Na szczęście udało się.
W roku 1936 opracowano w
Chrzanowie pospieszny parowóz doświadczalny typu Pm

36. W następnym roku zbudowano dwie maszyny tego
typu. Na światowej wystawie
w Paryżu „Sztuka i technika
obecnych czasów”, która
została otwarta 24 maja 1937
roku, parowóz Pm 36-1 został
odznaczony złotym medalem
za osiąganą prędkość i aerodynamiczny kształt. Niestety,
wojnę przetrwał tylko parowóz Pm 36-2, który trafił do
ruchu planowego w roku
1947, po naprawie w ZNTK
w Bydgoszczy. Swoją ostatnią planową jazdę Piękna

Helena wykonała w kwietniu
1965 roku, a później trafiła
do Muzeum Kolejnictwa w
Warszawie. Następnie po
remoncie kapitalnym w Pile
w 1995 roku, parowóz ten
przekazano do parowozowni
w Wolsztynie. Jest to jedyna
czynna parowozownia w
Europie. Wśród eksponatów
jest między innymi Piękna
Helena, która jest wykorzystywana po dziś dzień.
- To wspaniała lokomotywa
– twierdzą maszyniści, obsługujący parowóz. - Przed

wojną nie było drugiej takiej.
Parowóz Pm 36-2 ma prawie
25 metrów długości i moc
1325 kW. W zbiorniku może
pomieścić 32 tysiące litrów
wody, a jego zapas węgla to
9 ton. Ciśnienie wytwarzane
w kotle wynosi 1,8 MPa.
Średnica największych kół
- kół napędowych, wynosi 2
metry! Lokomotywa rozwija
prędkość 130 km/h. Jej masa
w stanie roboczym wraz z
tendrem (specjalnym wagonem na paliwo, wodę i smary)
wynosi 161,5 tony.

A

Radny Artur Dąbkowski pełni dyżur w:
-
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WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ W BAZYLICE MARIACKIEJ

ostatni czwartek miesiąca w Biurze Rady
Miasta - Ratusz w Kołobrzegu,
pokój nr 43 w godz. 13:30 - 15:30;
1 (pierwsza) niedziela miesiąca w biurze
Rady Osiedla Nr 9 w ośrodku „Mona Lisa”
w godz. 18:00 - 19:30;
w innym terminie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym 604 352 811,
e-mail: arturdab7@wp.pl
Serdecznie zapraszam
- jestem do państwa dyspozycji
Artur DĄBKOWSKI

Lipiec w kołobrzeskim AMFITEATRZE
2 lipca – DODA
3 lipca – Gala Kabaretowa
13 lipca – Wieczór Włoski
15 lipca – Maryla Rodowicz
17 lipca – Agnieszka Chylińska
23-25 lipca – SUNRISE
29 lipca – Gala Cygańska
30 lipca – I Kołobrzeska
Noc Kabaretowa
31 lipca – Robert Janowski

Sierpień w AMFITEATRZE
2 sierpnia – BRATHANKI
3 sierpnia – Kabaret Moralnego
Niepokoju
5 sierpnia – Hanna Śleszyńska,
Olga Bończyk
„Pomału a jeszcze raz”
6 sierpnia – PERFECT
7 sierpnia – Recital Grażyny
Brodzińskiej

Więcej informacji na www.amfiteatr.kolobrzeg.eu

Nie mieli wątpliwości
W

Bazylice Mariackiej odbyła
się wyjątkowa
uroczystość, podczas
której biskup Edward
Dajczak wyświęcił 11
nowych kapłanów.

Ś

więcenia w Kołobrzegu odbywają
się ze względu
na wielkość bazyliki
- w tej świątyni można
tę uroczystość przeprowadzić bez ścisku,

a jest ona obchodzona
w wyjątkowo uroczystej
oprawie. Takich warunków nie ma w katedrze
koszalińskiej. Na święcenia do Kołobrzegu
przyjechała niemal cała

diecezja,
duchowieństwo, wierni, a także
rodziny nowych księży.
A nowi kapłani nie mieli
żadnych
wątpliwości:
chcą służyć Bogu i jego
ludowi.
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TEGO NIE PAMIĘTAJĄ
NAJSTARSI KOŁOBRZEŻANIE

Z

auważyli je turyści w
Ustronia
okolicach
Morskiego. Spacerowały
sobie po plaży. Nie przejmowały się turystami, dla
których były prawdziwą
atrakcją.
Lubiące klimat australijski,
spacerują nad Bałtykiem!
To wprost niewiarygodne,
turyści przecierają oczy
z wrażenia. A jednak, to
flaminigi. Zadziwieni odkryciem są również ornitolodzy, którzy twierdzą, że
ptaki raczej nie przyleciały
w okolice Kołobrzegu i
Ustronia Morskiego i na
pewno nie osiedlą się w
Ekoparku. Zdaniem ornitologów, ptaki raczej uciekły z
niewoli, najprawdopodob-

niej z jednego z ogrodów
zoologicznych. Ale jest też
szansa, że jednak zwierzęta
mogły tu jakoś się dostać.
Czyżby
to egzotyczny
zwias t u n
gorącego
lata?!

Wyjątkowe tempo prac
w Ekoparku?

A
N
Ż
MO
Ć
Ś
Ą
I
US
Ć
A
K
I PŁA

W

ładze
miasta
obiecały kołobrzeżanom wyjątkowe
tempo prac i przywrócenie
ścieżki rowerowej w Ekoparku do ruchu jeszcze
w sezonie wakacyjnym.
Niestety, kto uwierzył
w te obietnice, może
czuć się oszukany.
Ścieżka roweroKierowcy w Kołobrzegu
wa do Ekoparku
Wschodniepowoli tracą cierpliwość.
go jest nieczynna.

KIEROWCY APELUJĄ:

NIECH KTOŚ
STUKNIE
SIĘ W GŁOWĘ!
T

o kolejny sezon, w którym czekają ich ogromne
utrudnienia w ruchu niemal
na każdej drodze wjazdowej
do miasta. – Trzeba być
oszołomem, żeby zaplanować remont jakiegoś mostu
na środek sezonu – nie kryje
swoich emocji pan Zbigniew,
który prosi nas o jakąś
interwencję, bo dojazd do
domu zajmuje mu niemal 2
godziny dziennie. – Tak nie
da się żyć, a ani prezydent
ani ci drogowcy w ogóle nie
myślą. Ktoś powinien w tej
sprawie interweniować!
Ale to nie takie proste, gdyż
termin remontu był znany od
dawna, a ciepłe miesiące

wakacyjne są najlepsze do
tego rodzaju prac. Nikt jednak nie ma odwagi powiedzieć tego kierowcom. A ci
irytują się stojąc w korkach
od Bagicza do Podczela i
od ulicy Koszalińskiej do
Podczela. W upalne dni
nie pomoże nawet klimatyzacja.
Podobnie sytuacja ma się
w części południowo-zachodniej Kołobrzegu. Na
początek remont mostu
w Dźwirzynie i całkowicie
zamknięty ruch w kierunku
Mrzeżyna. Dojazd do tej
miejscowości będzie możliwy przez Trzebiatów, ale tu
kolejna niespodzianka. Na

Przy wjeździe od strony
„Arki” znajduje się blokada z
zakazem ruchu. Rowerzyści
nie stosują się do znaku, bo
ścieżka rowerowa do Podczela jest najpiękniejszą ścieżką
krajobrazową w Kołobrzegu.
Jej zamknięcie na wakacje to
nonsens!
Ścieżka została uszkodzona
niekontrolowanym wypływem
wody z Ekoparku. Silny strumień zmiótł w mgnieniu oka
drewniany mostek, z którego
korzystali rowerzyści, ale
także piesi. Jednak już od 3
miesięcy w Ekoparku niemal
nic się nie zmieniło. W wydmie
jest dziura, a mostku jak
nie ma, tak nie

Kanale
Drzewnym
jest
budowany
most przy rondzie na ulicy
Trzebiatowskiej, a do tego
dochodzi remont samej ulicy
aż do skrzyżowania z ulicą
Artyleryjską. Do tego remont murów oporowych na
Parsęcie, co jakiś czas jakiś

będzie. Przyznał to Karol Królikowski, naczelnik Wydziału
Komunalnego Urzędu Miasta.
- Faktycznie, naczelnik wyjaśnił nam, że odbudowę wydmy
i mostku czeka pełna procedura przetargowa, a to nie wróży
nic dobrego - mówi radny Jacek Woźniak. - Bo miasto musi
zaczekać, aż wydmę
odbuduje
Urząd
Morski, dopiero
może ruszać
z
pracami
przyszły
w yk o nawca.
A
to
będzie
trwało.

Rowerzyści przenoszą więc
rowery przez wydmę, następnie przeprawiają się
przez wyrwę z wodą i dalej
wjeżdżają na ścieżkę rowerową. Tylko czy taką
atrakcję chcieliśmy przygotować dla turystów?

wypadek, może pęknięta
rura wodociągowa i paraliż komunikacyjny miasta
gotowy. Dlatego kierowcą
przypominamy: cierpliwość
jest cnotą!

ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI
OFERUJEMY:
Szeroki asortyment pieczywa
i wyrobów ciastkarskich opartych
na tradycyjnych recepturach
Codzienne dostawy świeżego pieczywa
Konkurencyjne ceny

Społem Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Jedność” w Kołobrzegu
ul. Okopowa 7, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 13 86

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Jedność” w Kołobrzegu
ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 40 41 do 44
fax 94 952 33 52
e-mail: PSS_kolobrzeg@poczta.onet.pl
e-mail do działu handlowo-produkcyjnego:
spolem_kołobrzeg@op.pl

Gwarantujemy wysoką
i kontrolowaną jakość!

PEWNOŚĆ | SOLIDNOŚĆ | SATYSFAKCJA
Zapraszamy do 26 sklepów branży spożywczej i przemysłowej. Realizujemy bony wydawane przez Spółdzielnie i SODEXO PASS.
Posiadacze karty Idea Spa Travel i Karty Klienta Społem korzystają z 5% bonifikaty.
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JACEK WOŹNIAK:
Ja zawsze mam czas

- Miasto Kołobrzeg:
Jacek Woźniak, kandydat na
prezydenta Kołobrzegu, zna
nazwisko swojego pierwszego konkurenta do fotela
szefa miasta. W poprzednim
numerze naszej gazety chęć
kandydowania ogłosił Henryk
Bieńkowski mówiąc, że ma
pomysł na Kołobrzeg.
- Jacek Woźniak: Ja też mam
pomysł na Kołobrzeg. Kołobrzeg
to miasto, które ma dużą dostępność transportową. Pomijam drogi, bo problemy związane z nimi
zostały już dawno zdiagnozowane. Ja w swoim programie główny nacisk będę kładł na lotnisko.
Podchodzę do tego tematu bardzo poważnie. Sprzeciwiam się
sprzedaży tych terenów jako ca-

- Miasto Kołobrzeg: Jerzy Kołakowski, wicestarosta powiatu
kołobrzeskiego, to w powszechnej opinii wzór otwartości Starostwa Powiatowego na klientów. Zawsze uśmiechnięty?
- Jerzy Kołakowski: No, tak
mówią. Myślę, że dobrze, że tak
jest, bo tak powiem: ludzkie
podejście w sprawach administracyjnych jest niezwykle ważne i docenianie przez klientów
starostwa. Tego nauczyłem się
od Stasia Gawłowskiego, kiedy
istniało województwo koszalińskie. On wtedy, pamiętam, mówił
mi, żeby nigdy nie zamykać się w
swoim gabinecie przed ludźmi. I
ja się nauczyłem, że nawet jak
ktoś przychodzi z problemem, to
trzeba starać się go rozwiązać, a
nie zamykać drzwi przed nosem,
tworzyć komitety kolejkowe czy
też stosować zwykłą spychologię. Oczywiście, w praktyce nie
zawsze wszystko uda się zrobić
idealnie. Czas nie jest z gumy, ale
staram się pomagać ludziom, a
uśmiech jest w tym pomocny.
- MK: A ile jest prawdy w tym,
że drzecie przysłowiowe koty
ze starostą?
- JK: O Boże, tam gdzie się drzewo rąbie tam wióry lecą. Mamy
różnice poglądów i rzeczywiście było kilka takich różnych
sytuacji. Wolałbym o tym nie

łoś c i
za 100
milionów złotych. Miasto musi
podjąć działania, żeby uwiarygodnić swoje starania na rzecz
lotniska, jak chociażby wpisanie
do studium funkcji lotniska dla
tego terenu i żadnej innej, a dla
terenów wokół lotniska funkcji,
która nie będzie kolidowała z pasem startowym. Kolejną rzeczą,
która wymaga pilnego uregulowania, to miejsca w żłobkach i
przedszkolach. W poprzednich
kadencjach postępowano lekkomyślnie i dziś mamy problemy z
miejscami dla dzieci. Dotyka to
szczególnie młode małżeństwa.
Jest
możliwość
rozbudowy
naszego żłobka o kolejne 50
miejsc i jest możliwość rozbudowy jednego z kołobrzeskich
przedszkoli. Powiedzmy sobie

wprost: w Kołobrzegu władze
zlekceważyły wyż demograficzny i mamy teraz problemy.
Osobnej uwagi wymaga promocja miasta. Zbyt łatwo odrzucamy proste rozwiązania, które
niewielkim wysiłkiem dają duży
efekt, jak na przykład Pociąg Pirat, który przyjechał do nas niedawno z Poznania. Ten pociąg
jedzie raz w roku, a wiem, że
mógłby robić to co najmniej dwa
razy w roku i mógłby kursować
z Wrocławia. Co prawda, prezydent zapewniał mnie, że miasto
współpracuje przy tym projekcie, ale absolutnie nie wchodzi
w to finansowo. A jest to koszt
naprawdę niewielki. Znacznie
większe pieniądze wydajemy na
pseudo promocję, która nic nam
nie daje.
- MK: A jeśli idzie o tę wydolność komunikacyjną Kołobrzegu, to jak pan ocenia budowę obwodnicy czy też drogi
do portu: to ma sens?
- JW: Pod warunkiem, że zostaną zbudowane wszystkie trzy
etapy, to wtedy to ma sens. Ale
mamy świadomość, że są trudności. W ciągu ostatniej kadencji

skumulowały nam się inwestycje, co powoduje dość poważne
wyzwania dla naszego budżetu.
A to z kolei powoduje niebezpieczeństwo dla pozostałych sfer
polityki społeczno-gospodarczej
miasta, w tym głównie dla polityki społecznej. Ja widzę na
przykład konieczność powrotu
do ustawowej wysokości stawek dodatków mieszkaniowych.
Ale wracając do wydolności
komunikacyjnej, ja nie wierzę,
że nowy przebieg drogi S6
będzie zrealizowany w ciągu
najbliższych 10 lat, więc trzeba
sobie jakoś radzić. Stan dróg
dojazdowych do Kołobrzegu jest
jaki jest i większego wpływu na
to nie mamy. I dlatego powinniśmy postawić na dostępność
do miasta z innych środków
transportu. Kolej. Na ostatniej
sesji Rady Miasta dowiedziałem
się, że Janusz Gromek w ogóle
nie jest zainteresowany analizą
połączeń kolejowych z Kołobrzegiem, urząd nie ma wiedzy,
ilu turystów przyjeżdża do nas
pociągami, a jakby nie patrzeć,
nie wszystkich stać na to, aby
do nas dostać się luksusowym
mercedesem.

- MK: A co Jacek Woźniak ma
do zaoferowania w odróżnieniu
od innych osób ubiegających
się o stanowisko prezydenta?
- JW: Zupełnie inne podejście
do klientów Urzędu Miasta, do
spraw i problemów mieszkańców.
Ja jestem człowiekiem otwartym i
mam inny pogląd na to, jak powinien urząd funkcjonować. Urząd
powinien być dla klientów przyjazny, nie powinien ich stresować. Ludzie, którzy mnie znają,
wiedzą, że jestem człowiekiem
chętnym do rozmów i absolutnie
nie zamkniętym w sobie. Przyjęcie mojego stylu działania z
pewnością podniesie zadowolenie z pracy urzędu w ocenie jego
klientów, a to będzie miało wpływ
na ocenę zarządzania miastem.
Mam taką cechę, że jeżeli ktoś
przekona mnie do swoich racji
to ja bardzo szybko podejmuję decyzje i określone sprawy
wdrażam bez zbędnej zwłoki do
realizacji. Poza tym, ja zawsze
mam czas dla zwykłego człowieka. Nikt, kto do mnie przyszedł ze
swoją sprawą czy problemem,
nie odszedł bez rady lub pomocy.
I to jest moja indywidualna oferta
dla mieszkańców Kołobrzegu.

JERZY KOŁAKOWSKI:
PARTYJNIACTWO
MNIE DENERWUJE
wspominać. Ja nie jestem człowiekiem konfliktowym. Osoby,
które mnie znają, wiedzą, że ja
nie potrafię się kłócić nawet za
bardzo. Jeżeli w ogóle coś takiego się zdarza, to staram się nie
denerwować, bo to tylko szkoda
zdrowia.

ba uważać, uważać co pojawia
się na zewnątrz, nie wierzyć
plotkom. Wiadomo, są zmiany,
pewne sprawy trzeba ułożyć na
nowo, wymaga to zaangażowania wszystkich stron i trochę
czasu. Ale to jest w interesie nas
wszystkich, żeby było dobrze.

- MK: Jak pan ocenia sytuację
Platformy Obywatelskiej w
obliczu ostatnich wydarzeń w
zarządzie partii?
- JK: Jestem szefem koła PO w
Ustroniu Morskim. Ja jestem
człowiekiem od roboty, nie od
gadania. Mam swoje poglądy
polityczne, ale wolę budować, a
nie rujnować. Ja nie jestem partyjniakiem. Nigdy nie ubiegałem
się o jakieś większe funkcje.
Natomiast z polityką i tym co
dzieje się w środku partii trze-

- MK: Jerzy Kołakowski to polityk czy samorządowiec?
- JK: Trudne pytanie, muszę
przyznać. Chyba… polityk też…
ale też i samorządowiec. Powiem
wprost: partyjnictwo mnie denerwuje. Nie chcę, żeby samorząd postrzegano przez widmo
partii i interesów partyjnych.
Trzeba pamiętać, że są u nas
bardzo przejrzyści politycy. Natomiast ja uważam, że naszym
celem jest budowanie i spajanie.
Przyznam, że miałem wielką

nadzieję, że powstanie PO-PiS,
ale niestety do tego nie doszło i
teraz już nie dojdzie.
- MK: A taka ogromna zawiść
u niektórych polityków Platformy do ludzi o innych poglądach, skąd ona się bierze?
- JK: Nie, no zawiść to niewłaściwe słowo. To są różnice w
poglądach, ja tak to uważam.

Natomiast faktem jest, że w
Kołobrzegu mamy niesłychanie
spolaryzowaną scenę polityczną.
Nie potrafię powiedzieć, czy to
jest dobre, ale na pewno jest to
czytelne dla społeczeństwa. Liderem jest tu Platforma Obywatelska, mająca ogromne poparcie
i zaufanie, także w Kołobrzegu.
Ja o tę pozycję jestem spokojny.
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ANDRZEJ MIELNIK:
Mam krew na nogach
- Miasto Kołobrzeg: Rozmawiamy po czerwcowej sesji
Rady Miasta. Dzięki pana postawie Kołobrzeg nie stracił
statusu uzdrowiska i nie ma
krytykowanych przez radnych granic stref.
- Andrzej Mielnik: Powiedzmy, że miałem tam jakiś w
tym udział. Cieszę się z tego,
że prezydent Janusz Gromek
posłuchał głosu rozsądku.
Spotkanie radnych z prezydentem, które i tak nic by nie
dało, nie miało sensu. Po moich
namowach Janusz Gromek
zadzwonił do Warszawy, do
Ministerstwa Zdrowia. Dzięki
tej rozmowie okazało się, że
nie stoimy, tak jak to przedstawiano, nie stoimy pod ścianą,
mamy czas żeby wypracować
granice stref uzdrowiska.

jowej. Pan prezydent na sesji
powiedział wprost, że prace na
tej ulicy zakończą się na skrzyżowaniu z ulicą Katedralną,
resztę robimy po sezonie. Ta
deklaracja bardzo mnie cieszy.
Mam nadzieję, że to zostanie
dotrzymane i nie będzie tak jak
niektórzy mówią, że nie wierzą
władzy. Może jestem naiwniakiem, ale myślę że czasami tej
władzy trzeba zaufać. Nie wierzę, żeby Janusz Gromek nie
dopilnował tego, o czym sam
powiedział. Co do kwestii obwodnicy, ja swojego zdania nie
zmieniam. To nie jest obwodnica. Pożyjemy, zobaczymy kto
miał rację. Mam nadzieję, że to
ja się mylę, i że ta droga ułatwi
życie mieszkańcom. Mam wątpliwości, ale mówię: pożyjemy
– zobaczymy.

- MK: Skoro wspomniał pan
o sezonie, nie obawia się pan
paraliżu
komunikacyjnego
ze względu na prowadzone
inwestycje: rondo na Trzebiatowskiej, ulica Armii Krajowej
a może nawet planowana obwodnica?
- AM: Jest to rzeczywiście duże
nieszczęście dla Kołobrzegu, a
może i szczęście, bo te drogi
muszą i będą zrobione. Jeżeli
chodzi o ulicę Trzebiatowską
i te inne pozamiejskie, jakoś
specjalnego wpływu na to nie
mamy. Chociaż ja uważam, że
włodarze miasta zawsze mają
wpływ na to, co i w którym
momencie się robi, i ja mam
zawsze pretensje, bo tego sensownie nie wykorzystujemy.
Cieszy mnie natomiast inna
rzecz: deklaracja Janusza
Gromka co do
remontu ulicy Armii
Kra-

- MK: Krytykuje pan obwodnicę, stawia się pan prezydentowi Gromkowi. Nie ma
pan takiego wrażenia, że
jako radny niezależny trochę
pan przeszkadza? W opcji
rządzącej nazywa się pana
„mieszaczem”.
- AM: Ja nieraz mówię, że jak
podnoszę nogawki to mam krew
na nogach. Zazwyczaj nogawki
szarpią pieski. Jest tak, ponieważ za to co mówię, jestem
od czasu do czasu atakowany.
Nie potrafiłem zrozumieć w poprzedniej kadencji prezydenta
Bieńkowskiego i nasze drogi się
rozeszły. Nie rozumiem teraz
prezydenta Janusza Gromka,
z którym wytrzymałem trochę
dłużej. Z tymże jedna rzecz
jest taka: nikt mi nie zabroni
wyrażać własnej opinii. Ja
ją wyrażam i jej
bronię. Nie
wiadomo,

Andrzej Mielnik
radny Rady Miasta

w jakim kierunku to miasto
zmierza. Nie ma wizji, moim
zdaniem oczywiście. Wiele
godzin z Januszem Gromkiem
rozmawialiśmy na temat tego,
jakby to miasto miało wyglądać, a później się okazało, że
nasze wizje miasta zupełnie się
rozeszły. Ja nie obrażam się na
ludzi, którzy mają inne zdanie.
Źle by się stało, gdyby była
tylko jedynie słuszna droga.
Trochę lat już mam i pamiętam tamte czasy w naszym
kraju, gdy była jedyna słuszna
partia, która mówiła jedynie
słuszne rzeczy i wszyscy ci,
którzy mieli inne zdanie byli
szykanowani. I powiem tak:
nieraz jak patrzę na siebie,
to zastanawiam się, czy
ja już przeszedłem z tej
epoki poprzedniej, czy ja
dalej jestem jeszcze w tej
epoce.
- MK: W Kołobrzegu?
- AM: Tak. I uważam, że
nikt mi ust nie zamknie.
O
tę
demokrację
wszyscy walczyliśmy,
żeby można było
przynajmniej wyrażać swoją opinię.
W poprzedniej kadencji jako radny
nie byłem z siebie
zadowolony.
W
tej kadencji miałem nadzieję, że
Janusz Gromek
jako człowiek
o innym char a k t e r z e
niż
Henryk
Bieńkowski,
jest w stanie
zgromadzić
wokół siebie grupę
ludzi, która
by chciała
pomóc i pociągnąć to miasto
w jednym kierunku. Okazało
się, że przez to, że prezydent
wszedł w pewne układy, musi

rządzić przez układy polityczne.
To nie jest dobre rozwiązanie.
Wychodzę z tego założenia,
że najważniejszy jest Koło-

brzeg, a nie
wszystko inne.
Z tamtej kadencji byłem
niezadowolony, ale w
tej kadencji jest jeszcze
gorzej. Uważam, że jest
to bardzo słaba Rada
Miasta. Ludzie, którzy
do tej Rady przyszli, nie
wszyscy, ale część z nich
jest tu tylko po to, żeby
mieć z tego jakieś określone profity i myślę, że wszyscy, którzy tutaj mieszkają i
funkcjonują, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Mam
nadzieję, że moja wypowiedź
będzie na tyle denerwująca
dla niektórych, jak ja to mówię: uderz w stół – nożyce
się odezwą, to komentarze
będą bardzo nieprzychylne,
ale wtedy będę mógł się do
nich odnieść i jak ktoś ma
wątpliwości, będę mógł podać
z imienia i nazwiska przykłady
ludzi, którzy czerpią z tego
profity i to delikatnie mówiąc
– znaczne. Wydaje mi się, że
tak być nie powinno i mam taką
nadzieję, że ta następna Rada,
która będzie, będzie działała z
myślą o dobru miasta, bo tego
teraz nie mamy.

Rozkopane miasto
M

iało być szybko i
bezboleśnie, a wyszło jak zawsze. Obok
kłopotów z ruchem i lokalnymi korkami, doszedł
szczególnie odczuwalny brak
miejsc parkingowych. Wystarczyło przystąpić późną wiosną
do remontu ulicy Armii Krajowej – jednej z najważniejszych

ulic w Kołobrzegu. Skarżą się
kierowcy – bo stoją, a nie jadą.
Skarżą się mieszkańcy centrum, bo nie mają jak dojechać
do swoich domów. Skarżą się
przedsiębiorcy, bo ich odcięto
od ruchu pieszych, a tym samym potencjalnych klientów.
Prezydent Janusz Gromek
obiecał, że przed sezonem

nie będzie rozkopywany odcinek od ulicy Katedralnej do
Ratuszowej. Stało się inaczej.
Prace opóźnione przez nadzór
archeologiczny i znaleziska,
których w tej części miasta
należało się spodziewać, mogły zostać przeprowadzone w
innymi terminie. Takie proste, a
tak skomplikowane…
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Bez kłótni i sporów, kulturalnie i koleżeńsko, kołobrzescy radni i czterej prezydenci wspólnie obchodzili okrągłą 20 rocznicę
powstania samorządu kołobrzeskiego. Nie zabrakło wspomnień, uśmiechów i przemyśleń, gdy zdjęcia ukazywały, że już tyle lat
upłynęło od pamiętnego czerwca 1990 roku.

TAKIEJ SESJI DAWNO NIE BYŁO

N

ajpierw, w Urzędzie
Miasta na I piętrze,
przy wejściu do
sekretariatu
prezydenta,
odsłonięto tablicę z nazwiskami kierownictwa urzędu
w różnych konfiguracjach
formalno-prawnych
do
1990 roku oraz portrety
czterech
prezydentów
Kołobrzegu wybranych w
demokratycznych wyborach. Pamiątkowe tablice z
nazwiskami radnych oraz
honorowych i zasłużonych
obywateli odsłonięto także
w ratuszu.
Następnie w bazylice odbyła się msza w intencji
samorządu i mieszkańców
Kołobrzegu. Po niej, radni,
prezydenci i goście ustawili
się do wspólnego zdjęcia
na dziedzińcu ratusza.
Stawiło się 50 osób zaangażowanych w kołobrzeski
samorząd.
Uroczysta sesja Rady
Miasta odbyła się w Sali
konferencyjnej kompleksu
Hali Milenium. Niezwykle interesujący wykład
z okazji 65-lecia polskiej
obecności w Kołobrzegu
wygłosił Paweł Pawłowski
- dyrektor Muzeum Oręża
Polskiego. Można również
było zobaczyć specjalnie
na ten cel przygotowaną
prezentację
samorządu
kołobrzeskiego w fotografii, autorstwa Tomasza
Kolasy i Katarzyny Pechman. Było dużo śmiechu,
bo niektóre zdjęcia były
naprawdę zabawne. Głos
zabrali także przewodni-

czący Rady Miasta oraz
prezydenci Kołobrzegu.
Podczas uroczystego posiedzenia wręczono Gryfy Zachodniopomorskie. Złotą odznakę otrzymał pośmiertnie
Sebastian Karpiniuk. Wręczono ją jego ojcu, Markowi
Karpiniukowi. Srebrne odznaki otrzymał starosta Artur
Mackiewicz, a także Marzanna Pakmur i Lidia SzyperMachowska. Klucze do bram
miasta wręczono również
Markowi
Karpiniukowi,
w związku z przyznaniem
pośmiertnie
Sebastianowi
Karpiniukowi honorowego
obywatelstwa
Kołobrzegu.
Na sesji tytuł zasłużonego dla
miasta Kołobrzeg wręczono
Marii Dudek.
Podczas oficjalnej uroczystości doszło jednak do
pewnego dysonansu. Nie
wyróżniono zasłużonej dla
kołobrzeskiego samorządu
radnej Jadwigi Maj, pełniącej tę zaszczytną społecznie
funkcję nieprzerwanie od 20
lat. To jedyna radna z tak długim stażem w Radzie Miasta.
Gafę przewodniczącej Rady i
prezydenta nadrobił Henryk
Bieńkowski wręczając Jadwidze Maj symboliczny bukiet
kwiatów podczas spotkania
wspominkowego na 20-lecie
samorządu.

To już 20 lat
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Ministerstwo Zdrowia zagroziło miastu, że jeśli w ciągu 14 dni
nie zostanie uchwalony statut uzdrowiska wraz z granicami
stref uzdrowiskowych to rozpoczęta zostanie procedura o pozbawieniu miasta statusu uzdrowiska! Ta informacja zelektryzowała radnych.

A wystarczył telefon
do ministerstwa

Kto pokaże czerwoną kartkę
(w) Platformie?

E

mocje wokół wyboru nowego
zarządu powiatowych struktur największej kołobrzeskiej
partii nie opadają. Najpierw trwał bój
o posiadanie jak najwięcej głosów w
15-osobowym zarządzie pomiędzy
zwolennikami Marka Hoka a ekipą
Artura Mackiewicza. Wygrał Mackiewicz, który ma w tej chwili 9 szabel w
zarządzie PO. Jak się jednak okazało,
w głosowaniu nie wzięto pod uwagę
zdania jednego z radnych powiatu (z
naszych ustaleń wynika, że chodzi o
Jerzego Wolskiego), a niektóre rozstrzygnięcia rozbijały się właśnie o 1
głos.

W

gminie uzdrowiskowej,
a
taką jest miasto
Kołobrzeg,
obowiązują
strefy ochronne: A, B, C.
Najważniejszą jest strefa A,
w której prowadzone jest
lecznictwo uzdrowiskowe.
Pozostałe stanowią dla niej
naturalną otulinę. Jest jednak pewien problem: strefy, zwłaszcza A i B, poważnie ograniczają działalność
gospodarczą, zwłaszcza w
zakresie lokalizacji stacji
benzynowych czy sklepów
wilekopowierzchniowych.
I pomimo, że radni pierwotnie przyjęli ogólnie
akceptowane granice stref,
to w operacie uzdrowiskowym
przedłożonym
przez prezydenta Janusza
Gromka, duża część miasta znajduje się w strefie
C. – Tak uzgodniliśmy w
ministerstwie – broni się
prezydent. Ale to nie uspoR

E

K

L

A

M

koiło radnych, natomiast
pismo ponaglające ich w
sprawie przyjęcia granic
stref, wywołało burzę.
Radny Andrzej Mielnik
wskazuje, że urzędnicy
na czele z prezydentem
mieli wystarczająco dużo
czasu, żeby przygotować
odpowiedni projekt, przedyskutować go z radnymi
i sprawdzić, co na to ministerstwo. Proponowane
granice stref, przyjęte w
operacie uzdrowiskowym
nigdy nie zostały przez
radnych zaakceptowane.
Radny Henryk Bieńkowski stwierdził, że groźby
ministerstwa są śmieszne,
bo od pół roku nie było
żadnej reakcji, a teraz nagle takie ponaglanie. Wtórował mu radny Mielnik,
który stwierdził, że minister chce mniej chronić
strefę A uzdrowiska niż

- Rzeczywiście, do wojewódzkich
struktur Platformy wpłynęła skarga
jednego z radnych Rady Powiatu na
przebieg głosowania - potwierdza
nasze informacje Marek Hok, szef powiatowych struktur PO. - Tu nie chodzi o emocje, nie ma tu przepycha-

radni i to jest dla niego
zastanawiające.
Radny
Kozera dopytywał się, kto
najbardziej na tym skorzysta. Janusz Gromek odpowiedział, że on nie gra na
niczyją korzyść, a jeśli już
to miasta, bo dzięki temu
na działce miejskiej będzie
mogła powstać galeria
handlowa.

Ubezpieczamy według taryf
Inspektoratu PZU SA (bez
dodatkowych opłat)
Zapraszamy do naszego
biura: ul. Gierczyk 12C
(obok Inspektoratu PZU)
od poniedziałku do piątku
8:00 - 17.15,
w soboty 10:00 - 11:30
tel. 94 354 80 42,
www.dobreubezpieczenia.pl

Na początku czerwca miał zebrać
się nowy zarząd Platformy Obywatelskiej. I choć Marek Hok uspokaja, to
podziały w PO są faktem. - Ja tego tak
nie odbieram - kontruje Hok. - Moim
zadaniem jest budować, nie dzielić i w
tym kierunku będziemy podążali.
Członkowie Platformy z coraz
większym niepokojem obserwują,
co też dzieje się na ich politycznym
podwórku. Nie brakuje i takich, którzy
pokazaliby swoim liderom czerwoną
kartkę. Tylko komu wystarczy na to
odwagi?

N

asza Czytelniczka poinformowała
nas o odpadającej ogromnej
betonowej płycie od gmachu głównego budynku Muzeum Oręża
Polskiego od strony ulicy Narutowicza. Sprawdziliśmy. Rzeczywiście,
wielki fragment muru mógł runąć
na chodnik. O sprawie zawiadomiliśmy Straż Miejską, która zainterweniowała niemal natychmiast i mur
został rozebrany. Budynek muzeum
powstał w 1980 roku. Docelowo, miał
istnieć 15 lat. Funkcjonuje już lat 30.
Czas pomyśleć o remoncie kapitalnym.

Po dyskusji okazało się,
że za namową radnego
Andrzeja Mielnika jeden
telefon rozwiązał całą
sytuację.
Ministerstwo
odroczyło
konieczność
uchwalania granic stref do
jesieni. Skoro wystarczył
jeden telefon, dlaczego
nikt nie wykonał go wcześniej? Czy komuś zależało,
aby radni przyjęli bez
zwłoki projekt uchwały
w przygotowanym przez
prezydenta kształcie? Tego
nie wiadomo.

A

MOGŁO DOJŚĆ
DO TRAGEDII

POLECAMY
UBEZPIECZENIA
INDYWIDUALNE I FIRMY:
- komunikacyjne
- indywidualne
- wypadkowe NNW
- turystyczne
- kompleksowe ubezpieczenia
firm

nek. Tu po prostu chodzi o procedury
no i mamy niezawiniony przez nikogo
błąd. Zobaczymy, jak zarząd wojewódzki rozstrzygnie ten problem. Na
razie więc jedno jest pewne: prawomocny jest wybór przewodniczącego.

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA
PZU SA
Szymon Sobolewski
Agent Ubezpieczeniowy

Szymon Sobolewski:
tel. 602 46 72 33
Przemysław Sobolewski:
tel. 606 997 103
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To była dosłownie chwila. Interweniujący patrol Straży Miejskiej zaatakowały
agresywne psy. Strażnik i strażniczka z ranami ciała trafili do szpitala.

BYŁY AGRESYWNE I ZAATAKOWAŁY!

Atrakcje:
-

-

-

40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina
- przeloty wojskowych samolotów odrzutowych
SU22 na niskim pułapie
30 Kompania Chemiczna Marynarki Wojennej i
partol saperski MW - prezentacja sprzętu i pokazy
zespołu ratownictwa chemicznego
3 Pluton Zmechanizowany 7 BOW z Trzebiatowa prezentacja możliwości bojowych wozów piechoty,
sprzętu i indywidualnego wyposażenia żołnierzy
plutonu zmechanizowanego
8 Batalion Remontowy z Kołobrzegu – udział żołnierzy w pozoracji pola walki, prezentacja sprzętu,
dynamiczny pokaz ewakuacji sprzętu z pola walki
78 Pułk Rakietowy Obrony Wybrzeża z Mrzeżyna
– prezentacja zestawów przeciwlotniczych
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, stoisko
promocyjne, prezentacja sprzętu, wystawa „Czas
Patriotów” poświęcona dowódcom: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej
poległym w katastrofie pod Smoleńskiem
Koncert oraz pokazy musztry paradnej w wykonaniu orkiestr: Sił Powietrznych , Marynarki Wojennej
i Straży Granicznej
Celna Grupa Mobilna z Kołobrzegu - prezentacja
urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek i bagaży
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - punkt poboru krwi od honorowych dawców,
Spektakle historyczne w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych z udziałem materiałów pirotechnicznych
Loty śmigłowca i udział w pokazach
Grupa Mohort - inscenizacja historycznego obozu
wojów Bolesława Chrobrego, pokazy walk
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmian w programie

S

trażnicy dostali wezwanie w sprawie
agresywnych czworonogów wałęsających się
w okolicy ul. Krzywoustego. Udali się na miejsce,
gdzie przy jednej z posesji
wolno biegały 2 psy, a za
zamkniętą bramą przebywał ich właściciel głośno

słuchający muzyki. Psy
bez powodu rzuciły się na
strażników raniąc ich nogi.
Strażnika i strażniczkę
przewieziono do Szpitala
Regionalnego. Kobiecie założono kilka szwów. Oboje
po udzieleniu pomocy
medycznej zostali zwolnieni do domu. Zwierzęta

znajdują się na obserwacji.
Strażnicy przyznają, że
problem psów wypuszczanych nieodpowiedzialnie
poza teren ich właścicieli,
zwierząt biegających wolno i bez kagańca po parkach i ulicach jest coraz
więcej. Liczba interwencji
w tej sprawie również

wzrasta. Tym razem ofiarami byli interweniujący
funkcjonariusze, ale aż
strach pomyśleć, co byłoby, gdyby zwierzęta rzuciły
się na przykład na dzieci.
Właściciel psów ostał ukarany mandatem, a sprawa
przeciwko niemu trafi do
sądu.

FALE NIE SĄ MU STRASZNE
K

ajakowy surfing – to dyscyplina sportu, którą z
wielką chęcią uprawia na morzu Andrzej Egert (45
lat). Emocji w jego życiu nie brakuje, gdyż pracuje jako
ochroniarz. Ale w wolnych chwilach sięga po kajak,
wiosła i rusza na Bałtyk. – To jest sport ekstremalny nie
dla każdego – mówi pan Andrzej. – Wymaga dużego
doświadczenia i umiejętności. Ja jednak lubię się bawić

i lubię pływać za darmo po falach. Najlepiej surfować
tam, gdzie są większe budowle hydrotechniczne, bo
tam fale są bardziej wyrównane, nie są takie poszarpane. Występują tam także prądy wsteczne, które ułatwiają wejście na fale. Na Bałtyku każda fala jest inna, a
to powoduje urozmaicenie tego sportu. Polecam tę zabawę dla ludzi, którzy lubią kajakarstwo nieco inaczej.

Szczegóły na www.piknikwojskowy.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763
e-mail: arturokg@gmail.com

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

www.mix-art.pl

Będą polowały na ludzi?

P

rzepełnione śmietniki w okresie
majowym
były
atrakcją dla kołobrzeskich zwierzątek. Idealnie pasowało to mewom,
które jak zgłodnieją, z
myśliwych zamieniają się
w śmieciarzy. Niewiele
wysiłku wystarczyło, aby
wyrzucić worek z kosza

i rozpocząć wymarzoną
ucztę. Mewa nie przejmowała się przechodniami, tylko dobierała się
do wiktuałów. Przyczyny
są dwie: albo mewom
brakuje pożywienia, albo
przyzwyczaiły się do stołowania się na ludzkich
resztkach. Gdy ich zabraknie, będą polowały

na ludzi? To
prawdopodobne,
bo są
do tego
zdolne, wystarczy zbliżyć się do ich
gniazd. Wtedy szturmują
takiego ochotnika, że
lepiej nie być w jego skórze. A prawda jest taka,

że regularnie opróżniane
kosze załatwiają problem
i niwelują zagrożenie.
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Dodatkowy głos poszukiwany

P

odczas ostatniej
sesji
opcji rządzącej zabrakło jedne-

J

go głosu podczas
głosowań. Aby mieć
psychologiczną
większość w głoso-

waniach, do której
część radnych jest
przyzwyczajona,
wykorzystali tablicę

z napisem „Klimatyczny Kołobrzeg” i
modelem, który tak
jak oni podnosi rękę

do góry. Niestety,
gdy głosowała opozycja, za Chiny nie
chciał jej opuścić.

KTO NOSI TEN NIE PROSI (z przymrużeniem oka)

anusz Gromek i Marek Hok
w towarzystwie m.in. skarbnika Grzegorza Czakańskiego podpisali umowę na dofinan-

Gromek: Grzesiu masz długopis?
Czakański: Już jeden ode mnie
pożyczyłeś.

sowanie budowy Regionalnego
Centrum Kultury. O mały włos,
a parafki na dokumencie nie byłoby czym postawić, bo panowie

Hok: Jak mówi przysłowie: kto
nosi ten nie prosi…

mieli dokumenty, ale o długopisach zapomnieli. Z pomocą
przybył rzecznik prasowy Michał
Kujaczyński.

Hok: Janusz, a ja ci nie pożyczałem pióra?
Gromek: Jak mówi przysłowie:
dobry zwyczaj, nic nikomu nie
pożyczaj…

C
Coraz bardziej wyczuleni
P

olitycy Platformy Obywatelskiej są coraz bardziej
wyczuleni na fotoreporterów
i kamery. Wystarczy, że pojawi się fotoreporter, a uśmiech
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z ich twarzy nie schodzi. Tym
razem Marka Hoka, Janusza
Gromka i Tomasza Tamborskiego próbowaliśmy wziąć z
zaskoczenia przy ulicy Szpi-
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talnej. Na nic nasze wysiłki.
Panowie niczym nie skrępowani wołają z daleka, żeby
zrobić im zdjęcie, tylko żeby
zajadów widać nie było…

zego nie zrobi
Michał Świderski żeby
uchwycił go fotoreporter. Za mało mu
sławy wyśmienitych
zdjęć wypadków i
katastrof, a także różnego rodzaju wpadek
VIP-ów. Postanowił
się więc wziąć do
konkretnej roboty i
podczas ostatniego
pożaru w garażu podziemnym przy ulicy
Zaplecznej, pomagał
zwijać strażackie
węże. Następnym
razem zamieni aparat fotograficzny na
tlenowy.
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czego tak się śmieją znani wielu mieszkańcom
dziennikarze: Kamila Para i Michał Świderski?
Otóż dziennikarze postanowili wystawić drugi
odcinek bajki dla dzieci o Świstakach. I nie byłoby w
tym nic śmiesznego, gdyby nie fakt, że podczas prób
poszczególni aktorzy zaczęli przerabiać scenariusz
na wersję dla dorosłych. Gorzej, że jak
już się
raz jeden z drugim nauczył swojej
kwestii, to potem był problem z
powrotem do oryginału.

Sikawkowy
Świderski
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ISKRA PO RAZ 25
ZAWINĘŁA DO
KOŁOBRZEGU
generalnego ONZ w 1990
roku, nagroda „Fair Play”
przyznana przez komitet
organizacyjny „The Cutty
Sark Tall Ships’ Race” w
1999 roku.
Ważniejsze dłuższe rejsy:
1990 – rejs atlantycki z podchorążymi oraz członkami
Szkoły
Międzynarodowej
pod Żaglami, 1992 – z podchorążymi II rocznika AMW,
udział w „Grand Regatta
Columbus 1992”, 1995 r.pierwszy rejs okrętu MW
RP dookoła świata. Podczas
tego historycznego rejsu
trwającego od kwietnia 1995
r. do lutego 1996 r., barkentyna ISKRA odwiedziła 12
krajów, przebywała w 19 portach, w tym leżących na wyspie Mauritius, w Indonezji,
na południowych krańcach
Australii, w Nowej Zelandii,
na Ziemi Ognistej – opływając w dniu 25 listopada Przy-

lądek Horn.,
2004 - rejs
atlantycki z
podchorążymi I roku
AMW połączony z
udziałem w
„Tall Ships’
Challenge
USA”. Podtego
czas
okręt
rejsu
wygrał jeden z
etapów regat.
Do Kołobrzegu
żaglowiec zawijał
25-krotnie. Większość rejsów odbywała się z młodzieżą
Ligi Morskiej i Rzecznej.
Ponad dwustu młodych kołobrzeżan, członków szkolnych
kół Ligi Morskiej i Rzecznej
zdobywało morskie arkana
na jego pokładzie.
Tekst i fot. Marek Padjas

ORP Iskra

O KOŁOBRZEGU
WIEMY
WSZYSTKO
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ORP Iskra to drugi w historii
Marynarki Wojennej żaglowiec szkolny. Poprzednik
szkuner
trzymasztowy
gaflowy służył szkoleniu
podchorążych od 1926 do
1977 roku. Na obecnym
banderę podniesiono 11
sierpnia 1982 roku. Dotychczasowi dowódcy to:
kapitan marynarki Lech Soroka (1982-1984), komandor
Czesław Dyrcz (1984-1997),
podporucznik
komandor
Robert Sitek (1997-2002),
komandor porucznik Robert
Żywiec (2002-2007), komandor podporucznik Jacek
Miłowski (od 2007).
Okręt zdobył wiele cennych
nagród i wyróżnień. Najcenniejsze z nich to: miano
„Najlepszego okrętu w MW
RP” zdobyte 5 razy, „Cutty
Sark Trophy” przyznane w
1989 roku, „Medal Pokoju”
wręczony przez Sekretarza

14 czerwca, punktualnie o godzinie
11.00 jednostka
wpłynęła do kołobrzeskiego portu.
Przy Nabrzeżu
Węglowym powitali
ją przedstawiciele Ligi Morskiej i
Rzecznej z władzami Kołobrzegu.
Na żeglarzy czekał ogromny tort
ufundowany przez
Andrzeja Mielnika
na uczczenie 25
wpłynięcia okrętu
do kołobrzeskiego
portu.
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