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Podczas
uroczystej gali na
Zamku Królewskim
w Warszawie, starosta
Tomasz Tamborski z rąk
Waldemara Pawlaka
odebrał złotą statuetkę. Szczegóły na
stronie 4.
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Janusz Gromek:

TO NIE JEST

WYMYSŁ

URZĘDNIKÓW
Rozstrzygnięto konkurs na rozbudowę
Urzędu Miasta. Wygrali go warszawscy
architekci. Projekt
należy uznać za cie-

kawy i pozostający
bez wpływu na zabytkową architekturę, jednak wzbudził
spore kontrowersje
wśród kołobrzeżan.

broni
Prezydent
projektu rozbudowy. Jak twierdzi, to
nie tylko dla urzędników. Więcej na
stronie 3.
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pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia

tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00
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Po tym, jak podaliśmy ile kosztuje
kołobrzeska oświata, ze szkolnego
czajnika uszło tyle pary, że nawet
ja nie spodziewałem się, iż ten
temat jest owiany takim politycznym tabu. Założyliśmy portal Miastokolobrzeg.biz właśnie z myślą o
tym, aby pokazywać co i ile kosztuje, nawet jeśli nie wszystkim na
tym zależy. Na opublikowane dane
odpowiedział Andrzej Haraj, szef
Rady Oświatowej. Niestety, nie
tylko nie mogę się zgodzić z twierdzeniami na co dzień dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 6, ale mam
wątpliwości, o ile podtrzymuje on
swoje twierdzenia, czy powinien
on w ogóle zarządzać placówką
szkolną jako taką. Stanowisko w
tej kwestii uzasadnię.
Haraj pyta, czy szkołę można
potraktować jako firmę. A potem
odpowiada, że jedyne, w czym
szkołę można porównać do przedsiębiorstwa, to usługa edukacyjna.
Pozwolę
sobie
zaoszczędzić
kwestie związane z klasyfikacją
kategorii firmy. Nie ma żadnych
przeszkód, aby nawet spółka akcyjna była powołana wyłącznie
w celu kształcenia uczniów, a więc
realizacji jednego właściwego celu,
choćby on nie przynosił jej zysku.
Szeroko na ten temat pisał M. Allehard w komentarzu do Kodeksu
handlowego. To nie jest tak, że
przedsiębiorstwo musi osiągać
zysk. Andrzej Haraj zapewne nie
słyszał o powszechnej w kryzysie
krytyce noeklasycznego nastawienia na zysk. To właśnie w tej kategorii poszukuje się źródeł obecnych kłopotów ekonomicznych
świata współczesnego. Natomiast
to, co różni kołobrzeską szkołę od
odpowiedzialnego przedsiębiorcy,
to dostosowanie wydatków, a właściwie jego brak, do po pierwsze,
jakości produktu, po drugie, do
możliwości pokrycia straty na
działalności podstawowej przez
zgromadzenie akcjonariuszy. Bo
przecież właścicielowi nikt nie
zabrania dokładać do przedsiębiorstwa. Pytanie, ile mniej musi
dołożyć, aby przedsiębiorstwo
funkcjonowało tak samo, albo aby
świadczone przez niego usługi nie
uległy pogorszeniu. Do tego służy
prosty audyt.
Po drugie, przewodniczący Haraj
stawia szkołę jako jednostkę wyjątkową pod każdym względem,
bo ograniczoną decyzyjnie i ekonomicznie. Widać nie słyszał o
spółkach hybrydowych lub spółkach działających na podstawie
specustaw, w których nic nie jest
takie, jak się wydaje. A jakoś zarządzać nimi trzeba, aby osiągnąć
cele postawione przez właściciela.
A jakie zadania stoją przed szkołą
poza nauczaniem? Wychowanie?
Opieka? Dożywanie? Coś jeszcze
wyjątkowo specjalnego? Wątpię.
Za to Haraj tworzy mit szkolnictwa ekstremalnego, wyjętego spod
reguł ekonomii, bo przecież, jak
pisze, kształtowanie produktu i
funkcjonowanie przedsiębiorstwa
jako takiego jest mocno ograniczone. Jeśli tak, jako pierwszy
powinien rozpocząć głodówkę za

dyrektora szkoły oczekuje się gotowości do kontroli. W przypadku
jednostek oświatowych w mieście
trudno znaleźć kontrolę jednostki
publicznej, która nie stwierdzałaby
uchybień. To co, najlepiej to zamiatać pod dywan? Nie rozumiem
takiego stanowiska menadżera
oświaty, za jakiego uważa się Andrzej Haraj. Takie konstatacje w
moich oczach powodują, że właśnie podważa swoje kwalifikacje
do zarządzania szkołą.

Prawdy i mity
oświatowej elity
likwidacją Karty Nauczyciela, bo
dzięki temu z systemu szkolnictwa
spadną podstawowe kajdany, jeśli
nie dyby od razu. Oczywiście, o
Karcie Nauczyciela Haraj się nie
zająknął.
Nie jest prawdą, że stawiam zarzut
nieefektywności kołobrzeskim nauczycielom. Nie ma na to żadnych
dowodów, to znaczy nie ma wyników świadczących jednoznacznie,
że wydatki ponoszone na oświatę
są nieadekwatne do wyników
nauczania. Natomiast chciałbym
takie wyniki poznać, w dodatku
w analizie porównawczej innych
miast naszego regionu.
Andrzej Haraj, na szczęście,
dostrzega sukcesy władzy kołobrzeskiej polegającej na modernizacji szkół. Nie wiem jednak,
na jakiej podstawie twierdzi, że
wpływ powyższego na efektywność nauczania nastąpi dopiero
za kilka lat. Jeśli przewodniczący
Haraj ma wyniki takich badań
w kołobrzeskich szkołach, niech
je pokaże. Rozbawiła mnie za to
tęsknota za dodatkowymi zajęciami, pracą z uczniami słabszymi i
wykorzystanie potencjału tych
najzdolniejszych. To taki prosty
chwyt, pod którym zakamuflowano hasło: dajcie jeszcze więcej
kasy na oświatę. Więcej i więcej. A
co w zamian?
Skąd te kolejki na korepetycje?
Dzieci moich znajomych po powrocie ze szkoły przez kolejne 4
dni chodzą na korepetycje: z matematyki, z dwóch języków a nawet z języka polskiego. Skoro więc
nasze szkoły są takie wspaniałe, to
po co te kolejki na dodatkowe lekcje? Odpowiedź jest prosta: albo
populacja uczniów jest tak oporna na przyswajanie wiedzy, albo
tak słaby jest proces kształcenia.
Dlatego jak czytam o „ambitnej

postawie nauczycieli”, to prawda,
zapewne są i tacy ideowcy, którzy
poza murami szkolnymi nie widzą
swojego życia. Ale skoro jest tak
cudownie, to dlaczego jest tak źle?
Co robią inni nauczyciele, żeby
było ambitniej? Być może nie tyle,
ile przypisuje im Andrzej Haraj…
Nie ukrywajmy, że w Kołobrzegu
upolityczniona oświata, nauczyciele, w tym dyrektorzy rozproszeni po partiach politycznych,
zwłaszcza w PO, to wielka grupa
nacisku, która jest w stanie okopać
się na stanowiskach i dyktować,
dosłownie, dyktować warunki. To
właśnie dlatego restrukturyzacja
to tylko strachy na lachy i destabilizuje środowisko oświatowe,
czyli psuje humory belfrom. Czy
kierownictwo szkół nie wie, że
gospodaruje groszem publicznym? Czy nie zdaje sobie sprawy,
że obowiązują je swoiste rygory i
szczególna dbałość o gospodarność, której nie można przykryć
etosem belfra? Mam co do tego
wątpliwości, zwłaszcza przeglądając wyniki kontroli prowadzonych
w poszczególnych placówkach. I
może trochę szczegółów:
- rok 2008 – regularne błędy w
gospodarce finansowej, niedobory
w funduszu świadczeń socjalnych,
zbyt niski poziom realizacji budżetu, zarzuty nieprzestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości i
sprawozdawczości, terminowości
odprowadzania podatków, błędne
kwalifikowanie operacji gospodarczych, niezgodne z przepisami
procedury dotyczące pogotowia
kasowego, błędnie przyznawane
wynagrodzenia, brak regulaminów, brak umów, nieprawidłowa
ewidencja przychodów, etc.
- rok 2009 – nieprawidłowości w
planach kont, niedopłata podatku VAT, brak bieżącej kontroli
procedur gospodarczych, nieprawidłowe naliczanie odpisów na

zakładowych fundusz świadczeń
socjalnych, niezgodność danych
w księgach rachunkowych i
sprawozdaniach
finansowych,
nierzetelne planowanie środków
finansowych na wynagrodzenia.
- rok 2010 – brak nadzoru nad
rzetelnością wykonywania umów
z podmiotami zewnętrznymi i
pobieranie opłat na podstawie
oświadczeń osób trzecich, niewystawienie faktury pomimo zawartej umowy, niepowiadomienie
magistratu o wynajmie pomieszczeń, nieterminowe wykonywanie
płatności, przekroczenie planu
finansowego, wykonywanie opłat
bez posiadanych środków na
określone cele, nieprawidłowe
naliczanie godzin, wynajem pomieszczenia bez umowy, niewystawienie faktury pomimo obowiązującej umowy, nieprawidłowe
wystawianie faktur, zaciąganie zobowiązań bez pokrycia w planie
finansowym.
Wyznam szczerze, że już nie chce
mi się czytać sprawozdań z kontroli w kolejnych latach, w których
zbyt często pojawia się problematyka naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, niechlujność, niewiedza, bylejakość. Czy
tak powinna wyglądać dbałość o
finanse publiczne w kołobrzeskich
szkołach? Co ciekawe, nie doszukaliśmy się żadnej kontroli w
latach 2008-2011 w SP 6, gdzie dyrektoruje Andrzej Haraj. Owszem,
był tam w 2010 roku prowadzony
audyt, ale nie udało mi się na niego natrafić w BIP Urzędu Miasta.
Szkoda.
To, co pisze przewodniczący
Haraj o braku konstruktywnych
rozmów, o arogancji władzy, niekończących się kontrolach (sic!
– tych kontroli jest za mało wobec
błędów popełnianych w szkołach),
to jakiś oświatowy bełkot. Od

Andrzej Haraj za to sprytnie, nie
pierwszy raz zresztą, przemilcza
niewygodne dla niego fakty. Ekonomia to nie polityka, a liczby, w
przeciwieństwie do ludzi, nie kłamią. Od roku szkolnego 2008/2009
liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała o 248, a liczba
oddziałów o 9, ale w żaden sposób
nie wiąże się to ze spadkiem liczby nauczycieli. Liczba uczniów w
gimnazjach spadła o 325, o 9 spadła liczba oddziałów, liczba etatów
spadła o ok. 10. Za to od 2009 roku
łączne wydatki na oświatę wzrosły
o 8 milionów do ponad 49 mln zł
w 2012 roku. Tylko ekonomiczny
analfabeta nie doszuka się tu niekonsekwencji w zarządzaniu: spada liczba uczniów, a więc maleje
popyt na edukację, a pozostałe parametry albo pozostają bez zmian,
albo rosną. To nie tylko nie ma nic
wspólnego z odpowiedzialnością
za kształcenie przyszłych pokoleń,
ale również budzi poważne wątpliwości w zakresie zasadności tak
wysokich wydatków. Jeśli bowiem
w Kołobrzegu na oświatę wydaje
się łącznie ponad 49 mln zł, to
w Białogardzie niemal 19 mln, w
Szczecinku ponad 28 mln, a w
Chojnicach ponad 38 mln zł.
Aby uzasadnić takie wydatki, należy wprowadzić do systemu wiele
kategorii i zmiennych niemierzalnych, autorytatywnych, aksjomatów oświatowych, które dowodzą
konieczności dodatkowych wydatków i tworzenia nowych miejsc
pracy w oświacie. Są to oczywiste
bzdury, na które mogą się dać
nabrać inni koledzy pedagodzy,
może radni miejscy. Stawiam bowiem talary przeciw orzechom,
że zatrudnienie w Kołobrzegu samych nauczycieli dyplomowanych
nie przełoży się w żaden sposób
na osiąganie lepszych wyników
nauczania. Zgodnie z prostymi
teoriami, ktoś, kto już osiągnął
szczyt awansu zawodowego, nie
ma potrzeby zwiększania wysiłków na rzecz dokształcania i
poprawiania swoich wyników, bo
osiągnął już szczyt drabiny zawodowej. Zupełnie inna postawa
panuje wśród pracowników młodych, którzy muszą się wykazać,
pracują zgodnie z ideałami, bez
wypalenia zawodowego i nowymi
pomysłami, przy czym kosztują
system mniej. Oznacza to, że taki
system może być bardziej wydajny.
Większość jednak twierdzi, że jest
całkowicie odwrotnie. Czekam na
dowody.
Robert Dziemba
redaktor naczelny
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Warszawiacy wykonali najlepszy projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta. Tak zadecydował sąd
konkursowy i przyznał im nagrodę - 30 tysięcy złotych.

Tak będzie wyglądał nowy urząd
Sprawa rozbudowy Urzędu Miasta ciągnie się
już od roku. Niedawno
mieliśmy ćwierćfinał w postaci wyboru najlepszego
projektu. Celem budowy
Regionalnego
Centrum
Innowacyjnej Administracji jest lokalizacja w jednym obiekcie wszystkich
wydziałów gminy Miasto
Kołobrzeg oraz stworzenie instytucji otwartej na
potrzeby organizacji i
środowisk gospodarczych.
Łączna powierzchnia nowego gmachu powinna
oscylować wokół 3000
metrów
kwadratowych.
Koszt inwestycji szacuje
się na kwotę około 12 milionów złotych.

W celu wyłonienia projektu ogłoszono konkurs i powołano sąd konkursowy,
w którym pracowali architekci, przedstawiciel Urzędu Miasta i konserwatora
zabytków. Wpłynęło 81
prac, z których wybrano 6
projektów. Do finału trafiła
również kołobrzeska pracownia - Błaszczyk&Samborski. Jak zaznaczali
członkowie sądu, wybór
była bardzo trudny, ze
względu na bardzo oryginalne rozwiązanie tematu,
czasami przekraczające
ramy, które wyznaczył sąd
konkursowy. Docelowo,
obok pomysłu na rozbudowę magistratu, trzeba
było również przedstawić

koncepcję
zagospodarowania Skweru Miast
Partnerskich. Trzeba było
również pamiętać o tym,
że potencjalna inwestycja
znajduje się na terenie
chronionym
konserwatorsko, w sąsiedztwie
średniowiecznej bazyliki
i niegotyckiego ratusza.
6 najlepszych koncepcji
uzyskało nagrody finansowe: od 5 do 30 tysięcy
złotych.
Prezydent Janusz Gromek
w swoim wystąpieniu podkreślał, że istnieje rzeczywista potrzeba rozbudowy
budynku urzędu i nie jest
to wymysł urzędników.
Magistrat jest rozproszony w kilku miejscach, co
generuje koszty. Tylko na
samą dzierżawę budynku
dawnego ZUS-u wydano
1,5 miliona złotych. Są
problemy z obsługą klientów, w XIX-wiecznym budynku przy ul. Ratuszowej
13 nie można już zbudować nic więcej, a brakuje
chociażby windy.
A tak zwycięski projekt
ocenił sąd konkursowy:

ul. Wolności 26,

„Budynek, dzięki spokojnej
i bezpretensjonalnej formie dobrze koresponduje
z otoczeniem, a tektonika
fasad, ich zmienne rytmy
znajdują swe odbicie w
jego funkcjonalnej strukturze. Formuła kształtowania posadzki skweru
pozwala na jego swobodne i niesformalizowane
kształtowanie, czyniąc zeń
przestrzeń przyjazną, która może służyć zarówno
wypoczynkowi jak również, w przypadku takiej
potrzeby, stanowić oprawę
dla kameralnych, publicznych uroczystości.
Program
zrealizowany
w sposób racjonalny i
zgodny z finansowymi
ograniczeniami.
Łączne
przekroczenie
wielkości
powierzchni wynosi zaledwie 8%.
Funkcja
rozwiązana
czytelnie i poprawnie.
Równocześnie
zwarta
forma rzutu zapewnia
niezbędną elastyczność
w jego formowaniu i dostosowywaniu do przyszłych
potrzeb”.

Powracamy do sprawy pomnika „Oczekiwanie”, który ma być
poświęcony tym, którzy nie powrócili z morza. Brakuje na niego
sporych pieniędzy...

Dadzą 60 tysięcy
P

na pomnik?

o wielkim zawodzie z
gramofonem,
marka
Wiktora Szostało zdewaluowała się w Kołobrzegu.
Artysta miał wykonać gramofon w Parku 18 Marca
za 100 tysięcy złotych,
wziął zaliczki z samorządu,
a potem z projektu się wycofał, bowiem zaczął mieć
problemy ze sponsorami. W
zamian, przy RCK powstaje
instalacja pt. „Przerwa w
koncercie”. Ponieważ jednak
rzeźba kosztuje, powstaje na
raty...

S

zostało podjął się jednak
nowego projektu: kobiety stojącej w porcie i czekającej na powrót swojego
mężczyzny z morza. Szostało bezskutecznie zwracał się

o dofinansowanie projektu
kwotą 60 tysięcy złotych
z budżetu miasta do prezydenta. Janusz Gromek
jednak na to się nie zgodził.
Artysta zwrócił się więc
do radnych, aby zagospodarowali tę drobną sumę
na ważne dla środowiska
rybackiego dzieło w porcie
rybackim. I ku zdumieniu
wielu, przy cięciu wydatków
i organizowaniu oszczędności, radni z Komisji Oświaty
oraz Komisji BudżetowoGospodarczej wnieśli do
prezydenta o zapisanie tego
wydatku w budżecie. Sprawa będzie miała swój finał
na sesji Rady Miasta. Coś
będzie trzeba wyciąć, żeby
zbudować pomnik. Pytanie
tylko, co...

78-100 Kołobrzeg

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

sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

garderoba dla osób zmarłych,

zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

kremacje zwłok,

przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

ekshumacje,

przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych

pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

jak i zagranicznych,

pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

rozbiórki i usunięcia pomników.

Tel./fax 94 35 547 29, 665 649 506, 605 590 010, 665 649 545
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Forum Kobiet zaapelowało na spotkaniu z byłą posłanką SLD - Katarzyną Piekarską,
żeby chłopcy z PO wreszcie dorośli, także w sprawie refundacji in vitro.

Forum Kobiet śmieje się z Platformy

Wyróżnienie dla
Tamborskiego

Tomasz Tamborski został
wyróżniony w konkursie
„Znakomity Przywódca”.
Organizatorem akcji jest
Komitet Polskiej Nagrody
Jakości. Tylko pięć osób
miało zaszczyt otrzymać
ten tytuł. Przewodniczący
Komitetu Polskiej Nagrody Jakości – Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski,
w ocenie działalności

Tamborskiego zaznaczył,
że na szczególne podkreślenie zasługuje duża
wiedza i jego znaczące
doświadczenie w zarządzaniu samorządem, co
sprzyja dalszemu doskonaleniu działań organizatorskich. Statuetkę laureatom wręczał osobiście
do niedawna wicepremier
i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Chodzi o sprawę zdjęcia z
porządku obrad ostatniej
sesji Rady Miasta projektu
uchwały o dofinansowaniu metody in vitro. Jak
tłumaczyły dziś działaczki
Forum Kobiet, nawet nie
dopuszczono do dyskusji
złożonego projektu uchwały, na który w naszym mieście czeka około 34 par. Jak
tłumaczył Jacek Woźniak,
koszt rocznego programu
opracowanego w uchwale
wyniósłby zaledwie 96
tysięcy zł. Niestety, sprawa
została potraktowana niezwykle politycznie, uznano,
że SLD chce się przez in
vitro promować, a następnie projekt trafił do kosza.
Woźniak argumentował na
spotkaniu, że nawet jeśli
taki projekt uchwały złoży
sama Platforma, to radni
lewicy tę uchwałę też poprą. Niestety, na razie chęci
nawet do rozmowy o tych
sprawach po stronie PO nie
widać, co szef Klubu SLD
przyznał z wielkim niezadowoleniem.
Beata Domagała Kuś, z wykształcenia biolog, wskazy-

Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko
można opisać oferowane przez nas mieszkania.
Budynek przy ul. Św. Macieja 9 w
Kołobrzegu, to nowoczesne, o podwyższonym standardzie mieszkania,
które spełnią oczekiwania nawet
najbardziej wymagających przyszłych
właścicieli. W pobliżu budynku zlokalizowane są markety spożywcze, sklepy
z materiałami wystroju i wyposażenia
wnętrz. Dodatkowym atutem lokalizacji budynku jest to, że znajduje się
blisko morza a jednocześnie niedaleko
centrum.

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 515 091 334
mieszkania superenergooszczędne
(potwierdzone świadectwem
charakterystyki energetycznej)
wykonane w nowoczesnej technologii
wysoki standard w dobrej cenie
bezczynszowe
bardzo niskie koszty eksploatacji
duże balkony
doskonała lokalizacja

wała na potrzebę akceptacji
metody in vitro i konieczności jej dofinansowania.
Jej zdaniem, z problemem
niepłodności boryka się
coraz więcej małżeństw, a
jest to problem wstydliwy, o
którym powszechnie się nie
mówi i dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Podkreślała, że dla wielu par jest to
jedyna szansa na posiadanie naturalnego potomstwa,
ale jest to też metoda droga
- w zależności od kliniki,
cena terapii waha się od
10 do 20 tysięcy złotych, a
często zdarza się, że trzeba
ją powtarzać. Młodych małżeństw nie stać na metodę
in vitro, często nie mają
stałego zatrudnienia, albo
spłacają kredyt hipoteczny.

Te obciążenia również dyskwalifikują takie osoby z
możliwości adopcji. Szans
na to również pozbawione są młode małżeństwa.
Dlatego dofinansowanie tej
metody, także w okresie,
gdy potrzeba zwiększać
populację naszych obywateli, według Beaty Domagały-Kuś jest jak najbardziej
wskazane.
Katarzyna Piekarska zwróciła uwagę na zepchnięcie
metody in vitro na margines polskiej polityki i
przywracanie jej jak marchewki na kiju w okresie
wyborów, albo wyciąganie
z szuflady rozwiązań jako
zasłony dymnej w różnych
momentach rządów, choć

de facto od lat 90-tych nie
odbyła się żadna poważna
i ponad podziałami politycznymi debata w tym
zakresie. Jej zdaniem, na
in vitro nie należy patrzeć
jako najłatwiejszą drogę dla
kobiety i czyjeś „widzi mi
się”, tylko jak na zdobycz
cywilizacyjną, a z rozwojem
cywilizacyjnym nikt jeszcze
nie wygrał. Przypomniała
również, że jest szansa na
wprowadzenie stosownych
przepisów w sprawie in
vitro także dlatego, że chcą
tego wyborcy PO, z czego
partia ta doskonale zdaje sobie sprawę, niestety,
stygmatyzacja tej metody
zwłaszcza przez hierarchów
kościelnych powoduje, że
zamiast dyskutować o leczeniu niepłodności, dyskutujemy o kwestiach światopoglądowych, a przecież do
metody in vitro nikt nikogo
nie zmusza.
Na koniec, Ewa Baran
podsumowała
dyskusję,
apelując do chłopców z
Platformy w Kołobrzegu,
aby wreszcie dorośli, także
w temacie in vitro.
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Ile będą kosztowały

śmieci?
Urząd Miasta zaprezentował kalkulację stawek dla
mieszkańców w zależności od przyjętej metody.
Obecnie, w zależności od
wielkości wspólnoty, koszt
wywozu odpadów dla gospodarstwa domowego wynosi średnio 30 zł. Niestety,
zaprezentowane kalkulacje
przez urzędników dowodzą
jednego, musimy przygotować się na duże podwyżki.
- Opłata od liczby mieszkańców zamieszkująca
daną nieruchomość (opłata za jednego mieszkańca
na miesiąc):
20,83 - zmieszana zbiórka
odpadów
10,43 - selektywna zbiórka
odpadów
Przy zmieszanej zbiórce,
4-osobowa rodzina zapłaci
co miesiąc 83,32 zł, a jeśli
będzie segregowała odpady,
to będzie to 41,72 zł.
- Opłata od ilości zużytej
wody z danej nieruchomości, (stawka za 1 m3
zużytej wody)
6,30 zł - zmieszana zbiórka
odpadów,
3,15 zł - selektywna zbiórka
odpadów

Co powie Ryba gdy Mors po Bałtyku zimą pływa” - pod takim tytułem odbędzie się
Światowy Zlot Morsów w Kołobrzegu już w styczniu 2013 roku.

Morsy dostały
pół miliona

Przy zmieszanej zbiórce,
rodzina zużywająca średnio
12 metrów sześciennych
zapłaci co miesiąc 75,60 zł,
a jeśli będzie segregowała
odpady, to będzie to 37,8 zł.
- Opłata od powierzchni
lokalu mieszkalnego,
(stawka za 1 m2 powierzchni lokalu na
miesiąc)
0,65 zł - zmieszana zbiórka
odpadów,
0,34 zł - selektywna zbiórka
odpadów
Przy zmieszanej zbiórce,
rodzina posiadająca 55metrowe mieszkanie zapłaci
co miesiąc 35,75 zł, a jeśli
będzie segregowała odpady, to będzie to 18,7 zł.

- Opłata od gospodarstwa
domowego (opłata za
miesiąc)
54,98 zł - zmieszana zbiórka odpadów,
27,50 zł - selektywna zbiórka odpadów.

Wychodzi na to, że najtańszą metodą jest opłata od
powierzchni lokalu mieszkalnego. Przy selektywnej
zbiórce odpadów za 100metrowe mieszkalnego.
Przy selektywnej zbiórce
odpadów za 100-metrowe mieszkanie zapłacimy
tylko 34 zł. Miasto optuje
jednak za rozliczaniem
śmieci według wskazań
wodomierza.

Pomalowanie skrzydeł małych wiatraków w Porcie Rybackim miało być receptą
na to, żeby nie zabijały mew. Niestety, poza kolorami nic się nie zmieniło.

To nie wiatraki, to młynki do mew
O zmianie barw wiatraków w Porcie Rybackim pisaliśmy na początku. Jak mówił
na niedawnej Komisji Budżetowo-Gospodarczej prezes Zarządu Portu Morskiego
Henryk Rupnik, liczył, że taka zmiana
spowoduje, że mewy nie będą już wpadały w turbiny. Niestety, działania te nie
sprawdziły się. Ostatni wypadek w porcie
z udziałem mewy i wiatraka skończył się
złamaniem jednej z łopatek wirnika. Mewa
zdechła na pokładzie kutra.

Kołobrzeski Klub Morsa
działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno-Uzdrowiskowym
złożył wniosek do Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej na organizację
Międzynarodowego Zlotu
Morsów pt. „Co powie
Ryba gdy Mors po Bałtyku zimą pływa”. Wniosek
po weryfikacji w Urzędzie
Marszałkowskim
został
oceniony bardzo wysoko
oceniony - na 21 wniosków
znalazł się aż na 3 miejscu.
Uzyskał dofinansowanie w
wysokości 500 tysięcy zło-

tych. Światowy Zlot Morsów odbędzie się w dniach
4-6 stycznia 2013 roku i
będzie odbywał się przez
kolejne dwa lata. W tych
dniach będzie bardzo dużo
atrakcji dla gości z Polski i
Europy.
- Już od miesiąca odbywają
się sztaby organizacyjne
dotyczące zlotu. W dniach
zlotu powstanie specjalne
wydzielone miasteczko dla
morsów przy Kamiennym
Szańcu z atrakcjami takimi jak lot balonem, kulig,
ognisko, turnieje sportowe

na obiektach sportowych
MOSiR, rejsy statkiem,
konferencja naukowa pod
tytułem „Zalety morsowania i wpływ na organizm
człowieka”, zwiedzanie muzeów, zabytków. W ostatni
dzień odbędzie się przemarsz morsów ulicami Kołobrzegu i główne wejście
do wody. Kołobrzeski Klub
Morsów działa dopiero od
10 miesięcy, a już w swoich
szeregach liczy prawie 100
osób i z dnia na dzień się
powiększa – nie ukrywa
zadowolenia prezes klubu
Przemysław Kiełkowski.

6 | miasto kołobrzeg

www.miastokolobrzeg.pl listopad 2012

To już 30 lat

Pamiętną manifestację pod katedrą 30 lat temu,
uczcili działacze Solidarności i innych organizacji.
Odśpiewano hymn narodowy i „Boże coś Polskę”.
Obok Solidarności, pojawili się przedstawiciele Stowarzyszenia Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80, Katolickiej
Inicjatywy Kulturalnej, Klubu „Gazety Polskiej” oraz Narodowego Odrodzenia Polski. Janusz Grudnik przypomniał
historię sprzed 30 lat, gdy mieszkańcy chcieli uczcić nieuznawane wówczas święto niepodległości poprzez uczestnictwo w nabożeństwie w kołobrzeskiej katedrze, a czekała
na nich esbecja i późniejsze szykany za uczczenie święta
narodowego. Po modlitwie, także za prześladowców opozycji, odśpiewano hymn narodowy, a potem „Boże coś Polskę”
z wersją „ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

Prezydent Kołobrzegu i wójt gminy Dygowo zwołali konferencję w odpowiedzi na konferencję SLD,
chwaląc porozumienie wspólników.

Gromek i Zawadzki
o porozumieniu
Janusz Gromek argumentował, że dla mieszkańców
Kołobrzegu
oraz mieszkańców gmin,
ważne są inwestycje,
dzięki którym zwiększa
się standard życia, ale
również wpływa to na
sprawy kosztów. Dlatego,
jak powiedział prezydent,
czas było zakończyć
spory polityczne i porozumieć się dla dobra spółki i

Producent schodów
i mebli na wymiar

Schody na wymiar

Meble na wymiar
Zadzwoń: 502 348 615

Firma „PERFEKT” istnieje od 1983r. Jesteśmy firmą rodzinną
z wieloletnimi tradycjami produkującą meble w rozmiarach
standardowych jak i nietypowych. Wszystko robimy z myślą o
Państwa komforcie!

www.mebleperfekt.eu

wszystkich mieszkańców,
gdyż w przeciwnym razie,
Miejskim Wodociągom i
Kanalizacji groziła utrata
płynności finansowej, a
koszty tego ponieśliby
wszyscy. Jednocześnie
prezydent zaprzeczył, aby
doszło tu do partyjnego
układu Platformy, gdzie
on jako głowa miasta
pomógł swoim kolegom
z partii.

Marek Zawadzki wyjaśniał, skąd wzięły się
rozbieżności prawne w
stanowiskach gmin i miasta co do dopłat do spółki.
Zaznaczał, że gminy nie
były i nie są przeciwne
dopłatom, ale trzeba się
porozumieć co do sposobu rozliczania kosztów i to
właśnie nastąpiło. Swojego zadowolenia z decyzji
wspólników nie kryl rów-

nież prezes Paweł Hryciów, który tłumaczył, że
ułatwi to funkcjonowanie
spółki w przyszłym roku
i zakończy okres zawirowań finansowych. Poinformował jednocześnie, że w
związku ze zmianami w
sposobie rozliczania kosztów, w ciągu najbliższych
3 lat cena wody wzrośnie
o 1,50 zł dla mieszkańców
Kołobrzegu.
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Szkoła Drzeżdżona najlepsza
Starosta Tomasz Tamborski spotkał się z właścicielami najlepszych szkół
jazdy w naszym powiecie,
które uzyskały najwyższą
zdawalność w rankingu
ZORD.
W czwartej edycji rankingu
przygotowanego
przez

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w
Koszalinie, obrazującego
wykaz instruktorów nauki
jazdy, którzy w okresie 12
miesięcy uzyskali najwyższe wskaźniki zdawalności
egzaminów państwowych
na prawo jazdy, na I miejscu
w zestawieniu 437 instrukto-

rów w kategorii B uplasował
się Mieczysław Drzeżdżon
(73,90%). Na IV miejscu w
kat. A1, A (84,9 %) - na 46
instruktorów, a także na V w
kat. B (66,10%) - Mirosław
Pawlicki. Jan Ozga zajął
VIII miejsce w kategorii C
(75,90%) - na 66 instruktorów.

Nie brakuje gmin, w których fotoradar stanowi niezwykle ważny element przychodów w budżecie. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w naszym mieście.

Ile miasto zarobiło
na fotoradarze?

Z

założenia, fotoradar to
urządzenie, które powinno być umieszczane w
miejscach, gdzie dochodzi
do częstych wypadków lub
gdzie kierowcy nagminnie
łamią przepisy ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że często tak się nie
dzieje, a fotoradar jest po
prostu aparatem do nabijania gminnego budżetu.

Pomóż Polakom na Białorusi
Po raz drugi mieszkańcy Kołobrzegu robią
paczki świąteczne dla Polaków na Białorusi. Produkty spożywcze, chemia gospodarcza oraz słodycze będą ogromną pomocą
w przygotowaniu świąt. Polacy na Białorusi
czekają na naszą pomoc! Kosze na paczki
czekają już w każdym kołobrzeskim kościele. Akcja prowadzona jest przy aktywnej
pomocy i technicznym wsparciu Konsulatu
Polskiego w Brześciu. W Kołobrzegu więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod numerem telefonu: 502396851.
Do akcji zapraszamy również firmy. Każde
wsparcie jest mile widziane. Nasi rodacy
czekają.

O

kazuje się, że przeciwieństwie
go
gmin, gdzie przychody z
fotoradaru liczone są w

milionach złotych rocznie,
w Kołobrzegu na dzień
30 października miasto
zarobiło 272 350 zł. Do
tego czasu wystawiono
2648 mandatów, co daje
średnią kwotę za wykroczenie 102,85 zł. Niewiele.
Dla przykładu, przychody
z całości wykroczeń w
tym roku przekroczą pół
miliona złotych.

W związku z kryzysem i cięciami w budżecie, samorząd nie wyda tradycyjnego
balu. Odbędzie się jedynie skromne spotkanie noworoczne w Hali Milenium.

R

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

Po 10 miesiącach, gdy rok
budżetowy powoli dobiega końca, sprawdziliśmy,
czy Straż Miejska rozsądnie korzysta z fotoradaru
i jak dużo miasto na tym
zarabia.

E

K

L

A

M

Nie będzie Balu
Noworocznego

A

DOM HANDLOWY

BRYZA

spółka jawna

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

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

POLECAMY

szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
dziewiarstwo i pasmanterię
obuwie i galanterię skórzaną
dywany i wykładziny podłogowe
meble kuchenne i pokojowe
zabawki

PRZYJDŹ

ZOBACZ

KUP

Od kilku lat w Hali Milenium odbywał się huczny
Bal Noworoczny, w którym
udział brało kilkaset osób.
Od dwóch lat podczas
balu zbierano pieniądze na

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

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

budowę hospicjum. Jednak
w przyszłym roku miasto
wspólnie ze starostwem
balu nie zrobią ze względu
na kryzys i uszczuplone
budżety. Odbędzie się je-

dynie skromne spotkanie
w Hali Milenium, podczas
którego zostaną wręczone
Koniki i Perła Powiatu.
Spotkanie noworoczne już
12 stycznia.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH

Fachowość i doświadczenie!
Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!
Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944
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17 listopada odbył się IX Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych św.
Andrzeja w Debrznie. Od kilku lat zespół Podlotki reprezentuje tam nasze miasto. W tym roku z Debrzna
do Gościna przyjechało osiem nagród.

Scena w Debrznie należy do Podlotek

16 listopada w Urzędzie Miejskim w Gościnie odbyła się
uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Marii i Macieja Gołąb z Gościna. Jubilaci zostali odznaczeni
medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu
dekoracji, w imieniu prezydenta RP, dokonał burmistrz
Gościna Marian Sieradzki.

W kategorii solista dziecięcy Julia Schulen zdobyła
pierwsze miejsce śpiewając
piosenkę „Pastereczka”. W
kategorii solista młodzieżowy pierwsze miejsce i
nagrodę burmistrza Debrzna otrzymał Kacper
Siejkowski za piosenkę
ukraińską „Jechał Kozak za
Dunaj”. Viktoria Polikowska zajęła drugie miejsce z
piosenką „Niedzieliczka”.

Nasza młodzież „powaliła” publiczność i jury
na kolana. Komisja konkursowa była niezwykle
wymagająca. Do Debrzna
przyjeżdżają zespoły i soliści z całego Pomorza reprezentując bardzo wysoki
poziom artystyczny. Julka i
Viktoria śpiewały już na tej
scenie i odnosiły sukcesy,
znały więc wymagania i
sprostały im. Dla Kacpra

U

roczystość odbyła się
w miłej atmosferze.
Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowy dyplom, życzenia,
wspomnienia oraz tradycyjna lampka szampana.

P

aństwo Gołąb związek
małżeński zawarli 17
listopada 1962 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Gościnie. Wychowali 3 dzieci,
doczekali się 4 wnucząt i
1 prawnuka. W Gościnie
mieszkają od 1945 r. Oboje
są emerytami, a wcześniej
pani Maria pracowała w

Urzędzie Pocztowym w
Gościnie oraz w Polskiej
Żegludze Bałtyckiej w
Kołobrzegu, a pan Maciej
w Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Gościnie, w
Zakładzie Energetycznym
oraz w Nadleśnictwie w Gościnie. Ponadto pan Maciej
przez okres 50 lat działał w
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gościnie.

J

ubilatom życzymy długich i pogodnych lat życia
w jak najlepszym zdrowiu i
zadowoleniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
Dom Kultury i Klub Miłośników Sztuki „Pętelka”
zapraszają do udziału w
konkursie na: „Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową”. Konkurs
skierowany jest do dzieci
z grup przedszkolnych

i uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe prosimy przynosić
do 6.12.2012 r. do Domu
Kultury. Rozstrzygnięcie
konkursu podczas „Kiermaszu
Świątecznego”
9.12.2012 r.

Kurs obsługi wózków widłowych
Przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie organizowany jest kurs obsługi wózków magazynowych (widłowych).
Warunki uczestnictwa w kursie:
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie z wpisem: zdolny do obsługi
wózków widłowych; zaświadczenie wystawione przez
lekarza Medycyny Pracy.
Koszt uczestnictwa w kursie to kwota ok. 250 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 GRUDNIA 2012 r.
Kontakt Bogdan Spanier tel. 94 35 12 133.
Zajęcia teoretyczne i egzamin z teorii będzie przeprowadzony w ZSGŻ w Gościnie w miesiącu listopad – grudzień 2012r. Jazda praktyczna wraz z obsługą odbędzie
się, w zależności od pogody, na terenie gminy najpóźniej
wczesna wiosna 2013 roku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty.

Fot. K. Ryplewska

Złote Gody

był to debiut i
jego wyjątkowa barwa
głosu zachwyciła
wszystk i c h .
D u e t
Vi k t o r i i
i
Kacpra
„Win i Ona”
w
piosenkach
ukraińskich „Nese hala
wodu” i „ Ty skazała” zdobył nagrodę publiczności.
Mieszkańcy Debrzna i
członkowie innych zespołów byli zachwyceni wykonaniem tych piosenek
i choreografią jaką zaprezentowali.
Soliści bardzo dziękują
Zbyszkowi Kotynii i Reginie Polaczek za przygrywanie do piosenek oraz szczególne wyrazy wdzięczności

Marysi Kotynii za
przygotowanie ich do
występu.
Zespół
Podlotki i
Mereszka
zdobył
w y różnienia w kategorii
zespół
folklorystyczny.
Jak zawsze ich wyjściu
na scenę towarzyszyły
ogromne brawa. Podlotki
mają swoich wiernych
sympatyków w Debrznie.
Rozbawiona piosenkami
publiczność oklaskiwała
ich bardzo długo. Oba
zespoły
zaprezentowały
bardzo wysoki poziom.
W przygotowaniach do
przeglądu pomagała mu
pani Jola, której serdecznie
dziękuję w imieniu zespołu
i solistów.

Trwają prace przy obwodnicy
Po dość długim okresie
przestoju przy budowie
obwodnicy
Gościna,
wreszcie możemy zobaczyć wzmożony ruch przy
je realizacji. Ruszyły prace ziemne, wykonywana
jest podbudowa z klińca
łamanego o grubości 60
cm po zagęszczeniu. W
miesiącu wrześniu zobaczyliśmy pierwszy zarys
nowej drogi, ponieważ wykonawca zaczął układanie
krawężników na rondach i
wzdłuż nowej jezdni. Za-

kończono prace związane
z realizacją odwodnienia
nowopowstałej
ulicy.
Trwają prace dotyczące
stabilizacji gruntu w okolicy
ulicy Ogrodowej, ponieważ
drogowcy natrafili tam na
warstwy nienośne gruntu
(torfy). Szkoda tylko, że po
początkowym zrywie drogowcy stracili tępo prac,
bo termin planowanego
odbioru już latem 2013 r., a
przy takim tempie z dotrzymaniem terminu może być
problem.
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Ustronie może być zadowolone. Dzięki postawie radnych i wójta Jerzego Kołakowskiego
udało się zachować w gminie posterunek Policji.

Muzyka i poezja
na Święto Niepodległości

Strażacka Orkiestra Dęta „Morka” zaprosiła z okazji
rocznicy 11 Listopada na Koncert Patriotyczny „Carmen Patrium”. Wydarzenie było spotkaniem z muzyką i poezją. Strofy o miłości do ojczyzny recytowali:
Zofia Majewska i Maksym Michałowski. Koncertowi
przysłuchiwała się licznie zgromadzona w Gminnym
Ośrodku Kultury publiczność.

Ustronie z nowym posterunkiem
Jerzy Kołakowski nie krył podczas
otwarcia wyremontowanego posterunku dla gminy Ustronie Morskie i
Dygowo, że jest to wspólny sukces,
a zarówno mieszkańcy jak i turyści
będą mogli czuć się bezpiecznie.
Gdyby nie wsparcie samorządu,
funkcjonowanie policjantów w gminie zostałoby znacznie ograniczone.
Dlatego samorządowcy stanęli na
wysokości zadania i wsparli finansowo remont posterunku, który od teraz
znajdować się będzie przy ul. Rolnej,
obok budynku Urzędu Gminy. Koszt

inwestycji to 220 tysięcy, z czego 150
tysięcy wyłożył samorząd. Nowej siedziby policji, zarówno policjantom jak
i wójtom gratulował starosta Tomasz
Tamborski, który zwrócił uwagę, że
bezpieczeństwo mieszkańców i dostęp do pomocy policji jest niezwykle
ważny. Sam, w prezencie dla policji
ufundował przenośny komputer.
Również pozostali goście przynieśli
drobne upominki, które wcześniej
zamówili samorządowcy i sami funkcjonariusze. Dzięki temu, mogli doposażyć swój nowy posterunek.

Odsłonięcie pamiątkowej
tablicy w Kukince

Do Grąbnicy i Gwizdu bezpieczniej
Budowa nowej drogi,
która biegnie wzdłuż odcinka drogi krajowej nr
11, od okolic ul. Wiejskiej
w Ustroniu Morskim do
Grąbnicy i Gwizdu, została zakończona.
Droga o szerokości 4
metrów i długości 2 kilometrów przyczyni się do
zmniejszenia ruchu lokalnego na fragmencie drogi
krajowej, poprawy bez-

pieczeństwa okolicznych
mieszkańców, zwłaszcza
mieszkańców
Gwizdu,
którzy zmuszeni byli do
korzystania z bardzo niebezpiecznie położonego
przejazdu
kolejowego.
Dziś przejazd ten jest już
zablokowany i należy korzystać z dwóch innych, o
wiele bezpieczniejszych.
Swojego zadowolenia z
inwestycji nie kryje wójt

Jerzy Kołakowski. Na
tym odcinku często
dochodziło
do
groźnych wypadków z udziałem
pojazdów szynowych. Koszt
inwestycji to
ponad 1,2 mln
zł, z czego
50%
gmina
otrzymała
z
Urzędu Marszałkowskiego.

Zbigniew Wodecki

zaprasza
Zbigniew Wodecki rozpoczął swoją przygodę
z muzyką już w wieku
5 lat. Z wyróżnieniem
ukończył szkołę w klasie skrzypiec Juliusza
Webera. Grał m.in. z
Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą, Zygmuntem Koniecznym, w
zespołach Czarne Perły
i Anawa. Był skrzypkiem
Orkiestry Symfonicznej
PRiTV oraz Krakowskiej
Orkiestry Kameralnej.
Jako wokalista zadebiutował w latach 70-ych.
Wszyscy znamy jego

niezapomniane przeboje „Chałupy”, „Zacznij
od Bacha”, „Izolda” czy
„Pszczółka Maja”. Był
gospodarzem
telewizyjnego programu muzycznego TVN „Droga
do gwiazd”, „Twoja droga do gwiazd” oraz jednym z jurorów w polskiej
edycji programu „Taniec
z gwiazdami”.
Koncert – 8.12.2012 r.,
godz. 19:00. Bilety w
cenie 20 zł do nabycia
w Gminnym Ośrodku
Kultury.

„Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości, ten nie
jest godzien szacunku,
teraźniejszości, ani prawa
do przyszłości” – zainspirowany słowami Marszałka
J. Piłsudskiego, wójt gminy
Ustronie Morskie – Jerzy
Kołakowski, podziękował
mieszkańcom Kukinki za
wdzięczność i pamięć o
dawnych mieszkańcach i
pierwszych osadnikach tego
sołectwa. Pamiątkową tablicę, która ma być symbolem
tożsamości pokoleniowej,
odsłonili najstarsi mieszkańcy Kukinki: Mieczysława
Lewandowska i Kazimierz
Szydłowski przy asyście
wójta, przewodniczącego
Rady Gminy i sołtysa wsi.
Uroczystego poświęcenia

„miejsca pamięci” dokonał
proboszcz ustrońskiej parafii – ksiądz Jerzy Lubiński,
który pomimo problemów
zdrowotnych przybył do
Kukinki i wygłosił Słowo
Boże, wzruszając wszystkich uczestników tego
historycznego wydarzenia.
Symboliczną chwilę ciszy
wypełniły utwory muzyczne na trąbce, w wykonaniu
Kamila Płachty ze Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka”. Uroczystość zakończyło
spotkanie z poczęstunkiem
przygotowanym
przez
Koło Gospodyń Wiejskich
z Kukinki, podczas którego
wójt wyróżnił najstarszych
mieszkańców i kombatantów z terenu gminy Ustronie Morskie.
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Gramy dla Bartka
W sali wiejskiej w Gorawinie
odbył się koncert dla Bartka,
którego celem było zebranie
funduszy na pomoc dla
chorego chłopca. Koncert
otworzyła Lidia Bednarz
piosenką o wymownym tytule: „Kocham cię życie”. Następnie wystąpili członkowie
Klubu Seniora z Rymania
z przedstawieniem ”N jak
nauczyciel” oraz z kabaretem „Jeden dzień z życia
Wójta Gminy Moczytyły”
pod kierunkiem Aldony
Więcek. Dalszą część wie-

czoru ponownie wypełniły
piękne i nastrojowe piosenki
w wykonaniu Lidii Bednarz.
Przybyli na koncert mieszkańcy Gorawina i okolicznych miejscowości przy
kawie, herbacie i pysznych
ciastach z zainteresowaniem
wysłuchali wszystkich występów. W czasie tego koncertu zebrano kwotę 3 000
złotych, które przekazano na
konto bankowe.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tej kwoty. G.P.

12 listopada w sali
wiejskiej
w
Rymaniu odbyła się
uroczystość związana
z obchodami Święta Niepodległości zorganizowana
przez Urząd Gminy w Rymaniu. Programem słowno-muzyczny przygotowali
uczniowie z Zespołu Szkół
Publicznych w Rymaniu pod
opieką Małgorzaty Hawrylak. Przedstawienie miało
na celu przybliżenie wydarzeń, jakie miały miejsce w
1918 r.
Po występie młodzieży,
na scenie pojawił się chór
„Kombatant”,
który
zaprezentował program pt.
„Myśmy wciąż do niepodległej szli …”. Zebrani w
sali goście mogli wysłuchać
wielu pieśni patriotycznych
z okresu powstawania państwa polskiego. Występ był
wspaniały, nie brakowało
gromkich owacji, życzeń i
podziękowań.
Dodajmy, że chór „Kombatant” to najstarszy z
kołobrzeskich
chórów.
Został założony w 1978 r.
Specjalizuje się w piosence
żołnierskiej, a jego członkami to sybiraccy kombatanci,
wdowy po kombatantach,
potomkowie kombatantów, a
pozostali członkowie to byli
żołnierze zawodowi. Chór
działa pod egidą Związku
Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów
Politycznych.
Akompaniatorem jest p.
Krzysztof Subocz. K.U.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
W murach Szkoły Filialnej w Drozdowie
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
klasy pierwszej. Mistrz ceremonii, uczeń
Maciej Czapla, powitał przybyłych gości na
czele z sekretarzem Urzędu Gminy Krystyną Golik, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Szczególnie gorąco powitał bohaterów uroczystości – uczniów klasy pierwszej. Przed
uroczystym ceremoniałem ślubowania,
dzieci zaprezentowały program artystyczny.
Pierwszaki zaczarowane przez Złą Wróżkę
w czarowników leniuchów musiały odwiedzić cztery krainy: Muzyki, Pracy, Mądrości
i Miłości i w każdej z nich wykonać przygotowane zadania. Dzieci świetnie poradziły
sobie z wykonaniem poleceń i tym samym

udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania .
Pasowani na ucznia przez dyrektora „wielkim ołówkiem” - uczniowie klasy I zostali
przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie
pamiątkowych dyplomów.

Viking Rymań wygrywa
W gminie Rymań powstał kolejny klub
sportowy. Jest to Viking Rymań - siatkarska drużyna skupiająca zawodników
z terenu gminy. W sezonie 2012/2013
drużyna występuje w Amatorskiej Międzypowiatowej Lidze Piłki Siatkowej.
Obecnie, po trzeciej kolejce, drużyna
znajduje się na pierwszym miejscu w
tabeli rozgrywek. Kapitanem drużyny jest
Mirosław Terlecki, na boisku – rozgrywający. W skład drużyny ponadto wchodzą:
Grzegorz Soćko (przyjmujący/Libero),
Krzysztof Radoń (przyjmujący/Libero),
Łukasz Radoń (przyjmujący), Piotr
Makarewicz
(przyjmujący/atakujący),
Marek Musiał (przyjmujący), Szymon
Piskorz (atakujący), Damian Sielicki
(środkowy bloku), Mateusz Sielicki
(środkowy bloku).

W ostatnim meczu drużyna odniosła pewne
zwycięstwo nad drużyną z Kołobrzegu 0:3 i
umocniła się na prowadzeniu w tabeli.
Najbliższe mecze:
29.11.2012, godz. 18.00 Dygowo - Rymań (hala sportowa w Dygowie)
06.12.2012, godz. 19.00 Rymań - Siemyśl (hala sportowa w Rymaniu)
www.gorawino.net

Obchody Święta
Niepodległości
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Piątkowe posiedzenie radnych powiatowych poświęcone było między innymi sprawom muzeum. Na sesji przyznano również odznaczenia państwowe.

Sesja Rady Powiatu w Muzeum
Złoty medal „Za zasługi dla
obronności kraju” otrzymali Irena i Józef Majtek. Srebrnym medalem
odznaczono Kazimierę i
Stanisława Wróblewskich
oraz Katarzynę Macko.
Srebrnym Krzyżem Zasługi
odznaczono przewodniczącego Rady Powiatu Romana Ciarkę i Jadwigę Wawrzonek. Srebrny medal za
długoletnią służbę trafił do
Barbary Szczeglik, a brązowy do Agnieszki Macie-

jewskiej. Na sesji, starosta
Tomasz Tamborski wraz z
wicestarostą Mirosławem
Tessikowskim
odebrali
certyfikat jakości ISO 9001.
Warto podkreślić, że pani
Katarzyna Macko odznaczenie otrzymała za
wychowanie trzech synów,
którzy jako podoficerowie
służyli w wojsku 7 lat (Józef i Eugeniusz w Marynarce Wojennej, Mirosław
w Wojskach Lądowych).

Podczas posiedzenia, radni wysłuchali informacji
o stanie Muzeum Oręża
Polskiego. Głos zabrał
dyrektor muzeum Paweł
Pawłowski, który przedstawił osiągnięcia swojej
kadencji i transformację,
jaką przeszło muzeum
w tym czasie. Zaprezentował również potrzeby
lokalowe i finansowe, aby
zapewnić rozwój placówki, w myśl zasady, że kto
się nie rozwija ten się cofa.
Doktor Hieronim Kroczyński, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
przedstawił historię muzeum, które w przyszłym
roku będzie obchodziło
swoje 50-lecie. Zaapelował także do radnych,
aby budżet muzeum na
przyszły rok był również
jubileuszowy.

Radny Jacek Woźniak zwrócił uwagę, że stosując śrubki
zamiast obręczy przy znakowaniu drzew, wykonawca
oszczędził sporo pieniędzy.

Grupa kołobrzeżan uczestniczyła w Marszu Niepodległości w Warszawie. Relację z tego wydarzenia przygotował
uczestnik marszu - Krzysztof Plewko.

Kołobrzeżanie
na marszu w Warszawie

Przyłączyliśmy się do kilkutysięcznej
grupy z Klubów Gazety Polskiej z całej
Polski, co pozwoliło nam bezpiecznie
maszerować. W Marszu uczestniczyły tysiące młodych ludzi z całej Polski.
Marsz Niepodległości miał się rozpocząć o godz. 15. Niestety, kilkudziesięciotysięczny tłum został przetrzymany
około 2 godziny pod Pałacem Kultury.
Próbowano namówić nas do rozejścia
się. Ludzi, którzy przyjechali na Marsz
z różnych stron świata (Szwecja, USA,
Węgry, Ukraina, Niemcy) i z Polski
trudno jednak było namówić do zrezygnowania z możliwości uczestniczenia
w Marszu Niepodległości. Gdy dzisiaj
oglądam telewizyjne relacje to tak
jakbym w niedzielę przebywał w innej
Warszawie niż Roman Giertych czy
Prezydent Komorowski.

W Marszu Niepodległości uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast
w marszu Bronisława Komorowskiego
kilkakrotnie razy mniej. Marsz prezydencki próbował zwrócić na siebie
uwagę potężnymi wybuchami po wystrzałach z armat, ale i to nie pomogło.
Od momentu kiedy zaparkowaliśmy
samochody przy ul. Marszałkowskiej,
widzieliśmy w którym kierunku idą
tłumy. Szły one do centrum, gdzie było
rozpoczęcie Marszu Niepodległości.
Obydwa marsze różniły się bardzo
mocno. W Marszu prezydenckim
uczestniczyli głownie ludzie w średnim wieku, w większości politycy. W
Marszu Niepodległości natomiast
uczestniczyło tysiące młodych osób
zmieszanych z ludźmi w wieku średnim i starszych, którzy brali udział w

marszu spontanicznie. Przeważali tu
jednak ludzie młodzi co budzi nadzieję
na przyszłość.
W tym roku nie było walki pomiędzy
grupami ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Obie grupy nie zwalczały się
wzajemnie. Widocznie komuś to nie
pasowało. Zorganizowano grupę, prawdopodobnie tajniaków po cywilnemu,
ubranych w kominiarki, która schowała
się za kordonem policji i na coś czekała.
To właśnie wzbudzało napięcie. Mimo
tego marsz przebiegał dość spokojnie.
Z naszej strony należą się duże podziękowania za wspaniałą organizację
i duży wysiłek włożony w pilnowanie
porządku przez Kluby Gazety Polskiej.
To dzięki nim takie osoby jak my mogły
bezpiecznie manifestować w Warszawie. Krzysztof Plewko

Ile kosztują

śrubki?

W

związku z pracami pielęgnacyjnymi prowadzonymi w Parku Nadmorskim, dokonano numeracji
drzew. Jak zwrócił jednak uwagę radny Jacek Woźniak,
ze specyfikacji jasno wynika, że numerki miały być przymocowane za pomocą specjalnych obejm, które rozszerzałyby się wraz ze wzrostem drzew. Ostatecznie jednak,
miasto od tego pomysłu wykonawcy zlecenia zgodziło się
odstąpić. Obejmy zastąpiono śrubkami, to znaczy wkrętami przykręcono numerki do kory.

J

ak obliczył radny Jacek Woźniak, w zależności od obejmy, w stosunku do użytych śrubek, wykonawca zaoszczędził od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Szef Klubu SLD dodał, że z jego wiedzy wynika, że może
się to skończyć problemami finansowymi dla miasta, bowiem projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, która może za taki manewr ukarać miasto.

Z

takim wnioskowaniem nie zgadza się Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy prezydenta. Argumentuje
to tym, że wykonawca zgłosił problem z zakupem na
rynku takich obejm. Po sprawdzeniu sprawy przez urząd
miasta zgodzono się na zastosowanie obecnego rozwiązania. Z analiz prawnych wynika, że nie ma to wpływu na
sam przetarg.
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Umowy z osobami handlującymi przy molo nie zostaną przedłużone. To stanowisko Klubu PO.
Kupcy czują się oszukani przez polityków.

Niezwykle ciekawie przebiegała Gala Stylu w Hotelu
Aquarius SPA. Obok pokazu mody odbyła się prezentacja projektu Roberta Gauera i Undermathica.

Platforma podjęła
męską decyzję

Gala Stylu
i Undermathic Sea
Gala Stylu to już tradycja. Organizatorem wspaniałego wieczoru było Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Kołobrzegu i Hotel Aquarius Spa. W programie
był m.in. pokaz sukien i biżuterii z kolekcji firmy
Puzio, Paprocki&Brzozowski oraz Ossoliński. Makijaż zapewniły Ania Maj i Martyna Sienkiewicz z
BARBAB Studio. W rolę modelek wcieliły się m.in.
uczestniczki warsztatów terapii zajęciowej oraz
uczennice.

Ponadto, zaprezentowano wspólny projekt kołobrzeskiego fotografika Roberta Gauera i mieszkającego od pewnego czasu w Gościnie Macieja
Paszkiewicza - kompozytora muzyki elektronicznej
pod pseudonimem Undermathic. Obaj nie ukrywają swojego zamiłowania do morza. Muzykę ze zdjęciami połączył w jedno wspaniałe dzieło krakowski
grafik Szymon Skrypoczko.

Stanowisko Klubu Platforma
Obywatelska
przedstawił kupcom jego
szef - Piotr Lewandowski. Przypomniał, że z
kupcami spotykano się
wiele
razy,
rozmowy
trwały od pewnego czasu, ale nikt nie będzie
trzymał ich w niepewności. Po przedstawieniu
argumentacji na „nie”,
Lewandowski
oświadczył, że klub sprzeciwia
się przedłużaniu umów
przy molo. Jeśli handel
będzie w tym miejscu
akceptowany, to zostaną
wprowadzone stosowne
zmiany do planu, do statutu uzdrowiska, a na koniec, zostanie ogłoszony
przetarg nieograniczony
na wskazane miejsca.
Jednocześnie, kupcom
zaproponowano
nowe
miejsce do handlu przy
ulicy Towarowej, gdzie
zarządcą terenu jest Zarząd Portu Morskiego.
To
tylko
rozsierdziło
kupców, którzy de facto
zarzucili Platformie zdradę. Pojawiły się okrzyki,
że kupcy głosowali na
Platformę, a teraz są
zdradzeni. Ludzie mówią, że wybrali tę partię,
bo popierała ich, tak jak
miała popierać przedsiębiorczość. Teraz się
zawiedli. Po wystąpieniu
PO zwołano konferencję
prasową Stowarzyszenia
Kupców i Przedsiębiorców. Tomasz Budzyński
zarzucił PO mijanie się

z faktami i wykorzystywanie tego do działania
przeciwko ludziom, dla
których handel przy molo
to jedyne miejsce pracy,
mało tego, to także jedyne miejsce pracy dla innych zatrudnionych przez
nich ludzi. Kupcy wskazywali, że na podstawie
tych samych przepisów
pozwalano im do tej pory
handlować, przygotowano nawet nowy projekt
uchwały w tej sprawie, a
teraz mówi się, że takie
działanie byłoby nielegalne. Podnoszono również
argument, że nic nie stoi
na przeszkodzie do przedłużenia umów i wprowadzenia zmian, o których
mówi Piotr Lewandowski,
a które są rozciągnięte w
czasie.
Kupcy nie zostawią sprawy. Po wygaśnięciu umów
nie zamierzają zabierać
swoich stoisk, które jak
twierdzą, kosztowały ich
10 lat temu fortunę. Jeśli
miasto zadziała na ich
szkodę, oddadzą sprawę
do sądu.
Tymczasem za handlem
przy molo opowiedziała się grupa radnych.
Andrzej Mielnik, Jacek
Woźniak, Jacek Kuś, Cezary Kalinowski i Antoni
Piwowarczyk, wnieśli o
przedłużenie handlu przy
molo do końca grudnia
2014 roku w trybie bezprzetargowym dla 26
punktów
handlowych.

Projekt tej treści wpłynął
już do przewodniczącego
Rady Miasta Ryszarda
Szufla.
A oto uzasadnienie do
projektu uchwały:
„Wyznaczenie na okres
od
01.01.2013 r. do
31.12.2014 r. - 26 lokalizacji punktów handlowych jest podyktowane
wniesionymi
przez
dzierżawców wnioskami
o zmianę miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanego obszaru, które z
przyczyn od nich niezależnych nie zostały rozpatrzone do końca 2012 r.
Aby nie stawiać w trudnej
sytuacji dotychczasowych
dzierżawców i stworzyć
możliwość
utrzymania
miejsc pracy oraz zapewnić wpływy z czynszu
dzierżawnego do
budżetu Miasta należałoby
wyznaczyć na wskazany
okres
dotychczasową
ilość punktów handlowych. Takie rozwiązanie
pozwoli na ostateczne
rozstrzygnięcie
spraw
natury planistycznej i
ostatecznie pozwoli zdecydować o ewentualnym
istnieniu w tym obszarze
lokalizacji
handlowych.
Punkty handlowe zaspokoją również potrzeby
osób wypoczywających w
naszym mieście.
Punkty handlowe w okolicy wejścia na molo i przy
ul. Mickiewicza – Rodziewiczówny usytuowanych

jest 26 lokalizacji handlowych – oznaczonych na
załączniku mapowym nr 1
które są objęte niniejszym
projektem.
Istniejące
obiekty handlowe stanowią zabudowę trwałą,
na którą dotychczasowi
dzierżawcy uzyskali pozwolenie na budowę.
Zgodnie z zapisami § 5
ust. 7 uchwały nr XVIII/
242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta
Kołobrzeg - Uzdrowisko
Wschód, „dopuszcza się
zachowanie
istniejącej
zabudowy oraz dotychczasowego użytkowania
terenu do czasu zmian
zagospodarowania,
zgodnego z ustaleniami
(…)” planu. Zgodnie z art.
11 ust. 1 ustawy z dnia
4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych
oraz niektórych innych
ustaw, „przepisów art.
38a ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie
stosuje się do zakładów
przemysłowych, budynków, obiektów, autostrad
i dróg ekspresowych, parkingów, stacji, zapór oraz
urządzeń, które istniały
przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy”.
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Jubileusz Cantores Colabregae
W wypełnionej po brzegi
sali Regionalnego Centrum
Kultury, 15-lecie działalności obchodził chór Cantores
Colabregae pod dyrekcją
Walerii Żuławnik.
Chór Cantores Colabregae
powstał w Miejskim Ośrodku Kultury w Kołobrzegu
(obecnie Regionalne Centrum Kultury im Zbigniewa
Herberta) w listopadzie 1997
roku. Grupa założycielska
liczyła 10 osób. Premierowy
koncert odbył się 18 marca
1998 roku w kinie „Piast” z
okazji 53 Rocznicy Walk o
Kołobrzeg. Pierwszym dyrygentem chóru była Jolanta
Krzywoń, pół roku później
roli tej podjęła się Waleria
Żuławnik, która prowadzi
chór do dnia dzisiejszego. W
ciągu 15 lat istnienia chórowi
akompaniowali na fortepianie: Waleria Żuławnik, Elena
Woźniak, Krzysztof Subocz i

Aleksander Szczupak, który
pełni tę rolę do dnia dzisiejszego.
W ciągu trwającej już 15 lat
pracy pod kierunkiem Walerii
Żuławnik chór zgłębiał tajniki
chóralnej techniki wokalnej,
doskonalił warsztat, nabywał
doświadczenia, nawiązywał
kontakty z innymi chórami
i przede wszystkim wiele
koncertował. Najważniejsze
wydarzenia z udziałem Cantores Colabregae to udział w
II Spotkaniach Chórów „Z
daleka i z bliska”, gdzie wystąpił obok duńskiego chóru
męskiego Nyborg Sangforening z Nyborga, w III Spotkaniach Chórów „Z daleka i z
bliska” podczas których gościł
u siebie zaprzyjaźniony chór
„Gemischter Chor” z Berlina-Pankow oraz w czwartej
edycji Spotkań Chórów, kiedy
to koncertował na dziedzińcu
ratusza obok chóru „Coral

Brasilia” z Brazylii. Cantores
Colabregae ma na swoim
koncie także wyjazdy zagraniczne - dwukrotną wizytę
w Berlinie-Pankow, koncerty
w Follonice we Włoszech. W
czerwcu 2012 roku reprezentował miasto podczas Zjazdu
Miast Hanzeatyckich w Luneburgu w Niemczech, biorąc
udział w artystycznej części
zjazdu odbywającej się pod
hasłem „Hansa Musica”.
Cantores Colabregae występuje podczas prestiżowych
imprez i uroczystości miejskich. Regularnie koncertuje
na terenie miasta i uzdrowiska oraz poza nim. Chór ma
na swoim koncie koncerty
w Szczecinie (m.in. w cyklu
„Niedzielne Koncerty Południowe w Zamku Książąt
Pomorskich), Policach, Świdwinie, Ustroniu Morskim.
Koncertował obok artystów
polskich scen: Józefa Skrzeka,

Aleksandra CzajkowskiegoŁadysz, Małgorzaty Kubali.
Cantores Colabregae reprezentował Kołobrzeg podczas
Wojewódzkiego Przeglądu
Chórów i Zespołów Kameralnych organizowanego przez
Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie, zdobywając
nagrodę, tytuł Laureata
Przeglądu, wyróżnienie. W
wykonaniu Cantores Colabregae można usłyszeć pieśni
klasyczne, narodowe, ludowe,
sakralne, a także standardy
muzyki rozrywkowej oraz
melodie operowe i operetkowe.
Waleria Żuławnik ukończyła
Wydział Dyrygentury Akademii Muzycznej we Lwowie
oraz podyplomowe studia
asystenckie w Moskwie i
Leningradzie. Przez 19 lat
pracowała w Katedrze Dyrygowania Symfoniczno-Chóralnego i Operowego Akademii Muzycznej we Lwowie.
Wykształciła 23 zawodowych
dyrygentów chórów i orkiestr.
Jednym z najważniejszych
osiągnięć w jej karierze zawodowej jest Srebrny Dyplom
dla Dyrygenta zdobyty na
Światowej Olimpiadzie Chóralnej w Lintzu (Austria) za
występ z chórem Cantate Deo
z Koszalina (2000 r.).

O miesiąc opóźni się oddanie mostu na Kanale Drzewnym. Planowo, inwestycja miała
być oddana w listopadzie, a przesunie się to
na 15 grudnia.

Most na Łopuskiego
z poślizgiem
Wszystko szło zgodnie
z planem, do momentu,
gdy okazało się, że są
poważne braki w stalowej konstrukcji mostu.
Jak mówi Michał Kujaczyński - rzecznik prasowy prezydenta, sprawa
wyszła na jaw dopiero po
rozebraniu części mostu.
Trzeba było zamówić
stal i dorobić brakujące
elementy, które podtrzymywały płyty na moście.
W konsekwencji, wartość
inwestycji wzrosła o 140
tysięcy złotych, a więc
remont mostu na Ka-

nale Drzewnym będzie
kosztował niemal 1 mln
100 tys. zł. Jak deklaruje rzecznik prezydenta,
most ma zostać oddany
do 15 grudnia, prawie
pod choinkę...

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

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

Drogi

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

Zieleń

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

Utylizacja odpadów

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

Oferujemy pełen zakres usług pogrzebowych:

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

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

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

telefon całodobowy: 94-35-23-586, 605-626-746, 607-683-589
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55 lat temu ruszyła odbudowa Kołobrzegu

odbudowie miasta dyskutowano, i
owszem, jednak żaden obowiązujący dokument nie wszedł w życie.
Pierwsze założenia rozwoju miasta zakładały usunięcie z miasta
zniszczonego sprzętu wojskowego i usunięcie niewybuchów. To
ostatnie z powodzeniem trwa do
dnia dzisiejszego. Udrożniono
ciągi komunikacyjne, a w ramach
czynów społecznych porządkowano rumowiska. Dla przykładu, w
1947 roku wyburzono i rozebrano
3850 metrów sześciennych murów i
wywieziono 2624 metry sześcienne
gruzu. Wraz z dosprzętowieniem
robotników, prace rozbiórkowe stawały się bardziej efektywne. Tylko
w 1949 roku wywieziono ponad 20
tysięcy metrów sześciennych gruzu.
Łącznie, z Kołobrzegu wywieziono
1,5 miliona metrów sześciennych
gruzu i ok. 90 milionów cegieł.
Odbudowa Kołobrzegu zaczęła nabierać realnych kształtów dopiero w
II połowie lat 50-tych. Podczas powiatowej konferencji PZPR, która
obradowała w grudniu 1956 roku.
Przyjęto w podczas niej rezolucję,
w której postulowano „Zapewnić
pomoc instytucjom państwowym i
gospodarczym w staraniach w odbudowie Kołobrzegu, szczególnie w
dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, w rozbudowie i uruchomieniu przemysłu terenowego oraz
rzemiosła, a także przyspieszenie
całkowitej odbudowy uzdrowisk
kołobrzeskich”.
Starania kołobrzeżan przyniosły
wreszcie rezultat i 13 listopada
1957 roku odbudowa miasta została podniesiona do rangi priorytetu rządowego. W swojej uchwale,

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów sformalizował, w jaki sposób,
kto i jakimi środkami będzie odbudowywał miasto. Na początku, na
ten cel przeznaczono 150 milionów
złotych, z tego na samą odbudowę
uzdrowiska 54 miliony. W ten sposób powstały pensjonaty na około
500 łóżek.
20 czerwca 1958 roku, Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów
podjął kolejną uchwałę (Nr 221/
58), w której ustalono priorytety
odbudowy miasta na lata 1961-65.
Zawierały one m.in. wskazania
dotyczące przyspieszenia budowy zakładu przyrodoleczniczego,
odbudowę do 1965 roku domu
zdrojowego, odpowiednie zaopatrzenie w materiały budowlane, a
także ustalenie ulg podatkowych
dla inwestycji na terenie Kołobrzegu związanych z budowa lub
odbudową obiektów mieszkalnopensjonatowych i pensjonatowych
ze środków własnych.
W PRL jednak, plany były tylko planami. Owszem, zrealizowano wiele
inwestycji uzdrowiskowych, ale
wiele projektów pozostało jedynie
na deskach kreślarskich. Niektóre
działania nie przyniosły pokładanych w nich nadziei. Na przykład
zabezpieczenie brzegu morskiego
na wysokości Szańca Kamiennego
oszpeciło ten odcinek wybrzeża,
nie powstrzymując jego erozji.
Zrezygnowano z budowy basenu z
podgrzewaną morską wodą (temat
ten powraca po dziś dzień). Nie
powstał również dom zdrojowy,
który zastąpiło obecne sanatorium
„Bałtyk”. Inną ciekawostką jest fakt,
że na posiedzeniu Miejskiej Rady

Fot. Jerzy Patan

W wyniku działań wojennych, miasto nad Parsętą ucierpiało w zależności od szacunków w graniach 7090% zabudowy. Zniszczone zostało
centrum i dzielnica uzdrowiskowa.
Infrastruktura była poważnie
uszkodzona. Wodociąg wysadzili
Rosjanie, odbudowa gazowni była
jedynie marzeniem, o źródłach prądu można było dyskutować. Także
dużych zniszczeń doznał sam port
i jego infrastruktura. Jeśli idzie o
zasób komunalny, z 2925 domów
ocalało zaledwie 860. Część z nich
wymagała remontu, w przeciwnym
razie popadała w ruinę. W 1939
roku miasto zamieszkiwało niemal
37 tysięcy stałych mieszkańców.
W 1945 roku pozostało ich nieco
ponad 2000.
Przez kilka miesięcy Kołobrzegiem
zawiadywali Rosjanie. Dopiero 31
maja 1945 roku władze przejęli Polacy na czele z prezydentem Stefanem Lipickim. Pierwszym organem
legislacyjnym miasta była Doradcza Rada Narodowa, funkcjonująca
od listopada 1945 do września 1946
roku. 16 września 1946 roku odbyło
się pierwsze posiedzenie Miejskiej
Rady Narodowej.
W tych pionierskich czasach, odbudowa zniszczonego kurortu, choć
lokalnie wydawała się priorytetem,
w ujęciu regionalnym i ogólnopolskim schodziła na dalszy plan.
Rozwój miasta następował z dnia
na dzień, a dynamiczny rozwój
gospodarki w ogóle nie wchodził
w rachubę. Cała aktywność ekonomiczna przejawiała się w inicjatywie obywatelskiej, pionierskiej,
tłumionej pod koniec lat 40-tych
przez zaostrzający się nurt polityki
partyjnej. Na przełomie 1945 i 1946
roku powstał 12-osobowy Miejski
Komitet Odbudowy na czele z
Edwardem Wyganowskim. Na posiedzeniu tego organu, burmistrz
Stanisław Brożek stwierdził, że
wiele budynków, które niewielkim
nakładem środków mogłyby być
oddane do użytkowania, jest dewastowanych. Chodzi tu generalnie o
szaber, który kwitł w latach powojennych na potęgę. Z Kołobrzegu
zabierano, co tylko można było:
złom, maszyny, materiały budowlane, w tym cegłę na odbudowę
Warszawy i nie tylko. Wcześniej, co
można było cennego, wywieźli Rosjanie. Tak dokonywała się erozja
zniszczonego miasta nad Parsętą.
Dlatego plany, jakie snuto w 1946
roku, zakrawają na oderwane od
rzeczywistości marzenia. Postulowano m.in. „Planową odbudowę,
opartą na planach uwzględniających: ochronę wybrzeża, rybacki
charakter portu, potrzeby instytucji
państwowych,
samorządowych
oraz – przewidując szybki rozwój
miasta – planowanie przestrzenne”.
Wreszcie, w kwietniu 1946 roku
uchwalono memoriał w sprawie
przyspieszenia dobudowy miasta,
który przesłano do Ministerstwa
Odbudowy. W różnych skalach o

Fot. Jerzy Patan

Przed 1945 rokiem, Kołobrzeg
był kurortem I kategorii. Po
wojnie, stał się morzem gruzów.
Na decyzję o odbudowie miasto
czekało aż 12 lat!

Wicepremier Zenon Nowak, honorowy obywatel Kołobrzegu, podczas wizyty w 1959 r. w mieście sprawdza, jak realizowana jest uchwała KERM

Narodowej 10 lipca 1958 roku po
raz pierwszy wprowadzono opłatę
uzdrowiskową, z której dochód
przeznaczono na poprawę estetyki
miasta, uzupełnienie infrastruktury
uzdrowiskowej oraz na cele kulturalno-oświatowe.
Finałem starań nad ukierunkowaniem odbudowy Kołobrzegu, był
dokument pod nazwą „Ogólny plan
zagospodarowania przestrzennego
miasta Kołobrzegu”, uchwalony
21 września 1960 roku przez Wojewódzką Radę Narodową w Koszalinie. Określono w nim funkcje
miasta jako w zakresie wiodącej
funkcji, której podporządkowane
były pozostałe, zdefiniowanej jako
uzdrowiskowo-wypoczynkowa.
Następnie stwierdzono, że Kołobrzeg powinien być bazą rybołówstwa morskiego i przetwórstwa
ryb, miastem świadczącym usługi
portowe w zakresie lokalnym, a
także miastem z funkcją usługowoprzemysłową, przy czym funkcja ta
nie może być uciążliwa dla funkcji
uzdrowiskowo-wypoczynkowej.
UCHWAŁA NR 450/57 KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY
MINISTRÓW Z DNIA 13 LISTOPADA 1957 R. O ODBUDOWIE
MIASTA KOŁOBRZEGU
W celu przygotowania pełnego
wykorzystania znajdujących się na
terenie miasta Kołobrzegu źródeł
leczniczych, zabudowań uzdrowiskowych, urządzeń portowych, jak
również w celu skoordynowania
zadań i zamierzeń poszczególnych
resortów i instytucji w zakresie odbudowy miasta Kołobrzegu, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
uchwała co następuje:
§1 Zatwierdza się plan zabezpieczenia i odbudowy miasta
Kołobrzegu na rok 1958 zawarty
w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały oraz program odbudowy
miasta Kołobrzegu na lata 195960, zawarty w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2 1. Zobowiązuje się właściwych
ministrów i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie
do zabezpieczenia w planach do
1960 r. odpowiednich środków na
realizację zadań zawartych w załącznikach do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia w 1958 r. inwentaryzacji
urządzeń komunalnych na terenie
miasta Kołobrzegu.
§3 Ministrowie zapewniają niezbędną pomoc, a Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu przeprowadzi w większych
zakładach pracy odpowiednią
akcję informacyjną o zamierzonej
odbudowie uzdrowiska w Kołobrzegu. Należy przy tym wskazać
dyrekcjom zakładów i radom
robotniczym na możliwość wyzyskania środków pozalimitowych
(zwłaszcza funduszu zakładowego)
na odbudowę i wyposażenie domów wypoczynkowych i innych
obiektów w uzdrowisku miasta Ko-

łobrzegu dla zaspokojenia potrzeb
socjalnych załóg tych zakładów.
§4 Zaleca się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Koszalinie, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Centralną Radą
Związków Zawodowych, przydzielenie zainteresowanym resortom i
przedsiębiorstwom do odbudowania nie rozdysponowanych dotąd
pensjonatów.
§5 Zobowiązuje się Pełnomocnika
Rządu do Spraw Repatriacji i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie do kierowania
do miasta Kołobrzegu przede
wszystkim tych repatriantów, którzy posiadają specjalne kwalifikacje do pracy w uzdrowisku.
§6 Upoważnia się Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu do rozwinięcia akcji informującej instytucje krajowe i zagraniczne, w szczególności większe
zakłady pracy w Czechosłowacji,
o możliwościach uczestniczenia w
odbudowie obiektów leczniczych
i wypoczynkowych w Kołobrzegu
dla potrzeb ich pracowników.
§7 1. W celu szczegółowego zbadania wartości przydatności źródeł
leczniczych, istniejących urządzeń
uzdrowiskowych, portowych i
turystycznych, dla dalszego rozwoju miasta Kołobrzegu i sprecyzowania konkretnych zadań
dla poszczególnych resortów w
okresie 1961-1965, rozpatrzenia
możliwości udziału funduszów
społecznych w odbudowie miasta
Kołobrzegu oraz sformułowania
wniosków odnośnie zainteresowania społeczeństwa budownictwem indywidualnym, powołuje
się Międzyresortową Komisję dla
Spraw Kołobrzegu w następującym
składzie:
- jako przewodniczący Komisji
– Stanisław Sroka – kierownik
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
- jako członkowie Komisji przedstawiciele: - Komisji Planowania
przy Radzie Ministrów; - Ministerstwa Zdrowia; - Ministerstwa
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych; - Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki
Wodnej; - Ministerstwa Finansów;
- Ministerstwa Obrony Narodowej;
- Komitetu ds. Urbanistyki i Architektury; - Centralnej Rady Związków Zawodowych; - Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Koszalinie.
2. Komisja zakończy swe prace do
dnia 31 maja 1958 r.
§8 Wykonanie uchwały porucza się
Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, właściwym ministrom oraz prezydium
rad narodowych w Koszalinie i
Kołobrzegu.
§9 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podpisania.
Prezes Rady Ministrów
Józef Cyrankiewicz
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Podczas meczu Kotwicy Kołobrzeg z AZS Koszalin nerwy puszczały kibicom, także tym w sekcji VIP.
Prezydent Koszalina patrzył, jak nasi spuszczają łomot jego drużynie…

Kto wygra ?

Gromek: Przypomnij mi Rysiu, żeby
jak wygramy, to bym nie zapomniał
złożyć gratulacji Jedlińskiemu.

Szufel: No nie wiem, czy on się będzie tak z tego cieszył.

Z Klubu Radnych Niezależnych „Razem dla
Kołobrzegu” odszedł Artur Dąbkowski. W klubie
zapanowała żałoba.

Stypa
w opozycji

Gromek: Ja też nie wiem, ale jak mu
powiem, to się dowiem.

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

Oyedemi: Ten Artur to wielki polityk.

Ach te

Milicjanci, jak chodzili
we dwójkę, to mówiło
się, że jeden umie pisać,
a drugi czytać. A co, gdy
na froncie walki o informacje pojawią się dwie
dziennikarki, w dodatku
jedna z Telewizji Kablowej Kołobrzeg (tu akurat
Dominika Miłoszewicz),
a druga z Radia Kołobrzeg (Jolanta KowalskaUrbanowicz)? Jedna słucha, druga patrzy. Jednym
słowem, ich ofiara ma
przejarane…

Fot. Biuletyn „PO Kołobrzesku” nr 5/2012.

dziennikarki

Oyedemi: Jego odejście to niepowetowana strata.

Z POczuciem humoru
Platforma
kołobrzeska
konsekwentnie realizuje
projekt komunikacji wewnątrzpartyjnej, polegający na wydawaniu własnego biuletynu.
Działacze PO w powiecie
kołobrzeskim postanowili
ujednolicić wydarzenia z
naszego miasta i okolic
wraz z komentarzem dla
swoich członków. Widać
w tym chęć ujednolicenia
głosu partii i informacji

dla jej członków, a więc
poprawienie parametrów
komunikacji wewnętrznej
nie tylko dla tych, którzy
są zainteresowani tym co
w mieście od czasu do
czasu popiszczy.

Ukazał się już 5 numer biuletynu wewnętrznego „PO
kołobrzesku”. Wewnątrz
można znaleźć informacje
z działalności posła Marka
Hoka, Młodych Demokra-

tów, prezydenta Janusza
Gromka i wójtów gmin.
Nie brakuje plotek i dobrego humoru. Świadczy
o tym chociażby zdjęcie
z Jego Lwią Gromowładnością, Jego Pancerną
Znakomitością,
Jerzym
Wędrowcem-Posłańcem
czy Urszulą Tańczącą z
Wilkami. Brakuje tylko
pewnego posła. Wiadomo,
Czarnoksiężnik jest na
końcu bajki…

Oyedemi: Wiesz Czarek, jak odszedł Artur to jakby
tak się klimat poprawił…
* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją literacką, aczkolwiek odnoszą się do pewnych
rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.
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Są marzenia,
którym trudno się oprzeć...

Kołobrzeg, Źródlana 5
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jak liście ,96 zł brutto

m2 już od

Oprocentowanie

8,5%

Niska prowizja
Okres spłaty do 5 lat
Szybka decyzja
www.bsbialogard.pl

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
tel. 94 352 19 21

3900

mieszkania
gotowe do odbioru

Przykład reprezentatywny na dzień 28.11.2012r.: całkowita kwota kredytu: 5.000,00zł., okres kredytowania 24 miesiące; oprocentowanie zmienne 8,5% w skali
roku, prowizja 3%. Rata kredytu (równa) 227,28zł., I rata po 30 dniach od dnia zawarcia umowy kredytowej. Całkowity koszt kredytu: kwota odsetek: 452,47zł,
kwota prowizji 150,00zł. Całkowita kwota do zapłaty 5.602,47zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 12,19%.
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