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23-latek napisał list
pożegnalny i wdrapał
się na maszt przy ul.

RZUCIŁA GO DZIEWCZYNA

– CHCIAŁ SKOCZYĆ
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Jedności Narodowej z
zamiarem oddania skoku. Policjanci namówili

Józef Słomski
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szpitala. Czytaj na stronie 2.

Dobiegła
końca produkcja
wspaniałej książki księdza
prałata Józefa Słomskiego
„Z Podgórza nad Bałtyk”.
Wspomnienia proboszcza
seniora Parafii Mariackiej przy
bazylice wydaje Wydawnictwo „Kamera” Roberta
Gauera. Więcej na
str. 14.
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WRÓBLEWSKI:
TO JEST

NIEUCZCIWE!
D

yskusja nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu nabiera rumieńców. Jan
Wróblewski i Ryszard Kulawiak

złożyli uwagę do studium zmieniającą wysokość planowanej zabudowy przy Ekoparku z 40 do 20
metrów. – Włożenie między Marine
Hotel a Arkę, gdzie jest apartamen-

towiec, budynku 40-metrowego,
to jest wielka niegodziwość i nieuczciwość – mówił na spotkaniu z
radnymi Jan Wróblewski.
Szczegóły na str. 3.

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia

tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl
Kominek
elektryczny

49 zł
24,Grzejnik
kwarcowy

289,-zł

69
42,-

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00
zł

KOŁOBRZEG

Zapraszamy!
Termowentylator

ul.Jasna 25a
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Trzeba płynąć pod prąd, z prądem płyną tylko śmieci.
Z. Herbert

23-letni Bogdan R. przeżył
trudne chwile, gdy zostawiła go jego dziewczyna
Joanna. Świat mu się zawalił
i postanowił wdrapać się
na okoliczny maszt, ten
sam, na którym w czerwcu
2012 roku hulał Władysław
K. Chłopak wszedł na samą
górę, a tam zobaczyli go
przechodnie, którzy nie
wiedzieli jednak, czy to
ktoś z ekipy remontowej,
czy ktoś niepowołany. Zawiadomiono policję. Gdy
funkcjonariusze
przyjechali, mieli problem, żeby
kogokolwiek na maszcie
zobaczyć, bowiem skoczek
chyba się rozmyślił. Dzięki
aparatowi fotograficznemu
udało się jednak Bogdana
R. namierzyć.
Początkowo, chłopak nie
mógł się zdecydować: to
wchodził, to schodził z
masztu. Wreszcie, przy

dobrym słowie funkcjonariuszy zszedł na dół.
Chciał iść do domu, ale o
tym nie było już mowy.
Na miejscu czekało zabezpieczenie Straży Pożarnej
i Pogotowia Ratunkowego.
Okazało się, że powodem
dramatycznego kroku był
zawód miłosny. Strażacy po
przecięciu kłódki wypuścili
funkcjonariuszy wraz z zatrzymanym. W tym czasie
w ośrodku należącym do
TP Emitel nikogo nie było.
Strażacy zwracają uwagę,
że to słabo zabezpieczony
obiekt, skoro po raz kolejny
osoba niepowołana może
sobie wejść na wysoki maszt
i robić, na co ma ochotę. W
przeciwieństwie do akcji z
czerwca, tym razem nadajniki na maszcie cały czas
pracowały. Bogdan R. został
odwieziony do Szpitala Regionalnego, gdzie przeszedł
badania psychiatryczne.

T

ak wyglądała grzmiąca
propaganda
Donalda
Tuska, gdy celem Platformy
było wyzwolenie obywateli
spod bata Jarosława i jego
brata w 2007 roku. A już
wówczas stan polskich dróg
był agonalny, za to zamiast
poprawy jakości nawierzchni,
pojawiały się karmniki z aparatem w środku. I teraz, po 5
latach, nic się nie zmieniło.
No może nie tak do końca, bo
teraz facet, który ma prawo
jazdy, milczącym przyzwoleniem zgadza się na montowanie setek fotoradarów, nie
potrafi wytłumaczyć się już
nie z kraterów a rowów ma-

riańskich na drogach, a i na
tym nie koniec. Bo teraz, nas
obywateli Generalna Inspekcja Transportu Drogowego
ma ochotę łupić mandatami
nie na drodze postępowania
związanego z wykroczeniem,
a postępowania administracyjnego. Po prostu banda
urzędników
postanowiła
uprościć sobie życie, aby nie
udowadniać nikomu winy, tylko żeby obywatele płacili za
zdjęcia. I to ma być dbanie o
bezpieczeństwo na drogach?
Odbieranie ludziom prawa
jazdy za dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości
w terenie zabudowanym to
recepta na ten sukces? Moim
zdaniem, takie konstatacje
może tworzyć tylko człowiek,
który ma poważne problemy
psychiczne.

O

statnie zimowe wydarzenia na drogach powiatu.
Jeżeli przyjeżdża policjant na
miejsce zdarzenia i mówi, że
prędkość nie była dostosowana do warunków na drodze, a
ktoś jechał prędkością dozwoloną lub nawet niższą, z
całą pewnością taki policjant
powinien tracić pracę w trybie
natychmiastowym. Bo jego
zakichanym
obowiązkiem

Są marzenia,
którym trudno się oprzeć...

jest zamknąć drogę, która nie
jest przystosowana do ruchu i
zagraża bezpieczeństwu oraz
życiu i zdrowiu obywateli.
Droga nienależycie odśnieżona nie jest drogą bezpieczną
i powinna być zamykana. Ale
tego się nie robi. Dlaczego?
Bo dzięki przychylnej postawie policji samorządowcy
oszczędzają na akcji zima:
wydaje się mniej na paliwo,
na piasek, sól i godzinki
pracowników spędzone w
drodze. Po prostu, łatwiej
jest powiedzieć, że jadąc 10
km/h ktoś wjechał w drzewo
i nie dostosował prędkości
do warunków na drodze. Taki
sam tekst można sprzedać
rodzinie
przejechanego
żółwia, który chciał przejść
przez jezdnię, ale wiadomo,
nie zdążył. Po prostu, nie
dostosował prędkości do warunków na drodze.

P

roste teksty i proste
metody to specjalność
polskiej policji. Teksty o tym,
że fotoradary poprawiają
bezpieczeństwo na drodze,
bo spada liczba wypadków,
nie są poparte żadne naukową analizą. Po prostu
w ten sposób i policjanci, i
samorządowcy, poprawiają

sobie samopoczucie. A jak
stanie fotoradar, to przy
okazji poprawi się też stan
budżetu. Stan dróg się nie
poprawi, bo chronicznie nie
ma na to pieniędzy. Nie ma
też pieniędzy na nowe znaki
i regularne obniżanie prędkości na ulicach. Na wielu z nich
prędkość 20/kmh jest niebezpieczna. I to właśnie w swoim
raporcie zauważa Najwyższa
Izba Kontroli, która wytyka
zły stan techniczny dróg i
zbyt małą ilość autostrad.
I co ciekawe, kontrolujący
nie zauważyli, aby większa
liczba fotoradarów poprawiła
sytuację w Polsce.

W

ięc drogi są coraz gorsze, na ulicach pojawiły
się już nie tylko fotoradary, ale
las fotoradarów i czekamy na
loty dronów. Polacy są kontrolowani nawet w kiblu, jeździmy 20 km/h, a pomysłów,
jak Polakom utrudnić życie
Platforma ma bez liku. Takie
zachowania może akceptować tylko facet, który prawo
jazdy odłożył na półkę, bo
rozbija się rządową limuzyną
z kierowcą. Oczywiście, jemu
mandatu za przekroczenie
prędkości nikt nie wystawi.
Robert Dziemba

Oprocentowanie

8,5%

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

Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Kołobrzeg, Źródlana 5

tel. 94 352 19 21

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%.

TO BYŁ ZAWÓD MIŁOSNY

„Drogi są co prawda coraz gorsze, ale za to fotoradary pojawiły się na ulicach. To znaczy,
Polacy mają być kontrolowani
wszędzie, w każdym miejscu,
a na drodze przez fotoradar,
jechać 30 na godzinę, ponieważ drogi na szybszą jazdę
nie pozwalają. To jest filozofia
PiS-u. Utrudnić ludziom życie
do maksimum, a na końcu
ich skontrolować, wszystkich,
bez wyjątku. [gromkie brawa]
Tylko facet niemający prawa
jazdy może wydawać takie
pieniądze na fotoradary! [sala
szaleje]”.

Foto bz dur a
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Trwające prace na projektem studium dla naszego miasta wzbudzają wiele kontrowersji. I nie chodzi tu tylko o zabudowanie Mirocic, które obejmują
ponad 100 hektarów. Chodzi również o budowę wieżowców w ważnych punktach Kołobrzegu.

Kolejne posiedzenie komisji w
sprawie studium warunków i
kierunków
zagospodarowania
wywołało duże zaniepokojenie
radnych. Nie bez powodu. Kilkadziesiąt uwag złożyli mieszkańcy
i eksperci w sprawie zabudowy
Mirocic. Niemal wszystkim zależy
na zachowaniu leczniczych właściwości kołobrzeskiej borowiny,
które w skali Polski wystarczą na
najbliższe 10 tysięcy lat! Urzędnicy twierdzą jednak, że większość,
jeśli nie wszystkie uwagi, są bezzasadne.
Na posiedzeniu połączonych
Komisji: Uzdrowiskowej i Komunalnej, zajęto się pozostałymi
newralgicznymi dla miasta uwagami do projektu studium. Głos
zabrał Jan Wróblewski reprezentujący interesy Marine Hotel
oraz Ryszard Kulawiak prezes
Arka-Mega SA. Panowie zwrócili uwagę, że gdy oni realizowali
swoje inwestycje, zastosowali się
do trudnych i niekoniecznie korzystnych dla ich przedsiębiorstw
zasad narzuconych przez miasto,
ograniczających zabudowę w
strefie uzdrowiskowej. Dlatego
skrytykowali zapisy stanowiące,

że obok ich obiektów będzie mógł
powstać obiekt o wysokości do
40 metrów. Zauważyli, że wszyscy powinni być traktowani tak
samo i dlatego wnieśli uwagę o
ograniczeniu wysokości zabudowy pomiędzy „Arką” a hotelem
„Marine” do 20 metrów.
- Jak tylko się dowiedziałem o tym,
że coś takiego planuje Wydział Architektury i Urbanistyki, pobiegłem
do pani Moniki Sielewskiej [naczelnik wydziału – dop. MK] zapytać
się co się takiego stało, że raptownie
dominanta wyskakuje między naszymi budynkami. Dominanta już
jest – Arka jest dominantą. I włożenie między Marine Hotel a Arkę,
gdzie jest apartamentowiec, budynku 40-metrowego, to jest wielka

niegodziwość i nieuczciwość. Tam
ludzie zainwestowali olbrzymie pieniądze kupując kilkaset apartamentów. To nie są idioci tylko oglądają
plany zagospodarowania i w planie
było zapisane, że jest 20 metrów i
każdy się z tym liczył. Po co druga
dominanta? Uważam, że to jest po
prostu nieuczciwe, że jednemu inwestorowi się pozwala na więcej, a
drugiemu wolno było mniej. Każde
dodatkowe piętro to jest kilka milionów złotych – argumentował Jan
Wróblewski.
- Ponad 10 lat temu pojawiliśmy
się w Kołobrzegu. Stosowaliśmy się
do obowiązujących tu obostrzeń i
ograniczeń, czasami dla nas bolesnych w zakresie planów i rozwojowo-inwestycyjnych. Przypomnę,

Fot. P. Dawid

Kołobrzeg będzie miastem wieżowców?

że występowaliśmy w międzyczasie
z pytaniami, z wnioskami o możliwość rozbudowy. Przy 25-procentowym wskaźniku zabudowy całkowitej, nasze wnioski były odrzucane.
Przyjęliśmy to do wiadomości. Cóż
się stało dzisiaj, że w studium jest
proponowany wskaźnik 50-procentowy? Kołobrzeg zmienia swój
status jako uzdrowisko? My szanujemy plany i zamierzenia innych
przedsiębiorców, ale możliwości i
szanse powinny być takie same dla
wszystkich – tłumaczył radnym
Ryszard Kulawiak.
Przy zapoznawaniu się z kolejnymi uwagami wyszło również,
że wzdłuż ul. Kamiennej od

ul. Wolności 26,

skrzyżowania z ul. Bogusława X
planowana jest budowa wieżowca
do... bagatela 35 metrów, a przynajmniej uwaga o dopuszczeniu
takiej inwestycji została złożona.
Uwaga ma charakter wariantowy,
o czy więcej w relacji video z posiedzenia komisji. Przewodnicząca
Komisji Uzdrowiskowej Danuta
Adamska-Czepczyńska krytycznie
doniosła się również do decyzji
miejskich urbanistów o wpisaniu
w studium 40-metrowego obiektu
w dzielnicy zachodniej, który ma
być odbiciem 40-metrowej „Arki”
w części wschodniej miasta.
Projekt studium ma być głosowany na sesji Rady Miasta w marcu.

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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SPD na obradach

w Kołobrzegu
Po raz pierwszy w historii
konferencja roczna niemieckiego klubu parlamentarnego SPD odbyła się
poza granicami Republiki
Federalnej Niemiec. Członkowie partii przyjechali do
Kołobrzegu na trzydniowe
obrady. Wśród nich pojawił
się burmistrz Berlina i wiceprzewodniczący SPD Klaus
Wowereit. Przybył również
zasłużony dla Kołobrzegu
Alex Lubawinski.
W piątek, obrady trwały w
Aquariusie. Głos podczas
zamkniętych dla publiczności przemówień zabrał
województwa
marszałek
Olgierd Geblewicz. W sobotę, Niemcy złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Zaślubin.
Następnie spotkali się z
Januszem
prezydentem
Gromkiem w sali koncertowej ratusza. Wieczorem, w
Bazylice Mariackiej obył się
koncert organowy. Wystąpił
Bogdan Narloch oraz Renata Kuczyńska.

Kołobrzeskie Forum Kobiet zorganizowało Dzień Integracji Społecznej.
Główną atrakcją był turniej w bowling - dla niektórych po raz pierwszy w życiu.

Radość na całego!
Forum Kobiet zaprosiło do zabawy m.in.
Uniwersytet Trzeciego Wieku, dzieci z
Domu Dziecka w Białogardzie i osoby niepełnosprawne na aktywne podsumowanie
Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Było dużo dobrej zabawy dla każdego. Dla niektórych turniej bowlingowy był
pierwszym kontaktem z tą grą. Uczestnicy
wieczoru potwierdzali, że takich inicjatyw
powinno być więcej.

GDZIE BĘDZIE NOWY CMENTARZ?
Wśród rozmów, członkowie
SPD wskazywali na słabość
komunikacji Pomorza Zachodniego z Berlinem. Jak
tłumaczy Alex Lubawinski,
wielu przedstawicieli partii
było w Polsce po raz pierw-

szy. Zdziwiło ich, że z Berlina
do Kołobrzegu jedzie się dłużej niż przez wybuchem II
wojny światowej. Dla nas to
nie niespodzianka, dla nich
duże zdziwienie. Dyskutowano, jak tę sytuację zmienić.

Cmentarz komunalny przy
ul. VI Dywizji Piechoty
będzie czynny jeszcze przez
jakieś 15 lat. Trwają poszukiwania nowej nekropolii
dla mieszkańców.
Już teraz Zieleń Miejska zdaje sobie sprawę,
że najbliższe lata, o ile
kremacje nie staną się
bardziej popularne niż
obecnie, spowodują całkowite wykorzystanie miejsc
grzebalnych na tzw. Karlsbergu, czyli przedwojennej
części Kołobrzegu, w której
ulokowany był cmentarz,
wykorzystywany obecnie i
rozwinięty przez polskich
Dyskusja
mieszkańców.

nad lokalizacją nowej nekropolii trwa od kilku lat.
Poszukiwano miejsca pod
cmentarz w gminie Kołobrzeg w okolicach Rościęcina. W piątek, prezydent
miasta Janusz Gromek
wraz z zastępcą Andrzejem
Olichwirukiem spotkali się
w gminie Dygowo z wójtem Markiem Zawadzkim.
Nie ulega wątpliwości, że
nowy cmentarz musi być

Promocja Świąteczna w Kołobrzeskim TBS

Negocjacje cenowe - kup mieszkanie na swoich warunkach
Zimowa obniżka cen na wybrane mieszkania. CENY JUŻ OD 3900,96 zł/m2 + 8% VAT
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Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

blisko samego Kołobrzegu,
ale musi spełnić również
szereg innych warunków.
Przede wszystkim musi
być terenem perspektywicznym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że populacja Kołobrzegu szybko
się starzeje i w ciągu najbliższych 60 lat nie można
będzie tworzyć kolejnego,
trzeciego już cmentarza.
Rozmowy są w toku.
ul. Artyleryjska 3,
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71,
fax 94 35 425 74
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Na tytułowe pytanie odpowiadał specjalny zespół. Uznano, że MEC powinien
pozostać nad morzem”, za to powinien zrezygnować z miału węglowego.

Czy będzie wyprowadzka MEC-u?
Kierująca oplem kobieta musiała gwałtownie zahamować przed sarnami,
które wybiegły na drogę w Bogucinie. Auto wpadło w poślizg i uderzył w
drzewo.

Odbyło się spotkanie podsumowujące
prace zespołu, który przyjął następujące
założenia wstępne: docelowe całkowite
wyeliminowanie miału węglowego jako
paliwa dla wytwarzania energii cieplnej
systemu grzewczego miasta Kołobrzeg,
wstrzymanie modernizacji i rozbudowy
istniejących kotłów miałowych (z wyjątkiem prac ograniczających emisję zanieczyszczeń), poszukiwanie możliwości
wykorzystania do produkcji energii alternatywnych paliw (biomasa, biometan)
lub źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, pompy ciepła, układy wodorowe),
poszukiwanie terenu, z którego można
doprowadzić jedną nitkę sieci cieplnej do
istniejącej sieci cieplnej o średnicy umożliwiającej bezkolizyjne rozprowadzenie
energii w oparciu o obecny układ.
Prezes Mariusz Dziura dla poszczególnych
postulatów inwestycyjnych przedłożył
analizę wzrostu cen ciepła w Kołobrzegu.
Po wprowadzeniu I etapu inwestycji roczne przychody spółki zwiększyłyby sie o
około 2,0 mln zł, a koszty o 4,4 - 4,7 mln zł
w stosunku do wartości obecnego planu.
Przy sprzedaży rocznej na poziomie 690
000 GJ wzrost cen energii wyniósłby 3,6
- 4,0 zł/ GJ czyli około 7- 8%. Przy wpro-

wadzaniu I i II etapu łączne zwiększenie
przychodów spółki wyniosłoby 29,3 mln
zł, a wzrost kosztów 31,5 mln zł. Przy
sprzedaży rocznej na poziomie 690 000 GJ
wzrost cen energii wyniosłaby 3,2 zł, czyli
około 6,5%. W wariancie dwuetapowym
założono wykorzystanie 10% środków
własnych i 70% kredytu preferencyjnego
i 20% kredytu komercyjnego.
Zespół opracował następujące wnioski
końcowe:
1. Miasto Kołobrzeg będące największym
uzdrowiskiem w Polsce, ma szczególny
obowiązek dbania o środowisko naturalne.
2. Zarekomendowano docelowe całkowicie wyeliminować miału węglowy
jako paliwo dla systemu grzewczego
miasta Kołobrzeg.
3. Z uwagi na uwarunkowania techniczne i ekonomiczne całkowicie przenosić MEC do innej lokalizacji uznano za
niezasadne.
4. Zaproponowano uruchomienie dwóch
dodatkowych kogeneracyjnych źródeł
ciepła poza strefami uzdrowiskowymi
A i B, opalanych gazem, zlokalizowane
przy ul. Koszalińskiej i Szarych Szeregów.
5. Zarekomendowano etapowe wprowadzanie proponowanych inwestycji,
umożliwiające dostosowanie kolejnych zadań do rozwoju technologii
oraz zmian na rynkach paliw.
6. W przypadku zaakceptowania przedstawionej ścieżki rozwoju MEC, Zespól
rekomenduje wykonanie szczegółowej
koncepcji techniczno-ekonomicznej
zadania.
Powyższe wnioski zostaną teraz zaprezentowane radnym Rady Miasta.
R

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

D

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

A

o wypadku doszło
na śliskiej drodze
prowadzącej
z
Kołobrzegu do Bogucina.
Oplem jechała 32-letnia
kobieta razem z dwoma
pasażerami. W pewnym

momencie na drogę wybiegły sarny. Aby uniknąć
zderzenia ze zwierzętami
kobieta zaczęła hamować. Wpadła w poślizg
i uderzyła w drzewo. W
wypadku
najbardziej

poszkodowany
został
kierowca. Zarówno kobieta jak i dwaj mężczyźni
zostali przewiezieni do
Szpitala Regionalnego w
Kołobrzegu. Samochód
nadaje się do kasacji.

Stowarzyszenie wygrało w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym,
zaskarżając decyzję SKO, które nie uchyliło decyzji wójta gminy Kołobrzeg.

Ekologiczny Kołobrzeg wygrał z SKO

Fot. Przemek Dawid

W skład zespołu weszli: Mariusz Dziura
- przewodniczący - MEC Kołobrzeg, Henryk Carewicz, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Krzysztof
Plewko Kołobrzeskie Stowarzyszenie
Kupców i Przedsiębiorców, Wacław Łazarczyk Kołobrzeska Izba Gospodarcza,
Maciej Siekierski Kołobrzeska Izba Gospodarcza, Roman Sobko Kołobrzeska
Izba Gospodarcza, Ryszard Woźniak
Regionalne Stowarzyszenie TurystycznoUzdrowiskowe.

SARNY WYBIEGŁY
PRZED SAMOCHÓD

Jak informuje Krzysztof Plewko, prezes
Ekologicznego Kołobrzegu, po wielu miesiącach prawnej batalii, jest wreszcie sukces
w walce o środowisko w Korzyścienku.
- Chodzi o to, że wójt gminy wydał decyzję środowiskową w sprawie biogazowni,
którą zaskarżyliśmy do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. SKO odrzuciło naszą skargę jako bezzasadną. Sprawę
skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Naszym
zdaniem, nie budzi wątpliwości, że decy-

zja wójta powinna być cofnięta. I decyzja
przez sąd została cofnięta. Jeśli wyrok się
uprawomocni, SKO będzie musiało sprawę
rozpatrzyć jeszcze raz.
Stowarzyszenie zaskarżyło dwie decyzje
środowiskowe wójta gminy Kołobrzeg,
gdyż - jak „Ekologiczny Kołobrzeg” tłumaczy, podstawa formalna tych decyzji jest
sprzeczna ze stanem faktycznym. Chodzi
m.in. o przebieg roślinności i wód powierzchniowych.
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Do wypadku doszło z udziałem autobusu firmy Veolia. Kierowca osobówki nie miał szans na
śliskiej drodze i wjechał prosto pod autobus.

Nowy egzamin przyblokował kierowców
25 minut i de facto po sprawie. Tak wygląda nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy.
W ZORD w Koszalinie zdają go jednak pojedyncze osoby.

OSOBÓWKĄ PROSTO W AUTOBUS
Kierowca samochodu na
prostej drodze pomiędzy
Ołużną a Charzynem zauważył wyjeżdżający zza
zakrętu autobus marki Autosan. Postanowił zwolnić
i lekko przycisnął pedał
hamulca. Była to błąd,
bowiem na drodze była de
facto „szklanka”. Pojazd
obróciło i bokiem zmierzał
prosto w kierunku autobusu

wypełnionego pasażerami.
Jak relacjonował kierowca
autobusu, strach wszystkim
zajrzał w oczy. - To była
chwila - mówił po wypadku.
W grę nie wchodziło zjechanie na bok, bo wszędzie rosną drzewa. Doszło do zderzenia w wyniku obrażenia
odniosła pasażerka auta
osobowe i trafiła do szpitala. W autobusie nikomu

nic się nie stało. Osobówka
nadaje się do kasacji.

Pierwszych 20 pytań obejmuje podstawowe aspekty wiedzy przyszłego kierowcy
o ruchu drogowym. Składają się na nie
videoprezentacje i animacje sytuacji drogowych. Następne 12 pytań ma charakter
specjalistyczny, uzależnione od kategorii
prawa jazdy, a 2 pytania dotyczą udzielania
pierwszej pomocy. Dlaczego więc jest tak
trudno? W Zachodniopomorskim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Koszalinie mają prostą
odpowiedź: do tej pory odpowiedzi uczono
się na pamięć. Była zamknięta pula pytań,
pojawiał się przejazd kolejowy i większość
wiedziała, że przy takim obrazku prawidłowa jest odpowiedź „B”. Teraz tak nie ma. Jak
mówi szef ZORD, Eugeniusz Romanów,
teraz egzaminowani muszą orientować się
w konkretnej sytuacji, tak, jakby znajdowali
się na drodze. I mają 15 sekund na podjęcie

decyzji. - To często i tak więcej, niż kierowca
ma na reakcję poruszając się po drodze - zaznacza dyrektor. Jest jeszcze jeden aspekt:
nie można cofnąć pytań i poprawić odpowiedzi, co do tej pory było możliwe.
- Jestem za nowym egzaminem. Ludzie do tej
pory uczyli się pytań na pamięć, nie myśląc
przy tym. Teraz są zmuszeni do oceny sytuacji, jaka występuje realnie. Skończyły się
czasy, kiedy ludzie nie uczyli się nawet tych
500 pytań, a liczyli na szczęście, a podczas
jazdy nie wiedzieli o co chodzi. Rekordzista
w ubiegłym roku teorię zdawał 27 razy, a do
egzaminu teoretycznego jedna z osób podchodziła ponad 40 razy - mówi Bogdan Kowaliński ze Szkoły Jazdy Roman&Bogdan.
Póki co, egzamin w Koszalinie zdają 2-3
osoby dziennie...

Będzie większy MOPS
Około 3 miliony złotych ma kosztować rozbudowa Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, które zamieni się
w kołobrzeskie Centrum Spraw Społecznych.
Rozbudowa budynku przy ulicy Okopowej
jest koniecznością. Już teraz Wydział
Spraw Społecznych znajduje się z dala od
centrum miasta, a przecież budynek przy
ul. Kniewskiego przeznaczony jest de facto do rozbiórki. Swojego stałego i w miarę
wygodnego do prowadzenia działalności
nie ma PCK, a przecież pomieszczenia w
budynku przy ul. Granicznej są stanowczo
niewystarczające. Dlatego postanowiono
rozbudować siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym zresztą
na wzrost zadań i tak znowu robi się zbyt
ciasno.

przemocy, Wydział Spraw Społecznych,
częściowo pomieszczenia MOPS, PCK,
ale także inne instytucje związane ze społeczną działalnością. Łączna powierzchnia
dobudowanej części ma mieć ponad 1000
metrów kwadratowych. Jej koszt to koło 3
miliony złotych.

Ponad 30 tysięcy złotych będzie kosztował zakup nowej łodzi dla
Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 85% pochodzi ze środków
KLGR, 15% dołożyło miasto.

Tryton z dofinansowaniem
Jak mówił dziś Mirosław
Balicki prezes POSP Tryton, łódź ratownicza, którą
jednostka chce zakupić, jest
idealna do operowania na
płytkich akwenach wodnych, a więc idealnie nadaje

Nowa część gmachu ma powstać do 2014
roku. Dziś z projektem autorstwa architekta Jacka Sudaka zapoznawali się radni
Komisji Oświaty. W zaprojektowanym
Centrum Spraw Społecznym znajdą się
poradnie uzależnień i przeciwdziałania

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat
wokół Państwa inwestycji

się do akcji na Parsęcie
czy Kanale Drzewnym, ale
także na akwenach przybrzeżnych. Tryton złożył
wniosek na zakup sprzętu
do Kołobrzeskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej i otrzymał

dofinansowanie w wysokości 85%. Dziś podpisano
umowę w obecności członków Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego:
Anny Mieczkowskie i Andrzeja Jakubowskiego.
agencja imprez
tel.: +48 604 697 763
e-mail: biuro@mix-art.pl
Oferty promocyjne:

Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji
Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

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

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

PROMOCJA NA WESELA

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
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Za bilety

zapłacimy drożej
2,80 zł - tyle kosztować
będzie bilet normalny
na autobus Komunikacji Miejskiej. Głosami
radnych PO przyjęto
podwyżkę, której
sprzeciwiła się opozycja.

Topniejący śnieg i coraz to nowe opady powodują, że
w Parku im. Aleksandra Fredry jest coraz więcej wody.
Powinna ona spływać do morza, ale...

Park Fredry
zamienia się w wielki staw?

W Kołobrzegu odbył się Konwent Starostów z naszego województwa. Podczas obrad,
Tomasz Tamborski zgłosił wniosek w sprawie realizacji drogi S6.

Droga S6 powstanie

do 2020 roku?

Na Konwencie poruszona została m.in. kwestia
propozycji nowego podejścia do rozwiązywania
problemów osób z niepełnosprawnością oraz
możliwości systemowych

rozwiązań na rzecz osób
niepełnosprawnych na
przykładzie Kołobrzegu.
Starosta
Kołobrzeski
Tomasz
Tamborski
przygotował
również
stanowisko
Konwentu

Starostów Województwa
Zachodniopomorskiego
w sprawie wprowadzenia
budowy drogi ekspresowej S-6 do programu
Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2020.

Rolnicy znowu przypomnieli o sobie na ulicach Kołobrzegu. Po raz
kolejny protestowali przeciwko sposobowi zbywania polskiej ziemi
przez państwo pseudrolnikom.

ROLNICY PROTESTUJĄ
W KOŁOBRZEGU
Rolnicy po raz kolejny protestowali
przeciwko wyprzedawaniu polskiej ziemi w obce ręce. Wyrażają w ten sposób
niezadowolenie przeciwko sprzedaży
działek podstawionym niby rolnikom,
którzy działają w interesie obywateli
innych państw, skupując w ten sposób

ziemię i oferując stawki, których nie są
w stanie zaoferować prawdziwi rolnicy.
Ceny często przekraczają rynkową wartość sprzedawanej ziemi.
Z protestu nie byli zadowoleni kierowcy. Powstawały lokalne utrudnienia w
ruchu, zwłaszcza na ul. Kamiennej.
Warto jednakże podkreślić, że data
protestu zbiegła się ze 150 rocznicą
wybuchu powstania styczniowego. Jedną z kwestii społeczno-ekonomicznych,
która przyświecała powstaniu, były
kwestie związane z natychmiastowym
uwłaszczeniem. Właścicielom obiecano
odszkodowanie, które mieli płacić nie
chłopi, ale przyszłe odrodzone państwo
polskie. W 2013 roku, protestem rolników rząd specjalnie się nie przejmuje.

Prezydent zaproponował podwyżkę, choć jak
stwierdził nie 2,90 a 2,80
zł będzie kosztował bilet
normalny, a radni PO go
poparli. Warto tu podkreślić, że wcześniej część
radnych Klubu PO krytykowała podwyżkę, ale
zarządzono dyscyplinę
klubową i opozycja, która w roku podwyższania
cen na wszystko była
przeciwna
projektowi
uchwały, nie miała szans
w zderzeniu z partią rządzącą miastem. NA koniec, prezydent Janusz
Gromek zadeklarował,
że jeśli ceny ropy będą
spadały, to również wniesie projekt z obniżką cen
biletów.

Park Fredry za amfiteatrem obfituje w tereny podmokłe. W dawnych czasach miejsce to było bagniste
osłaniało Fort Wilczy. Obecnie, nadmiar wody z terenu
parku powinna być odprowadzana do morza. Powinna,
ale podczas odbudowy brzegu morskiego odpływ został zasypany tonami piasku. Miasto czeka, aż odpływ
zostanie przedłużony. Póki co, w ramach oczekiwanie
na działanie Urzędu Morskiego w Słupsku wpisany do
rejestru zabytków park powoli zamienia się w jezioro.
Obecnie ma pow. ok. 220 metrów kwadratowych.
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Podczas Kołobrzeskiego Spotkania Noworocznego, starosta i prezydent wręczyli
nagrody. Konika dostała również osoba wybrana przez Kapitułę Dziennikarską.

Perły i Koniki rozdane
Na początku głos zabrał prezydent Janusz
Gromek, który przy okazji w specjalnie
przygotowanej prezentacji pochwalił się
swoimi dokonaniami minionego roku.
Następnie głos zabrał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, który wyjawił
do kogo trafią Perła Powiatu. Perła
gospodarcza powędrowała do Zakładu
Przetwórstwa Rybnego BARKAS z Obrotów. - W ostatnich latach, korzystając ze
środków unijnych, znacznie rozbudowano
zakład, wprowadzono nowoczesną technologię wędzenia i pakowania, zwiększając
atrakcyjność produkowanych wyrobów
i minimalizując wpływ na środowisko.
Obecnie firma produkuje ponad czterdzieści gatunków ryb wędzonych, począwszy
od szprota, a skończywszy na łososiu na
zimno. Zatrudnia około pięćdziesięciu osób
– argumentował Tomasz Tamborski. Nagrodę odebrali właściciele spółki: Eugeniusz Świderek, Grzegorz Świderek oraz
Anna Skorupińska.

Druga perła trafiła do stowarzyszenia
„Amazonki”. - Szkolą ochotniczki, odwiedzają kobiety w szpitalu po zabiegu związanym z leczeniem raka piersi, prowadzą
grupy wsparcia, organizują rehabilitację
fizyczną i psychiczną kobiet po operacjach
ułatwiającą powrót do pracy zawodowej,
życia rodzinnego i społecznego, edukują
młodzież ponadgimnazjalną na temat
samobadania piersi oraz wiedzy z zakresu
zdrowego stylu życia, prowadzą poradnictwo w formie telefonu zaufania i zasypują
wszystkie instytucje pismami o pomoc,
przyznaję dla starosty także nie mają litości, ale właśnie dzięki temu, dzięki ich
inicjatywie, dzięki ich zaangażowaniu i
dzięki ich nieustępliwości, w kołobrzeskim
szpitalu mamy dziś mammograf, z którego
mogą korzystać wszystkie kobiety z naszego
powiatu, bez konieczności dalekich dojazdów – uzasadniał przyznanie Perły Powiatu Tomasz Tamborski. Nagrodę odebrały:
Romana Tyszkiewicz, Irena Klimek oraz
Anna Krupińska.
Trzecia perła dzisiejszego wieczoru powędrowała do Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Otolaryngologicznego za przebadanie
ponad 3 tysięcy dzieci z terenu powiatu

kołobrzeskiego, na czele z prezesem Tadeuszem Kunyszem, ordynatorem Oddziału
Otolaryngologicznego
kołobrzeskiego
szpitala.
W kolejnej części spotkania wręczono odznaczenia. Brązowy Krzyż zasługi otrzymała Jadwiga Błońska. Złota Odznaka
Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
trafiła do Juliusza Aniszewskiego. Odznaczenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego
wręczono dziś Edycie Korotkin-Adamowskiej – łuczniczce i olimpijce z Barcelony w 1992 roku, Jerzemu Leśniakowi
– członka Kadry Narodowej na olimpiadę
w Helsinkach w 1952 roku (na olimpiadę
nie pojechał z powodu kontuzji), a także
Henrykowi Rogalskiemu – oddanemu
idei sportu, ojcu łucznictwa kołobrzeskiego.
W imieniu Kapituły Dziennikarskiej werdykt odczytała Kamila Para z Telewizji
Kablowej Kołobrzeg. Do nagrody Konika,
dziennikarze nominowali Krzysztofa Bartyzela, dzięki któremu Kołobrzeg jest znany w Polsce i na całym świecie w związku
z imprezą Sunrise Festival, Małgorzatę
Schmidt, za organizowanie od 3 lat Przeglądu Twórczości pt: „Którym wędruje się
trochę trudniej”, a także Stanisława Trojanowskiego, prezesa Kołobrzeskiego Klubu
Koszykarskiego „Kotwica Kołobrzeg” za
jego wkład w utrzymanie Kotwicy w ekstraklasie. Decyzją dziennikarzy, nagroda
trafiła do Małgorzaty Schmidt.
W imieniu Kapituły Prezydenckiej, głos
zabrał jej przewodniczący – zastępca prezydenta ds. społecznych Jerzy Wolski. Kapituła nominowała do nagrody prezydent
miasta następujące osoby i podmioty:
Krzysztofa Bartyzela – producent Sunrise
Festival, Zakład Aktywności Zawodowej
w Kołobrzegu oraz Urząd Morski w Słupsku. Ostatecznie, statuetka konika trafiła
do Urzędu Morskiego za wkład w odbudowę brzegów morskich w Kołobrzegu.
Nagrodę odebrał dyrektor Tomasz Bobin.
Kołobrzeskie Spotkanie Noworoczne po
raz pierwszy transmitowaliśmy na żywo
w ramach kanału Miastokolobrzeg.tv.

„DZIDZIUŚ”

akcesoria niemowlęce firmy CANPOL, NUK, AVENT, LOVI, TOMMEE TIPPEE,
odzież i bielizna niemowlęca,
łóżeczka z wyposażeniem,
chodziki, zabawki,
wanienki, nocniki,
wózki, foteliki
Adres: sklep dziecięcy „DZIDZIUŚ”
mieszczący się w Kołobrzegu przy
ul.Dworcowej 14 B (obok Poczty)

Nie będzie

parkingu i palmiarni
Osiedle Nr 1 jako pierwsze w tym roku
spotkało się z władzami miasta. Mieszkańcy zadawali różne pytania. Była
również dyskusja o Skwerze Pionierów.
Zgodnie z tradycją, prezydent raz do roku
spotyka się z radami osiedli i mieszkańcami, odpowiadając na pytania i wsłuchując
się w postulaty osiedli. Janusz Gromek spotkanie rozpoczął od wystąpienia, w którym
chwalił się swoimi sukcesami. Potem głos
przejęli mieszkańcy. Na pierwszy rzut poszła sprawa zabudowy Skweru Pionierów.
Ludzie próbowali krytykować prezydenta,
ale ten szybko przejął inicjatywę i stwierdził,
że wysłuchał potencjalnych inwestorów, a
po wysłuchaniu mieszkańców podjął decyzję, że palmiarni i parkingu na skwerze nie
będzie. Dostał za to brawa.
Janusz Gromek szybko ze spotkania wyszedł (sprawy służbowe), a mieszkańcy do
swojej dyspozycji mieli zastępcę prezydenta
Andrzeja Olichwiruka, naczelników i komendanta Straży Miejskiej. Apelowano o remont
podwórka przy ul. Kniewskiego, które jest
regularnie zalewane. Jeden z mieszkańców
apelował, żeby strażnicy zajęli się osobami

łamiącymi znak zakazu wjazdu, który nie
dotyczy tylko mieszkańców, bowiem jak się
wyraził, do tej pory jak dzwonił na numer
alarmowy, to słyszał, żeby sobie urząd te
znaki wsadził... Mirosław Kędziorski tłumaczył, że sprawa jest bardzo skomplikowana.
- Tabliczka z napisem „nie dotyczy mieszkańców osiedla” budzi spore problemy w
stosowaniu znaku i ewentualnym karaniu
kierowców. Bo definicja mieszkańca jest
bardzo szeroka, a najczęściej mieszkańcy
wspólnoty chcieliby, żeby strażnicy chronili
jednych mieszkańców przed drugimi - tłumaczył komendant informując, że będzie
dążył do tego, aby podwórka były oznaczone jako strefa ruchu, aby podwórka
miały organizację ruchu, i aby interwencja
wobec kierowców łamiących prawo była
jednoznaczna.
Najwięcej emocji wzbudził temat śmieci.
Ludzie zadawali pytania urzędnikom, to
spierali się ze sobą nawzajem. Najbardziej
oryginalny sposób na rozwiązanie problemu
opłat za wywóz śmieci przedstawiła jedna z
mieszkanek, która stwierdziła, że koro kupuje dany produkt w dyskoncie to powinna
mieć prawo wyrzucać w nim śmiecie.
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Gdyby nie nasza Czytelniczka, to koziołek potrącony na ulicy Koszalińskiej zostałby odstrzelony. Kobieta uparła się i rannemu zwierzęciu pomógł weterynarz.

Pani Wioletta uratowała koziołka

Do zdarzenia doszło na
wysokości jednostki wojskowej. Potrącone zwierzę

przeżyło wypadek, ale nie
było w stanie samo dalej
poruszać się. Na miej-

sce przyjechali strażnicy
miejscy, którzy o pomoc
poprosili łowczego. Zapadła decyzja o odstrzale
koziołka.
Przypadkowo,
obok miejsca zdarzenia
przejeżdżała pani Wioletta.
Zatrzymała się i zainteresowała się losem zwierzęcia. Sprzeciwiła się podjętej
decyzji i zażądała, aby na
miejsce przybył weterynarz. Kobieta była na tyle
stanowcza, że wezwano
weterynarza, który stwier-

dził nieznaczne obrażenia
zwierzęcia i opatrzył rannego koziołka.

Koziołkowi, de facto nic się
nie stało. Zwierzę dochodzi
do siebie w Zieleniewie,
gdzie ma pod dostatkiem
różnych pyszności. Jak
mówi Aldona Zielińska z
„Dzikiego Zachodu”, gdzie
trafił koziołek, niestety,
zbyt bardzo ufa człowiekowi i prawdopodobne jest,
że na wolność już nie trafi.

Mówiło się o skażeniu środowiska, niektórzy alarmowali o wylewaniu ropy
do gleby. Tymczasem kontrola wykazała, że to wszystko nieprawda.

Bastion na prostej
Będzie proces o zlot morsów
w Kołobrzegu?

Sekretarz gminy Mielno,
Henryk Bieńkowski, twierdzi wprost, że Kołobrzeg
podkradł Mielnu imprezę.
Gmina nie zostawi tego
bez prawnej reakcji.

Henryk Bieńkowski sekretarz gminy Mielno, a także
radny Rady Miasta.

nam bardzo dobrze - komentuje prezydent Janusz
Gromek.

Suchej nitki na Bieńkowskim nie zostawia prezydent Janusz Gromek: - Od
kilku lat myśleliśmy, aż wymyśliliśmy zlot morsów, ale
kołobrzeski. Jestem zszokowany tym co powiedział
pan Bieńkowski. Uważam,
że jeśli ktoś robi ogólnopolskie zawody w piłce koszykowej w Kołobrzegu, to już
nie może tego zrobić Mielno, Koszalin czy Poznań?
Może. I ten zlot wyszedł

Zawiadomienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Szczecinie w
sprawie „składowania, używania sprzętu wojskowego
(np. czołgi), niszczenie,
rozjeżdżanie łąk, rozbiórka
sprzętów, malowanie, zanieczyszczanie gruntu olejami, paliwami, farbami itp.”,
złożył jeden z pracowników
mediów, który w wezwaniu
przedsądowym do naszej
redakcji zażądał, aby nie
podawać jego danych osobowych. Na początku roku
RDOŚ wydał postanowienie
w sprawie odmowy „wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia
na podmiot korzystający ze
środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych”.

Przemysław
Kiełkowski,
szef Kołobrzeskiego Klubu Morsa przyznaje, że
- Wstydzę się, że moje
wpłynęła korespondencja
miasto podkrada pomysł
od organizatorów zlotu w
na dobrą imprezę. W dużej
Mielnie. - Chodzi o nazwę
części to wszystko to jest
zlotu i nasze logo, a także
to samo. Tu są jeszcze
przebieg samej imprezy. W
pretensje o logo, o nazwę
tej chwili sprawę rozpatrują
imprezy. Są to kwestie
prawnicy specjalizujący się
zgłoszone
do
Urzędu
w prawie patentowym. Gdy
Patentowego,
podlegają
będę wiedział coś więcej,
ochronie i nie można tego
przekażę te informacje Przypomnijmy. W drugiej
tak zostawić - komentuje
informuje Kiełkowski.
połowie ubiegłego roku, w
związku z inicjatywą grupy
radnych, zachodziła możliwość oddania firmie „Bastion”
w dzierżawę na 9 lat działki
przy ul. Koszalińskiej. Z argumentami właścicielki firmy
- Marty Michalskiej, o tym, że
„Bastion” to atrakcja, potwierdzona przez wyróżnienia od
samorządowców, ale także
wizyta ogólnopolskich stacji
(ostatnio ESKA.tv), rozpoczęto walkę argumentami o
zanieczyszczaniu środowiska poprzez artykuły w internecie. Następnie cytowano to
na sesji i ostatecznie, m.in. w
Tragiczny wypadek miał miejsce 1 stycznia w Stramnicy. Mężczyzna wszedł trosce o środowisko wokół
na tory i kierował się w kierunku nadjeżdżającego pociągu osobowego. Po- borowiny, „Bastion” dzierniósł śmierć na miejscu.
żawy nie dostał. Po sesji,
temat „Bastionu” w zakresie
łamania przepisów środowiskowych kompletnie ucichł.

Tragedia na Nowy Rok

Około godziny 10.00 pociąg
relacji Kołobrzeg-Kraków
wyruszył w trasę. Nie zajechał
daleko. Z zeznań maszynisty
wynika, że człowiek wszedł
na tory i pomimo ostrzeże-

nia nie schodził. Szedł prosto
na elektrowóz. Maszynista
hamował, ale rozpędzony
do około 90 km/h pociąg nie
miał szans zatrzymać się w
miejscu. Mężczyzna zginął

na miejscu. Zmasakrowane
ciało zbadał prokurator,
który stwierdził śmierć samobójczą. Pociąg odjechał
do Krakowa z około dwugodzinnym opóźnieniem.

Tymczasem, zgodnie z zawiadomieniem. na terenie
„Bastionu” przeprowadzono
badania. Wskazanie było
proste: firma działa w granicach obszaru Natura 2000
„Trzebiatowsko-Kołobrzeski

Pas Nadmorski” i może temu
terenowi zagrażać, zgodnie
z zawiadomieniem. W postanowieniu czytamy: „Podczas
oględzin omawianego terenu
nie stwierdzono działań oraz
inwestycji, które wymagałyby
uzgodnienia lub zezwolenia
RDOŚ. Właściciel firmy „Bastion” p. Marta Michalska
posiadała niezbędne zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności. Ponadto
nie stwierdzono dewastacji
elementów przyrodniczych
znajdujących się zarówno
w stanie naturalnym, jak też
przekształconym w wyniku
działalności człowieka na
omawianym terenie”. RDOŚ
wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Szczecinie
o przeprowadzenie badan
gruntu w zakresie zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi.
Jednocześnie skontrolowano, czy
firma posiada stosowne pozwolenia zgodne z prawem
powszechnym i miejscowym.
Z dokumentów Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu
Miasta Kołobrzeg wynika,
że wszystko jest w porządku
poza tym, że w stosunku do
magistratu firma „Bastion”
zajmuje teren bezumownie.
Dodatkowo,
sprawdzono
sposób prowadzenia gospodarki odpadami przez
firmę „Bastion”. Tu również
kontrola nie wniosła uwag.
Z badań przeprowadzonych
na terenie firmy wynika, że
obowiązujące normy nie zo-

stały przekroczone. Dotyczy
to przede wszystkim studzienek odwadniających, o których sporządzono tak alarmistyczne artykuły. Jeśli idzie
o wyniki badania gruntu ich
zestawienie wykazało przekroczenie dla gruntów typu
A, ale nie B i C, przy czym,
ponieważ grunt zajmowany
przez firmę „Bastion” nie
ma określenia w planie, nie
można było odnieść się do
tych oznaczeń. Konstatując:
„Z przytoczonych względów,
tut. organ stwierdził, że CAW
BASTION w Kołobrzegu nie
spowodował
zagrożenia
szkodą w środowisku, zdefiniowanej w ustawie szkodowej w odniesieniu do wody i
powierzchni ziemi”.
Marta Michalska nie jest zaskoczona wynikami kontroli
i jak podkreśla, rozpocznie
starania o wystąpienie na
drogę sądową przeciwko tym
osobom, które publikacjami
w mediach rozpoczęły kampanię pomawiającą jej firmę
o zanieczyszczanie środowiska. W przypadku procesu o
naruszenie dóbr osobistych,
to dziennikarze będą musieli dowieść, że publikując
swoje materiały posiadali
wystarczające dowody na
to, aby pisać o zanieczyszczeniach, których kontrola
nie wykazała. Urząd Miasta
nie komentuje postanowienia
zasłaniając się procesem
sądowym o wydanie gruntu,
który „Bastion” zajmuje bezumownie.
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Gościno balowało hucznie i to do rana
Trzeci bal studniówkowy w naszym powiecie
odbywał się w Gościnie,
gdzie bawili się uczniowie ZSGŻ im. Macieja
Rataja. Jak na szkołę
mundurową przystało, w
trakcie studniówki która
odbywała się w hotelu
„Polonez”,
przybyło

Gościno miastem
morsów?
Gościński Klub Morsów
„Morsjanie” to już 50 osobowa grupa. W styczniu
wzięła udział w „Światowym
Zlocie Morsów w Kołobrzegu”, a już 10 lutego zaliczy
najważniejsze wydarzenie w
kalendarzu każdego Morsa
jakim jest Zlot w Mielnie.

Morsy serdecznie zapraszają do wspólnych kąpieli w
Dargocicach w każdą niedzielę o godzinie 12:15. Zapraszają też do odwiedzania
ich strony:
http://www.facebook.com/ 13 stycznia 2013 roku Gościno po raz trzynasty zagrało razem z Jurkiem Owsiakiem. Międzyszkolny Gminny Sztab WOŚP
w Gościnie zakończył liczenie pieniędzy na poziomie około 31 tysięcy złotych, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo.
Morsjanie

Obradowała Rada Zatrudnienia

Rada Zatrudnienia, której
przewodniczy Lech Pieczyński, zajęła się podczas
ostatniego
posiedzenia
sprawami budżetowymi.
Na łagodzenie skutków
bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz promocję
zatrudnienia w 2013 roku
na terenie powiatu kołobrzeskiego przewidziano
kwotę niemal 2,5 mln zł.
Na szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych zaplanowano 200 tys. zł, na
prace interwencyjne 135
tys. zł, na roboty publiczne niemal 184 tys. zł, na
staże 616 tys. zł, na prace
społeczne użyteczne 23
tys. zł, na prowadzenie
działalności gospodarczej
przez bezrobotnych 210
tys. zł, na refundację dla
przedsiębiorców kosztów
utworzenia pracy ponad
1 mln zł. Burmistrz Marian Sieradzki apelował o
równy podział środków i

wielu znakomitych gości
właśnie w mundurach:
komendanci i pracownicy
służb mundurowych. Nie
zabrakło
tradycyjnego
poloneza, ale w północy
na niebie pojawiły się też
sztuczne ognie.

aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących
tereny wiejskie, gdzie trudniej o pracę niż na przykład
w samym Kołobrzegu.
Krótko dyskutowano na
temat tego, jak wygląda funkcjonowanie firm
założonych za środki
publiczne przeznaczone
dla bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Ewelina Karewicz
nie posiadała dokładnych
danych, zwłaszcza, że
monitorowane są osoby
jedynie powracające do
Urzędu Pracy. Tymczasem należałoby badać tę
kwestię we współpracy
z Urzędem Skarbowym.
Karewicz zwróciła jedynie
uwagę, że najtrudniejszy
okres dla takich mikroprzedsiębiorstw zaczyna
się po 2 latach funkcjonowania na rynku, gdy trzeba
płacić pełen ZUS.

Orkiestra zagrała w Gościnie
W tym roku chęć zagrania
w tej największej orkiestrze
zgłosiło aż 62 wolontariuszy.
Dzieci mimo zimna docierały z puszkami i czerwonymi
sercami do wszystkich zakątków gminy, zbierając fantastyczną kwotę - 14 406,85
zł. Wśród złotówek, była
również waluta obca. Każdy
grosz zebrany przez wolontariuszy był bardzo cenny, bo

z tych groszy nazbierała się
pokaźna kwota. Na wielkie
gratulacje zasługują uczniowie gimnazjum: Magdalena
Wuchnicka, która nazbierała
imponującą kwotę 876,61
zł, Agata Chrzęst 766,79 zł,
a także Agata Kondziołka
652,17 zł. Oprócz wolontariuszy, uczniowie ze wszystkich szkół sprzedawali losy
loterii fantowej. Oni także

wędrowali ulicami naszych
miejscowości zachęcając
do kupienia losów, a zachęcali efektywnie, bo
sprzedali wszystkie
losy i ubierali kwotę
3095,15 zł.
XXI Finał odbywał
się w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi i jak co
roku przyciągnął tłumy
ludzi chcących wesprzeć
fundację Jurka Owsiaka.
Ideą orkiestry jest nie tylko zbiórka pieniędzy dla
potrzebujących ale również
bycie razem. Wspólnie spędzony czas zakończyliśmy o
godzinie 20.00, Światełkiem
do Nieba, ufundowanym
przez burmistrza Mariana
Sieradzkiego.

We wszystkich szkołach
przeprowadzono
akcję
zbiórki ZŁOTEGO GROSZA. Dzieci łącznie zebrały
276,63 kg, o wartości 3305,87
zł. Od kilku lat decyzją sztabu, złoty grosz przeznaczany
jest na dzieci chore z terenu
gminy Gościno.

miasto kołobrzeg | 11

styczeń 2013 www.miastokolobrzeg.pl

Zakręcona akcja trwa nadal
Rada Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej w Gorawinie prowadzi
akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz
pomocy w leczeniu Bartka Szredera, który jest
mieszkańcem tej miejscowości. Do akcji włączyli
się uczniowie wszystkich
szkół w Gminie Rymań,

Szkoła w Dźwirzynie,
Szkoła w Grzybowie oraz
Szkoła Podstawowa nr 3
w Kołobrzegu. Nakrętki
zbiera wiele osób indywidualnych z pobliskich
miejscowości, jak również
ze Szczecina. Dotychczas
zebrano 1140 kg nakrętek
za które uzyskano 1140
zł. Pieniądze zostały prze-

kazane na specjalne konto bankowe dla Bartka.
Dziękujemy wszystkim,
którzy do tej pory gromadzili nakrętki i dostarczali
je do Społecznej Szkole
Podstawowej w Gorawinie. Jednocześnie gorąco
zachęcamy do dalszego
zaangażowania i wspierania naszej akcji. G.P.

Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
– w Rymaniu po raz 10

Dzień Babci i Dziadka

Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy funkcjonował przy Urzędzie
Gminy w Rymaniu. Organizatorami wszystkich działań w dniu 13 stycznia na
terenie Gminy Rymań, obok
wymienionego już Urzędu
Gminy, byli: Zespół Szkół
Publicznych w Rymaniu,
jednostki OSP w Drozdowie, Gorawinie i Starninie,
Rady Sołeckiew Drozdowie
i Gorawinie, Stowarzyszenie
na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Gorawino.
Pieniądze zbierało 30 wolontariuszy. Byli to w szczególności uczniowie miejscowych szkół wspomagani

21 stycznia w Społecznej
Szkole Podstawowej w
Gorawinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Zaproszeni seniorzy licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich
wnucząt. Dla kochanych

gości przygotowano wspaniały program artystyczny
oraz poczęstunek. Program
artystyczny przedszkolaków
i uczniów klas I–III zapewnił przybyłych gości o tym,
że ich wnuczęta posiadają
zdolności muzyczne oraz

N

Samochód został zbudowany na bazie Forda Transit
FGD 6. Wyposażony został

w m.in. napęd 4x2 na oś
tylną, agregat wysokociśnieniowy, zbiornik wodny
na 1000 litrów, teleskopowy
maszt oświetleniowy, manualną 6-biegową skrzynię
biegów oraz sygnalizację
świetlno–dźwiękową. Do-

– 288,30 zł, Paulina Szafarz
– 281,61 zł, Wiktoria Ściegienna – 281,60 zł, Izabela
Dybowska – 270,50.
Ogółem, w Gminie Rymań
zebrano 13075 złotych, w
tym Drozdowo zebrało
kwotę 1321,61 zł, a Gorawino 2002,28 zł.

recytatorskie. W drugiej
części uroczystości Babcie i
Dziadkowie zostali obdarowani laurkami i prezencikami oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców przedszkolaków i
uczniów.

DROZDOWO MA NOWY WÓZ STRAŻACKI
owy lekki wóz ratowniczo-gaśniczy z funkcją
ograniczenia skażeń otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie. Zakup
samochodu został dofinansowany z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie w kwocie 50
tysięcy złotych, zaś dofinansowanie Gminy Rymań wyniosło 160 tysięcy złotych.
Całkowity koszt zakupu to
210 tysięcy.

przez strażaków. Najwięcej
zebrali: Klaudia Klepuszewska – 423,85 zł, Grzegorz
Ruciński – 387,46 zł, Agata
Stefaniak – 343,06 zł, Marta
Dobrowolska – 314,90 zł,
Karolina Radoń – 299,69 zł,
Magda Kowalczyk – 296,77
zł, Ewelina Sienkiewicz

puszczalna masa całkowita
wozu wynosi 4600 kg.
Nowy wóz ratowniczo - gaśniczy zastąpi wysłużonego
30-letniego Żuka LGM,
dzięki czemu zwiększy się
mobilność i skuteczność
strażaków ochotników.

Kolejna umowa „Siły w Grupie”
W Urzędzie Miasta Gościno została podpisana
umowa między Zachodniopomorskim Urzędem
Marszałkowskim
reprezentowanym
przez
Marszałka Andrzeja Jakubowskiego i dyrektora
PROW Arkadiusza Życha,
a Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Siła
w Grupie”, reprezentowanym przez skarbnika Grażynę Pakos i wiceprezesa
Pawła Adamczaka. LGD
została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii

Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań PROW
2007-2013. W ramach
realizacji przedsięwzięcia
podjęte zostaną działania
mające na celu wypracowanie spójnej i zintegrowanej koncepcji rozwoju
turystyki na obszarze
działania LGD. Planowane jest wytyczenie i
oznakowanie szlaków i
ścieżek uwzględniających
potrzeby różnych grup
odbiorców, przygotowanie
kalendarza imprez lokalnych i jego dystrybucje,

rozbudowa i modernizacja
istniejących obiektów turystycznych dopasowanych
do turystyki rodzinnej i
aktywnego wypoczynku.
Ponadto w realizowanych
działaniach promocyjnych
duży nacisk położony zostanie na wykorzystanie
nowoczesnych technologii
informatycznych (aplikacje
na urządzenia mobilne).
W Lokalnej Grupie Działania „Siła w Grupie” skupiona jest między innymi
gmina Rymań.
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Ferie zimowe

w Ustroniu Morskim
Miejsce: Centrum
Sportowo – Rekreacyjne
„HELIOS” ul. Polna 3
28.01 – 08.02.2013 r. od
poniedziałku do piątku:
09:30-12:30 – zabawy
sprawnościowe, organizowane przez ratowników
WOPR stacjonujących
na basenie krytym (tory
przeszkód, piłka wodna,
wyścigi).
09:00-16:00 – bezpłatne
korzystanie z basenu Centrum Sportowo Rekreacyjnego HELIOS
dla dzieci i młodzieży
gminy Ustronie Morskie w
ramach grup zorganizowanych
z nauczycielem lub opiekunem.
12:00-14:00 – w ramach
wejść indywidualnych:
bezpłatne korzystanie z
basenu Centrum Sportowo
Rekreacyjnego HELIOS
dla dzieci i młodzieży z
gminy Ustronie Morskie
(za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej). Dzieci
do lat 7 zgodnie z regulaminem pływalni wstęp
wyłącznie z opiekunem.
29 stycznia (wtorek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 KLUB BAJKOMANIAKA “Zostań Monster
High”.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
przedszkolnych z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418

30 stycznia (środa)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 Teatr ART - RE z
Krakowa „Koziołek i Niematołek” . Wstęp wolny.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
szkolnych 4 - 6 oraz gimnazjum z Natalią Jastrzębską . Zajęcia bezpłatne.
Obowiązują zapisy tel.
506 991 418
31 stycznia (czwartek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 KLUB BAJKOMANIAKA “Odszukaj Barbie”.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
przedszkolnych z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418
1 lutego (piątek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 KLUB BAJKOMANIAKA „Bądź waleczna
jak Merida”.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
szkolnych 1 - 3 z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418
2 lutego (sobota)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
9.00 -12.00 oraz 12.00
-15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia bezpłatne. Prowadzący: Dorota Waligóra.

5 lutego (wtorek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 Teatr ART-RE z
Krakowa – „Kwiat Paproci”
. Wstęp wolny.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
przedszkolnych z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418
6 lutego (środa)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 KLUB BAJKOMANIAKA „Jak było w czwartej epoce lodowcowej?”.
12.30 Warsztaty kulinarne z Natalią Jastrzębską
„Grecja – smaki i kultura”
. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy tel. 506
991 418
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
szkolnych 4 - 6 oraz gimnazjum z Natalią Jastrzębską . Zajęcia bezpłatne.
Obowiązują zapisy tel.
506 991 418
7 lutego (czwartek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 Teatr Lalek Tęcza
ze Słupska – „Tygrys Pietrek” . Wstęp wolny.
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
przedszkolnych z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418
8 lutego (piątek)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
10.00 KLUB BAJKOMANIAKA „Gdzie leży trzeci
Madagaskar?”
12.30 Warsztaty kulinarne z Natalią Jastrzębską
„Włochy – smaki i kultura”
. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy tel. 506
991 418
15.00 Warsztaty animacyjno plastyczne dla dzieci
przedszkolnych z Natalią
Jastrzębską. Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy
tel. 506 991 418
9 lutego (sobota)
Miejsce: Gminny Ośrodek
Kultury ul. Nadbrzeżna 20
9.00 -12.00 oraz 12.00
-15.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia bezpłatne. Prowadzący: Dorota Waligóra.
Uwaga: dla uczniów
Zespołu Szkół w Ustroniu
Morskim organizowane
będą dodatkowe zajęcia
według odrębnego harmonogramu.
Zapraszamy serdecznie

W tym roku podczas 21 Finału WOŚP w Ustroniu Morskim udało się zebrać 22219,88zł,
w tym m.in. 4227,10 zł z loterii fantowej zorganizowanej przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim oraz 5980 zł z licytacji.

Wielkie Serca w Ustroniu
Ustrońska orkiestra grała
bardzo głośno i radośnie
na dwóch scenach – w sali
widowiskowej i w plenerze.
Byli sprawdzeni przyjaciele
– Zespół Szkół, Ochotnicza
Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Pomorze”, sołectwa, koła
gospodyń wiejskich, przedszkole i wiele, wiele innych

osób i instytucji z otwartymi sercami. Podziękowania
należą się wolontariuszom
i wszystkim, którzy tego
mroźnego dnia otworzyli
swoje serca.
Na scenie wystąpiły przedszkolaki oraz grupy taneczne
„Jantar” i „Flou”, grupa wo-

kalna GOK. Potem publiczność rozgrzewał zespół „Specyficzni”, Włodek Zdzienicki
i sołeccy śpiewacy. Licytację
poprowadziły: Dorota Gałęzowska i Dorota Waligóra,
przebrane za Marsjan. Na
koniec w niebo poszybowały
sztuczne ognie w ramach
Światełka do Nieba.

Awanse zawodowe

Wójt Jerzy Kołakowski w drodze awansu
wewnętrznego powołał na stanowisko
sekretarza gminy Tomasza Groblę, będącego dotychczas kierownikiem Referatu
Organizacyjno–Administracyjnego i p.o.
sekretarza gminy. W gronie awansowanych znalazł się również Grzegorz Czachorowski, który z zastępcy awansował na
stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
- Decyzję o awansach zawodowych podjąłem zgodnie z artykułem 20 ustawy o
pracownikach samorządowych, który daje
możliwość przeniesienia pracowników na
wyższe stanowiska, bez obowiązku przeprowadzania konkursu – wyjaśnia swoją

decyzję wójt gminy, jednocześnie informując, że awansowani pracownicy wykazują
inicjatywę w pracy, sumiennie wykonują
swoje obowiązki oraz spełniają wszystkie
kryteria formalne do zajmowania stanowisk kierowniczych w samorządzie.

Strażacy z nowym wozem
Na placu przy ul. Andersa
w Koszalinie odbyło się
uroczyste przekazanie i poświęcenie wozów strażackich z terenu województwa

zachodniopomorskiego.
Nowy,
wielozadaniowy
samochód ratowniczy wyposażony m.in. w podwozie
z napędem uterenowionym,

otrzymała także ustrońska
jednostka
Ochotniczej
Straży Pożarnej. Samochód
kosztował ponad 600 tys.
zł, a jego zakup kwotą 500
tys. zł dofinansowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska, Zarząd Główny
Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd Wojewódzki
ZOSP RP, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, PZU,
Lasy Państwowe oraz Urząd
Gminy Ustronie Morskie.
Poświęcania pojazdów i
sprzętu dokonał kapelan
strażaków ks. mł. brygadier
Ryszard Szczygieł.
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Pierwsza kołobrzeska telewizja internetowa. Nadajemy na żywo najważniejsze wydarzenia z życia miasta, a także audycje publicystyczne
o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. Najlepsze komentarze opinie i riposty znajdziesz tylko w naszej sieci!

miastokolobrzeg.tv: nowa fala wydarzeń

W każdy poniedziałek o godz. 15.00 komentuje u nas prezydent miasta lub starosta kołobrzeski. We wtorki i czwartki o godz. 10.00 nadajemy
„Cztery Pory Miasta” – audycję z udziałem gości z całego miasta i nie tylko. W piątki o godz. 10.00 zapraszamy na Dziennikarski Komentarz
Tygodnia. Audycje powtarzamy o godz. 18.00 i 20.00.
Wystarczy wejść na portal miastokolobrzeg.pl, zaczekać na załadowanie sygnału i oglądać.

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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Z Podgórza nad Bałtyk
- To zasługa pana Roberta
- rozpoczyna jak zawsze
ksiądz prałat, emerytowany
proboszcz Parafii Mariackiej w Kołobrzegu. Jakby
zapomniał, że w sumie sam
napisał tę książkę. - Ale on
mnie dopingował - śmieje się
kapłan patrząc na Roberta
Gauera, a po chwili bierze do
ręki kolejną stronicę książki,
która dopiero co opuściła
maszynę drukarską. Od razu
przychodzą wspomnienia i
rozpoczyna się kolejna fantastyczna opowieść.
„Wsiadłem więc do sfatygowanej syrenki, z podwoziem
przeżartym tak, że można
było hamować nogą zamiast
pedałem i pędziłem do Gorzowa z nadzieją, że bp Pluta
cofnie dekret, bo przecież ja
nie nadaję się do prowadzenia
takiej dużej i eksponowanej
parafii, nie jestem też godny
takiego zaszczytu. Tymczasem
nawet nie dopuszczono mnie
do ekscelencji, a skierowano
do nowego ordynariusza,
nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. bp.
Ignacego Jeża. Nie było go w
Gorzowie, bo uczestniczył w

sympozjum naukowym historyków w Zakrzewie. Z trudem
odnalazłem go w przerwie obrad i mówię: - Ekscelencjo, ja
się nie nadaję... Są inni, lepsi
i godniejsi. A on mi na to: Panie, ja też nie chciałem iść
do Koszalina, ale
mnie „wciśli”. A
że są godniejsi,
to ja wiem. Już
jeden o tym
napisał! Nie ma
co marudzić,
tylko do roboty. Szczęść
Boże! I tak się
zaczęło”.
Po w y ż s z y
fragment książki dotyczy momentu, gdy
ksiądz Słomski dowiedział
się, że został przeniesiony
z Kępic, gdzie był proboszczem, do Kołobrzegu w 1972
roku. Zresztą, w samej książce znalazło się o wiele więcej
tak zwanych „smaczków”,
które nie są znane szerszej
publiczności. Aby nie odbierać Czytelnikom satysfakcji
z lektury wspomnień, zamieścimy jeszcze tylko jeden:
„(...) Razem z ks. Biskupem

fuje. Uważa, że są do tego
odpowiedniejsi, bardziej
predestynowani.

[ J e ż e m
- dop. MK],
wchodziliśmy
pieszo
po
rusztowaniach, czasem
korzystaliśmy
- wbrew zakazom - z
roboczej windy.
Gdy raz ostrzegłem, że to
może być niebezpieczne, że
wystarczy moment nieuwagi
operatora, by spaść, ks. Biskup
żartował: dziekan, jedziemy
razem, bo jak będziemy spadać, to zdążymy udzielić sobie
rozgrzeszenia”.
Książka ma 120 stron. Podzielona jest na 8 rozdziałów tematycznych i krótkie
kalendarium. Pomysłodaw-

cą publikacji wspomnień, a
także autorem wspaniałych
zdjęć, jest Robert Gauer.
Jak mówi, na temat wydania książki rozmawiał
z księdzem Słomskim od
kilku lat. Obok fotografii
samego bohatera, są również zdjęcia archiwalne
przedwojennej kolegiaty,
zniszczonej świątyni, ale
przede wszystkim zdjęcia z
okresu jej odbudowy. Wiele
z nich nigdy do tej pory
nie było publikowanych.
Ciekawe jest zdjęcie księdza
Słomskiego, który podczas
peregrynacji figury Matki
Bożej Fatimskiej w 1996
roku pogroził fotografowi
palcem. Taki już jest - nie
lubi, gdy się go fotogra-

Oczywiście, w takich wspomnieniach nie da się ująć
wszystkiego. Zwłaszcza, że
proboszcz Słomski, i słusznie,
skupił się na okresie odbudowy bazyliki, problemów i radości z tym związanych. Stąd
wspomnienia te są bezcenne.
Miałem akurat okazję pracować z tym człowiekiem przez
12 lat. Widzieliśmy się niemal
dzień w dzień. Miał trudny
charakter, nie lubił zmieniać
swojego zdania. Ale potrafił
też wysłuchać racji drugiej
strony, czy to na placu budowy, czy w swoim mieszkaniu
na samej górze domu parafialnego. Łatwo się denerwował, ale też łatwo było go
wprawić w dobry humor. Gdy
miał wolny czas, a słyszał, że
w kościele grają organy, przychodził modlić się, i słuchać.
Po mszy wieczornej, często
wiernych już nie było, a on
zostawał do końca. Świetnie
grał w tenisa stołowego - stół
stał na pierwszej kondygnacji
bloku wieżowego. Ciężko
było z nim wygrać...

Na okładce książki znajduje
się ksiądz Słomski w konfesjonale. Proboszcz nie był łatwym spowiednikiem. Podchodził do tego sakramentu
bardzo rygorystycznie. Jego
współpracownicy
dawali
penitentom rozgrzeszenie
już tylko za to, że ci odważyli
się czekać w kolejce do konfesjonału proboszcza. A poza
tym, w tym konfesjonale
załatwiało się wiele spraw
administracyjnych i organizacyjnych. Ksiądz Słomski
miał oko na tych, którzy
wchodzili do bazyliki, a już
na pewno na tych, którzy
udawali się do zakrystii. Jak
słyszało się sekretne kasłanie, było jasne, że szef ma
sprawę...
Książka
księdza
Józefa
Słomskiego to lektura obowiązkowa dla każdego, kto
chce bliżej poznać powojenne dzieje Kołobrzegu oraz
historię odbudowy bazyliki.
Polecam osobiście do domowej biblioteki. Nakład 1000
egzemplarzy. Poinformujemy
naszych Czytelników, gdy
publikacja trafi do sprzedaży.
Robert Dziemba

Wspomnienie: Prymas na trudne czasy
Odszedł kardynał Józef
Glemp, prymas senior,
wieloletni przewodniczący Episkopatu Polski. W
Kołobrzegu był kilka razy
- ostatnia wizyta była w
2000 roku.
Józef Glemp urodził się w
Inowrocławiu 18 grudnia
1929 roku, zmarł 23 stycznia 2013 roku. Był ostatnim
Prymasem Polski na miarę
interrexa. Godność tę objął
w 1981 roku, po śmierci
Prymasa kardynała Stefana
Wyszyńskiego. I choć fakt
ten przypadł na karnawał
Solidarności, naznaczył kardynała Glempa na całe życie
w momencie wprowadzenia
stanu wojennego. Wielu
radykalnych działaczy ruchu
liczyło na krytyczne odniesienie się prymasa wobec
ówczesnej sytuacji, ale się
tego nie doczekało. Wieczorem, 13 grudnia 1981 roku
kardynał wystąpił z apelem
o zachowanie spokoju i niedopuszczenie do przelewu
krwi: „Możemy się oburzać,
krzyczeć na niesprawiedliwość takiego stanu, protestować przeciw naruszeniu
praw obywatelskich (…),
jednak może to nie przynieść
rezultatu, bo władza w stanie
wojennym nie jest (…) władzą dialogu (…). Będę prosił,
nawet gdybym miał boso
iść i na kolanach błagać:
nie podejmujcie walki Polak

towana do przejęcia władzy.
Zresztą, o ile mogłem przed
tym ostrzegałem. Wątpliwości nie negowały jednak
pełnego uznania dla idei
„Solidarności”.

Procesja z małego kościoła do bazyliki w 2000 roku.

przeciwko Polakowi (…)”.
Wielu poczytało to za zdradę
ideałów „Solidarności”. Po latach, tak wspomniał te chwile
w „Gazecie Wyborczej”:
„Myślałem wówczas, że stan
wojenny jest czymś przejściowym. (...) Wiedziałem
też, że „Solidarność”, która
wówczas poczynała sobie
śmiało, była nieprzygotowana do rządzenia krajem. Mia-

łem spore wątpliwości, czy
przynajmniej te osoby, które
znałem, są na tyle sprawne,
na tyle przygotowane, aby
ponieść odpowiedzialność
za kierowanie państwem. (...)
Na Polskę mogłyby spaść
jeszcze gorsze nieszczęścia.
„Solidarność” była fasadą
patriotyzmu i religijności. (...)
Autentycznie bałem się, że
to nie jest formacja przygo-

Prymas Glemp podczas konsekracji konkatedry w 1984 roku.

W 1989 roku jako przewodniczącemu episkopatu udało
mu się uzgodnić z rządem
korzystne dla Kościoła katolickiego ustawy. Delikatne
i dyskretne rozmowy rządu
oraz episkopatu w sprawach
związanych z interesem Kościoła katolickiego w Polsce
przebiegały bez zakłóceń.
Kościół cieszył się wysokim
poparciem
społecznym.
W 1989 roku zaufanie do
tej instytucji i do jej działań
wyrażało 95 procent respondentów. Kierownictwo partii
zdawało sobie z tego sprawę
i na niecałe trzy tygodnie
przed pierwszymi, częściowo
wolnymi wyborami parlamentarnymi, licząc na przynajmniej neutralną postawę
biskupów w okresie kampanii
wyborczej, rząd sfinalizował
rozmowy z episkopatem. 17
maja 1989 roku Sejm PRL
uchwalił trzy ustawy: „O
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”,
„O gwarancjach wolności
sumienia i wyznania” i „O
ubezpieczeniu społecznym
duchownych”, które regulowały status prawny Kościoła
katolickiego w Polsce.

Prymas Glemp w Kołobrzegu był kilka razy. Po raz
pierwszy pojawił się tu 17
sierpnia 1975 roku wraz z
Prymasem Polski kardynałem Wyszyńskim podczas
obchodów 975-lecia utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. Widział wówczas
zniszczoną, ale odbudowywaną wysiłkami tutejszej
parafii konkatedrę, którą
zwiedził oprowadzany przez
ks. prałata Józefa Słomskiego i biskupa Ignacego
Jeża. Przybył tu ponownie
21 października 1984 roku i
osobiście, już jako Prymas
Polski, dokonał uroczystej
konsekracji świątyni po
odbudowie. Kolejna wizyta
prymasa w Kołobrzegu miała miejsce 23 kwietnia 1990
roku. Józef Glemp poświęcił

Odsłonięcie pomnika arcybiskupa Marcina
Dunina w 1990 roku.

wówczas pomnik arcybiskupa Marcina Dunina przed
bazyliką. Po raz ostatni, prymas odwiedził nasze miasto
22 października 2000 roku z
okazji obchodów 1000-lecia
utworzenia biskupstwa w
Kołobrzegu.
Odszedł wielki Polak, oddany ojczyźnie i Kościołowi.
Lux aeterna...
Fot. arch. Parafii Mariackiej,
Jerzy Patan, Tadeusz Jończyk

1975 rok - z małego kościoła wychodzi kardynał Karol Wojtyła i Prymas Stefan Wyszyński
ze swoim sekretarzem ks. Józefem Glempem.
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STUDNIÓWKOWE

SZALEŃSTWO

ZA NAMI

W Kołobrzegu czas studniówek rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno
- Hotelarskich im. Emilii Gierczak. Ich zabawa odbyła się w Hali Milenium.

Bal na sto dni przed maturą to niezwykle ważne
wydarzenie w życiu każdego maturzysty. Dziś
studniówkę mają klasy
maturalne z Ekonoma,
w których, co ciekawe,
80% stanowią dziewczyny. Oczywiście wiadomo,
uczennice mają nieco
inne podejście zarówno
do spraw organizacyjnych jak i samego wykonania tak sztandarowej
imprezy jak studniówka.
Ale stres szybko wyparował i z wykonaniem
poloneza nie było większego problemu. A podczas kręcenia piruetów i
nie tylko, trudno nie było
zauważyć czerwonych
podwiązek, a u niektórych nawet innych części
garderoby, obowiązkowo
czerwonych. Wiadomo,
na szczęście.

Krzysztof „Jankes” Jankowski odwiedził
jedną z atrakcji Kołobrzegu. Na kolejny
odcinek swojego programu „Weekend z
Jankesem” wybrał „Bastion”.

Eska.tv promowała

Kołobrzeg

Ekipa Eska.tv przyleciała do Kołobrzegu, żeby w
Centrum Atrakcji Wojskowych „Bastion” zrealizować
kolejny sobotni program. Jankes dowodził wyprawą
uczniów na czołgu, dostał karabin maszynowy no i
oczywiście hełm. Było wiele dobrej zabawy, a na koniec dzieciaki dostały autografy i zrobiły sobie wspólne zdjęcie. W Kołobrzegu trwa dyskusja o nasyceniu
politycznym, czy Bastion jest atrakcja, czy nie. Widać
w Polsce wiedzą lepiej...

SPRAWIEDLIWOŚĆ
MUSI BYĆ PO WŁAŚCIWEJ STRONIE
Jerzy Wolski, zastępca
prezydenta miasta do
spraw społecznych, zasłynął ostatnio podczas
prezentacji planów związanych z reorganizacją kołobrzeskiej oświaty. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
wydatki na oświatę są zbyt
duże i nieproporcjonalne
do efektów oczekiwanych
przez społeczeństwo. No
to ma za swoje. Na niektórych urzędowych fotografiach widać zbrojących
się nauczycieli. Wiadomo,
prezydent prezydentem,
ale sprawiedliwość musi
być po stronie obywateli…

miasto
kołobrzeg

TVP2 kontra TVN
Ciężką noc mieli kołobrzescy policjanci. Odnotowano
trzy próby włamania, ale
była też historia z nożem.
Przy ul. Mazowieckiej
odbywała
się
zabawa
sylwestrowa,
oczywiście
zakrapiana
alkoholem.
W pewnym momencie
mężczyźni pospierali się o
to, czy oglądać transmisję
sylwestra z Wrocławia w
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Dwóch mężczyzn pokłóciło się ze sobą o to, który kanał mają oglądać w sylwestrową noc. Jeden
chciał TVP2, drugi TVN. Jeden trafił do szpitala,
drugi do aresztu.

telewizyjnej „dwójce” czy
może jednak film na TVN.
Wreszcie jeden z mężczyzn
chwycił za nóż i rozstrzygnął spór na swoją korzyść.
Ranny uczestnik zabawy
trafił do szpitala, a krewki
sylwestrowicz do aresztu, gdzie w nowym roku
najpierw wytrzeźwieje, a
potem prokurator postawi
mu zarzuty.
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WAŻNE
NOWY SYSTEM GOSPODARKI
ODPADAMI W GMINIE MIASTO
KOŁOBRZEG

Na mocy znowelizowanej ustawy Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH. W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z
podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawierane będą przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu
na świadczenie tych usług.
Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy zachowują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnoszą opłaty do Gminy Miasta Kołobrzeg.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany ponosić na rzecz miasta opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aby wyliczyć wysokość tej opłaty konieczne jest wypełnienie i złożenie w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Ustawodawca przewidział, że w przypadku wspólnot lub spółdzielni obowiązek ten wykonują
Zarządcy lub Administratorzy.
Segregacja się opłaca!
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi SELEKTYWNIE będzie niższa.
Nie segregujesz? Jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne = wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami = wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

