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To była brawurowa akcja. 
Pracownicy jednego z pen-
sjonatów zobaczyli mężczy-
znę biegnącego z dzieckiem 
na mrozie. Wybiegli, wyrwali 
malucha, a człowiek uciekł. 

Złapała go policja. 
Czytaj na stronie 3.
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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia
tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

do wynajęcia
tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl

2Urodziny
Świętujemy urodziny od 6 do 17 marca.

Zaczynamy 6 marca o godz. 8:00 *

*Licytacje przedmiotów o wartości do 1000 PLN już od 1 PLN Zapraszamy!
2Urodziny

HARMONOGRAM LICYTACJI w dniu. 06.03.2013R.:

  9:00 KARNISZ VALENTINA O WART. 109 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
  9:30 KOMPLET ŁAZIENKOWY BISK O WART. 150 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
10:00 LAMPA 5-RAMIENNA O WART. 499 ZŁ – LICYTACJA OD 10 ZŁ
10:30 KOMPLET OBIADOWY RAVI O WART. 149 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
11:00 3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE KANLUX HALOGENOWE – LICYTACJA OD 1 ZŁ
11:30 POLERKA TOYA O WART. 120 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
12:00 KOMPLET ŁAZIENKOWY BISK O WART. 150 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
12:30 ZESTAW 3 SUFITOWYCH OPRAW PODTYNKOWYCH  – LICYTACJA OD 1 ZŁ
13:00 ZESTAW 3 OPRAW Z LAMPAMI LED O WART. 120 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
13:30 DRZWI PEŁNE, SZER. 70 CM, OLCHA, O WART. 160 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
14:00 ZJEŻDŻALNIA DZIECIĘCA O WART. 300 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
14:30 WKRĘTARKA TOPEX O WART. 210 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
15:00 KARNISZ KARTEN O WART. 44 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
15:30 PATELNIA NANODUR, ŚR. 26 CM, O WART. 120 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
16:00 ZESTAW NARZĘDZIOWY YATO O WART. 300 ZŁ – LICYTACJA OD 10 ZŁ
16:30 STÓŁ AMBASADOR + 4 KRZESŁA, O WART. 1000 ZŁ – LICYTACJA OD 10 ZŁ
17:00 DRZWI PEŁNE, SZER. 70 CM, OLCHA, O WART. 160 ZŁ – LICYTACJA OD 1 ZŁ
17:30 SZLIFIERKA TOPEX O WART. 140 ZŁ - LICYTACJA OD 1 ZŁ

HITY URODZINOWE!

399,-kpl.

Kabina 
prysznicowa 
półokrągła

299,-kpl.

Zestaw mebli 
kuchennych

KOŁOBRZEG 

JAK DRUGA ROSPUDA
Nad kołobrze-

skimi inwesty-
cjami zbierają 

się czarne chmury. 
Przyrodnik amator 
– Tadeusz Twardy, 
krytykuje nie tylko 

projekt studium 
dla Kołobrzegu, 
ale ostrzega przed 
zabudową solnisk i 
trzcinowisk trzecim 
etapem obwodnicy. 
Dowodzi, że to zwró-

ci nad nasze miasto 
gniew Komisji Eu-
ropejskiej. Udało 
nam się dotrzeć do 
korespondencji w tej 
sprawie. Szczegóły 
na str. 5.

TWARDY:

Tadeusz Twardy 
- przyrodnik amator  

ZABRAŁ DZIECKO I BIEGAŁ Z NIM PO ULICY
To była brawurowa akcja. 

Pracownicy jednego z pen-
sjonatów zobaczyli mężczy-
znę biegnącego z dzieckiem 
na mrozie. Wybiegli, wyrwali 
malucha, a człowiek uciekł. 

Złapała go policja. 
Czytaj na stronie 3.

GAZETA

BEZPŁATNA
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Trzeba płynąć pod prąd, z prądem płyną tylko śmieci.
Z. Herbert

Fundusz Kościelny ma zo-
stać zastąpiony odpisem 
podatkowym w wysokości 
0,5%. Zaznaczę: dobrowol-
nym odpisem. To finał roz-
mów pomiędzy Państwem 
i Kościołem. W tym roku, 
konta kleru z funduszu za-
sili kwota ponad 90 mln zł. 
Ale to się zmieni…

Nie ma drugiej takiej insty-
tucji w Polsce, może poza 
politykami, która potrafiła 
tak skutecznie zniechęcić 
Polaków do siebie jak 
Kościół katolicki. Jestem 
jego aktywnym członkiem, 
stąd też tym bardziej po-
zwalam sobie na tę kryty-
kę. Robienie wielu rzeczy 
wbrew wiernym, wbrew 
woli społeczeństwa, jak 
nauka religii w szkole, ob-
sceniczna zachłanność na 
dobra doczesne, działanie 
wbrew temu, czego się 
naucza, stawianie się w 
roli ważniejszej, niż ogół 
obywateli – to wszystko 
powoduje, że obywatele 
do kleru podchodzą z co-
raz większym dystansem, 
choć wielu księży sobie 
na takie traktowanie nie 
zasłużyło.

Kościół oczywiście udaje, 
że tego problemu nie do-
strzega, że on nie istnieje. 
Za wszystkie problemy 
Kościoła odpowiadają oczy-
wiście dziennikarze, którzy 
Kościoła w ogóle nie rozu-
mieją. To teraz Kościół się 
przekona sam na własnej 
skórze, jak to jest poddać 
się pod osąd społeczny, 
zwłaszcza, że finałem tego 
sądu będzie czynność 
polegająca na wydaniu pie-
niędzy, czyli przeznaczeniu 
0,5% podatku dochodowe-
go na Kościół. Teoretycznie, 
jest to czynność techniczna. 
W praktyce, może to być 
słodka zemsta. 

Badania wyraźnie pokazują, 
że Kościół i kler coraz czę-
ściej nie budzą w ludziach 
pozytywnych skojarzeń. 
Caritas nie kojarzy się z 
pomocą biednym, ale ojcem 
Rydzykiem rozbijającym się 
drogimi autami. Na mszy 
częściej liczy się ile razy wy-
ciąga się od ludzi pod różny-
mi pozorami pieniądze, niż 
mówi się, jak uczciwie żyć, 
itd. I trudno jest przekonać 
takich, którzy tak myślą, że 
to stereotyp, że nie można 

Kościoła generalizować, że 
każdy popełnia błędy, ludzie 
Kościoła też, bo można 
dostać niezłą wiązankę na 
temat pedofilii i tuszowania 
skandali w Kościele. Nie-
stety, nie są to oskarżenia 
bezpodstawne.

I teraz kler deklaruje, że 
będzie za pomocą mediów 
(w kościelnym języku to 
społeczne środki przeka-
zu), będzie zwracał się 
do wiernych z apelami o 
wspieranie Kościoła. Pięk-
nie. Wierni na pewno to 
zrozumieją, zwłaszcza w 
obliczu wieloletniego ne-
gowania Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, a na-
wet organizowania kontrz-
biórek w tym czasie. Teraz 
wszyscy mamy wiedzieć, 
że Kościół trzeba wspierać i 
musimy być za to odpowie-
dzialni, bo Kościół prowadzi 
dzieła, które wiernym mogą 
się kojarzyć z Siostrami 
Norbertankami bezlitośnie 
wyciskającymi grosz od lu-
dzi. I co, jak ludzie nie będą 
chcieli wypełniać stosownej 
rubryki w PIT? Przejdą księ-
ża po kolędzie i sprawdzą, 
jak wypełniliśmy nasze 

zeznania podatkowe? A 
może w parafiach powstaną 
specjalne ewidencje i grupy 
do rozliczania wiernych z 
dobrowolnego wsparcia? 
Coś jak słynne „co łaska”, 
czyli nie mnie niż…

Wszystko to brzmi grote-
skowo, ale jest w tym sporo 
prawdy. Kościół trzeba 
wspierać, bo wszyscy wierni 
są za niego odpowiedzialni. 
Wierni chcą jednak czuć, 
że za społeczeństwo i w 
jego obliczu odpowiedzial-
ny jest również Kościół. 
Dziś straszenie piekłem, 
zamykanie drzwi przed no-
sem i udawanie, że nie ma 
problemów, do niczego nie 
prowadzi. Kościół musi się 
otwierać na wiernych, a nie 
zawężać bramy wejściowe, 
samemu pozostawiając 
sobie szerokie drzwi „ewa-
kuacyjne”. Ludzie chętnie 
wspierają coś, za co czują 
się odpowiedzialni. Pyta-
nie tylko, czy Kościół jest 
gotowy na podzielnie się 
odpowiedzialnością i decy-
zyjnością, czy tradycyjnie 
tylko poda numer konta lub 
przejdzie się z tacą…

Robert Dziemba

B o g u  c o  b o s k i e …  A  c o  K o ś c i o ł o w i?

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!

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. 

miastokolobrzeg.tv: nowa fala wydarzeń

Pisaliśmy niedawno o protestach rolników, którzy sprze-
ciwiają się wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom i 

utrudnianiem nabywania ziemi przez Polaków. Nastroje na 
wsi ulegają radykalizacji. Świadczą o tym również napisy 
na wiejskich ogrodzeniach. Na jednym z nim, pod Błotnicą, 
wiadomo z góry, co autor myśli o polskiej klasie politycznej. 
Wiadomo, szczerość jest bezcenna... Napis pod osłoną nocy 
zerwali nieznani sprawcy. Autor wywiesił nowe…

Pod Kołobrzegiem można spotkać coraz więcej antyrzą-
dowych napisów, banerów i flag. Tym razem zwróciliśmy 
uwagę na hasła wywieszone pod Błotnicą.

RADYKALIZACJA 
NASTROJÓW NA WSI
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Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

 kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

 zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

 przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

 przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

 przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 

    jak i zagranicznych,

 oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

 sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

 sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

 garderoba dla osób zmarłych,

 kremacje zwłok,

 ekshumacje,

 przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

 pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

 pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

 budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

 rozbiórki i usunięcia pomników.

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

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

12 lutego pracownicy 
pensjonatu „Taaaka 

Ryba” zauważyli, 
że mężczyzna 

biegnie ulicą 
W i o s e n -
ną i ma 
ze sobą 
d z i e c k o 
u b r a n e 
tylko w 
ś p i o s z k i . 

- Jest zima, 
a tu facet leci 

z dzieckiem i 
zakłada mu swo-

ją czapkę na głowie. 

Nie zastanawiając się, wybie-
gliśmy na ulicę. Wyrwałem 
mu to dziecko, a on nic tylko 
w długą i uciekł - relacjonuje 
pan Ryszard Doliński z pen-
sjonatu „Taaaka Ryba”. Ma-
luch trafił do pensjonatu. Był 
wyziębiony. Dziecko okryto 
kołderką. Zajęła się z nim 
jedna z pracownic.
Na miejsce została wezwana 
policja i pogotowie ratunko-
we. Funkcjonariusze prze-
słuchali świadków i szybko 
udało się natrafić na ślad 
matki. Okazało się, że dziec-
ko to dziewczynka o imieniu 

Natalia i ma 5 miesięcy. 
Ojciec dziecka pokłócił się z 
kobietą, bo ta zerwała z nim 
zaręczyny. Pił alkohol i rano 
chciał wziąć dziecko. Kobieta 
odmówiła, więc je zabrał i 
wybiegł z domu. Zatrzymali 
go pracownicy pensjonatu i 
szczęśliwie przejęli malucha.
Natalka trafiła do Szpitala 
Regionalnego, gdzie przszła 
niezbędne badania. Kobie-
ta była trzeźwa, natomiast 
sprawca, 27-letni Sebastian 
M., trafi do aresztu, gdzie wy-
trzeźwiał. Pytanie tylko, czy 
zrozumiał, co zrobił…

Podczas uroczystej Gali 
Organizacji Pozarządowych, 
statuetki Kołobrzeskiej Róży 
Wiatrów powędrowały do 
Krystyny Gawlik i Antonie-
go Szarmacha.

Po raz kolejny rozdano Ko-
łobrzeskie Róże Wiatrów. 
Przyznawane są one najak-
tywniejszym organizacjom 
pozarządowym i osobom, 
które włożyły swój wkład w 
funkcjonowanie trzeciego 
sektora, ale również w rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego 
na różnych płaszczyznach. 
Organizatorem gali jest Sto-
warzyszenie „Kołobrzeg 2010”. 
Jak mówi prezes stowarzysze-
nia, Marcin Beńko, każdego 
dnia organizacje pozarządowe 
dbają o rozwój Kołobrzegu. 
- My z zasady tego nie dostrze-

gamy, może przypominamy 
sobie czasami podczas jakichś 
wydarzeń, że są ludzie, którzy 
bezpłatnie realizują swoje idee i 
pomagają ludziom, czy władzy, 
w realizacji naszych wspólnych 
zadań. Dziś chcemy ich za to 
wyróżnić. Właśnie po to orga-
nizujemy to spotkanie.
Przewodniczący Kapituły - 
Jan Śleszyński, poinformował, 
że w tym roku nie przyznano 
nagrody dla przedsiębiorców 
wspierających organizacje po-
zarządowe. Kryzys sprawił, że 
sponsoring do pospolitych nie 
należy. Przyznano za to Róże 
Wiatrów dla Krystyny Gawlik, 
na co dzień szefowej Klubu 
Pioniera Kołobrzegu, a także 
Antoniemu Szarmachowi, 
który w Kołobrzegu przewo-
dzi Lidze Morskiej i Rzecznej. 
Gratulujemy.

PIJANY
NIÓSŁ DZIECKO W ŚPIOSZKACH NA MROZIE

Róża Wiatrów 
dla Gawlik i Szarmacha
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Czarne chmury nad 
radnym Klubu PO 
zbierały się już od 

dłuższego czasu. Wieczo-
rek głosował w niektórych 
sprawach inaczej niż 
klub. Można tu wskazać 
wcześniejsze uchwały 
w sprawie podwyżki cen 
biletów czy handlu przy 
molo. Na jednej z ostat-
nich sesji, na której były 
głosowane podwyżki cen 
biletów, Wieczorka nie 
było. Był usprawiedliwiony, 

ale koledzy z samej partii, 
której Wieczorek członkiem 
akurat nie jest, tego uspra-
wiedliwienia nie przyjęli.

Czarę goryczy, jak wynika 
z naszych informacji, prze-
lewają komentarze Adama 
Wieczorka na Facebooku, 
często krytyczne wobec 
PO i jej lidera - posła Mar-
ka Hoka. Adam Wieczorek 
więc w prawach członka 
Klubu PO został zawieszo-
ny. - Zadzwoniła do mnie o 

7.43 walentynka, to znaczy 
Piotrek Lewandowski za-
dzwonił i wymamrotał, że 
zostałem zawieszony w 
prawach członka klubu na 3 
miesiące. Jak zapytałem za 
co, to nie potrafił mi powie-
dzieć. Coś tam wspomniał, 
że Hok mnie nie lubi, że za 
komentarze na Facebooku. 
Przeczytałem regulamin 
klubu i nie znalazłem ani 
jednego punktu, który bym 
złamał. Nigdy nie dostałem 
upomnienia ustnego, ani 

pisemnego, ani nagany. 
Dla mnie to jest chore. Bo 
co, bo Marek Hok mnie 
nie lubi? I co, za 3 mie-
siące mnie odwieszą, 
bo co, bo Wieczorek 
się zmieni i grzeczny 
będę, teczkę będę 
nosił Hoka? - sko-
mentował na go-
rąco radny Adam 
Wieczorek, który 
ma teraz dyle-
mat, co będzie 
za 3 miesiące…

Damian R. znajdował 
się w lokalu przy ul. 

Budowlanej wraz z kolegą. 
Domofonem zadzwonili 
do niego, jak zeznał w pro-
kuraturze, dwaj nieznani 
mu mężczyźni. Nie wpu-
ścił ich do klatki. Udało im 
się jednak wejść i udali się 
do mieszkania, w którym 
przebywał oskarżony. Byli 
uzbrojeni w pałkę i pisto-
let pneumatyczny. Doszło 
do szarpaniny. Damian R. 
miał zeznać, że w pew-
nym momencie udało mu 
się wymknąć z uścisku, a 
wtedy z kuchni zabrał nóż 
i zaczął się bronić. Dźgał 
swoich napastników, aż 
udało mu się ich wypchnąć 
z mieszkania. Napastnicy 
odnieśli poważne obraże-
nia. Jeden z nich, z pode-
rżniętym gardłem wybiegł 
na zewnątrz budynku, 
gdzie z powodu obrażeń 
stracił przytomność. Po 
półgodzinnej reanimacji 
trafił do szpitala, gdzie 
zmarł. Drugi napastnik 
został znaleziony na klatce 
z ranami pleców. Również 
zmarł w szpitalu, pomimo 
akcji ratunkowej lekarzy.

Prokuratura nie dała 
wiary 20-latkowi, że 

działał w obronie własnej 
i oskarżyła go o zabicie i 
22-letniego Dawida P. i 23-
letniego Sebastiana G. Dziś 
oskarżony nie przyznał się 
do winy. Przyznał jedynie, 
że posiadał niewielką ilość 
narkotyków. Sąd rozpoczął 
przesłuchiwanie świad-
ków.

Sprawa śmierci dwóch 
kibiców przy ul. Bu-

dowlanej podzieliła spo-
łeczeństwo Kołobrzegu. 
Część osób uważa, że 
Damian R. miał prawo 
odeprzeć atak, bowiem 
nikt do czyjegoś domu nie 
przychodzi uzbrojony pod 
pozorem wypicia herbaty. 
Inni twierdzą, że jak ktoś 
wyrzuci już napastników 
z domu, powinien zatrza-
snąć drzwi i wezwać poli-
cję. Jaki przebieg wydarzeń 
miał miejsce naprawdę i co 
uda się potwierdzić pro-
kuraturze? Czy Damian 
R. przekroczył granice 
obrony koniecznej? Na 
to pytanie odpowie Sąd 
Okręgowy w Koszalinie.

Radni musieli posprzątać 
po nieodpowiedzialnych 
decyzjach specjalnie powo-
łanej kapituły, która zadecy-
dowała o przyznaniu tytułu 
Zasłużony dla Kołobrzegu 
Krystynie Mierkiewicz, Je-
rzemu Leśniakowi i Bole-
sławowi Filipczakowi. Od 
samego początku kontro-
wersje budziły dwie ostat-
nie kandydatury. Część 
radnych podnosiła, że reali-
zacja obowiązków zawodo-
wych lub prywatnych pasji 
nie ma zbyt wiele wspól-
nego z zasłużeniem się dla 
Kołobrzegu, gdyż taki tytuł 
należałoby przyznawać 
każdemu emerytowi. Spra-
wa stanęła na komisjach, 
a niedawno zajęli się nią 
radni na sesji.
Z wypowiedzi radnych 
PO jasno wynikało, że 
poparcie uzyska jedynie 
bezsprzeczna kandydatura 
Krystyny Mierkiewicz. Ce-
zary Kalinowski w imieniu 
Klubu Radnych „Razem dla 
Kołobrzegu” stwierdził, że 
Kapituła w całości składa 
się z ekipy PO (zapomniał 
o SLD), i dlatego ta część 
opozycji zbojkotowała te 

głosowania. Tymczasem, w 
obronie spornych kandyda-
tur stanęli radni SLD oraz 
radny Adam Wieczorek. 
- To Rada poniosła poraż-
kę, bo losami ludźmi nie 
powinniśmy w ten sposób 
grać - argumentował wi-
ceprzewodniczący Bogdan 
Błaszczyk. - Jestem rów-
nież zażenowany takim po-
stępowaniem radnych Plat-
formy Obywatelskiej - dodał 
od siebie radny Jacek Kuś. 
- Oskarżanie Klubu Pionie-
ra o to, że prężnie działa, 
że wybiera ze swojego 
środowiska kandydatów, 
że chce ich promować i 
pokazywać naprawdę są 

niezasłużone. Jeśli chcemy 
dokonywać jakiś weryfika-
cji, jest od tego kapituła i 
na ty poziomie powinno się 
to odbywać - mówiła radna 
Krystyna Strzyżewska.

Na to odpowiedział prze-
wodniczący Rady - Ry-
szard Szufel. - Zasadnicza 
kwestia nas różni. Odnio-
słem wrażenie, że pani 
nie chce dać prawa innym 
radnym, pani koleżankom 
i kolegom, do podjęcia 
właśnie subiektywnej de-
cyzji. Nie chciałem pani 
przerywać, ale odnosiłem 
subiektywne wrażenie, że 
pani wypowiedź ociera się 

o napiętnowanie radnego 
za jego wybór. Tak to już 
jest, że każda uchwała 
podlega głosowania i każdy 
radny dokonuje wyboru.

Powyższa wypowiedź tyl-
ko sprowokowała radnych 
SLD do dalszej wymiany 
zdań: emocjonalnej i nieko-
niecznie związanej z przed-
miotową uchwałą. Radny 
Jacek Kuś na przykład 
domagał się uzasadnienia 
od radnych PO, dlaczego 
dwie zaproponowane kan-
dydatury nie zasługują na 
poparcie. Samego prze-
wodniczącego Szufla ostro 
skrytykował szef Klubu 
SLD Jacek Woźniak, zarzu-
cając mu łamanie statutu i 
komentowanie wypowiedzi 
radnych. Szufel prote-
stował, że nie komentuje 
wypowiedzi radnych, ale 
broni tych radnych, którzy 
czują się dyskomfort wobec 
żądań innych radnych, aby 
uzasadniali swój autono-
miczny wybór. Ostatecznie, 
obie kandydatury upadły. 
Tytuł zasłużonego przy-
znano wyłącznie Krystynie 
Mierkiewicz.

3-miesięczna kara została nałożona na radnego Adama Wieczorka za jego zachowanie i komentarze wobec innych 
polityków PO, a także działanie wbrew partii. Został zawieszony w Klubie PO.

WIECZOREK WISI
radny 

Adam Wieczorek

Chłopak jest oskarżony o zabicie dwóch mło-
dych ludzi 9 marca przy ul. Budowlanej. Oskar-
żony twierdzi, że działał w obronie koniecznej. 
Grozi mu dożywocie.

RUSZYŁ PROCES 
DAMIANA R.

Słabe i emocjonalne argumenty rządziły na ostatniej sesji w temacie nadania tytułu zasłużonych dla Kołobrzegu. 
Prym wiedli w tym radni SLD, niestety.

Spór o zasłużonych 
dla Kołobrzegu
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

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

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

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

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

spółka jawna

Tadeusz Twardy, społecz-
nik, przyrodnik amator, 
krytykuje projekt studium 
oraz przebieg III etapu 
obwodnicy przez solne 
łąki. Wymienia przykłady 
dyletanctwa w wykona-
nych opracowaniach, na 
przykład polegające na wy-
mienianiu nieistniejących 
gatunków fauny i flory... 
Powołuje się na naukowe 
opinie, według których ta-
kie działanie jest szkodliwe 
dla środowiska i w strefie 
Natura 2000 nie powinno 
mieć miejsca. Jego zdaniem, 
powstanie pierwszy i drugi 
etap, a przy trzecim przyro-
da przegra z koniecznością 
wykonania nie tyle obwod-
nicy, ile drogi wjazdowej 
do miasta o nieco wyższym 
standardzie.

Dotarliśmy do dokumen-
tów, z których wynika, że 
Twardego popierają także 
inni przyrodnicy. Czyta-
my w nich: „W obszarze 
Dorzecze Parsęty nie wpro-
wadzono do SFD wpisów o 
obecności żadnego z siedlisk 
solniskowych, co oznacza, że 
ich ochrona wciąż nie jest 
celem ochrony tego obszaru. 
W tej sprawie zwracamy 
uwagę, że nie wykonanie 
zobowiązania do uzupełnie-
nia informacji o solniskach 
w Dolinie Parsęty może być 
związane z forsowaniem 
planów inwestycji „Popra-
wa dostępności do portu w 
Kołobrzegu od strony lądu 
– etap III”. Inwestycja ta ma 
polegać na budowie drogi 
– obwodnicy Kołobrzegu, 
planowanej dokładnie 

przez najcenniejszy obszar 
solniskowy w okolicy Budzi-
stowa. Budowa obwodnicy 
Kołobrzegu została podzie-
lona na etapy, z których 
dwa pierwsze – nie kolidu-
jące z solniskami – zostały 
już zrealizowane (w tym 
dofinansowane ze środków 
UE), natomiast etap III jest 
obecnie przedmiotem postę-
powania o decyzję środowi-
skową. W postępowaniu tym 
pojawiają się argumenty, że 
zniszczenie lub naruszenie 
warunków hydrologicznych 
solnisk – jako siedlisk nie 
ujętych w SDF obszaru 
– nie byłoby znacząco ne-
gatywnym oddziaływaniem 
na obszar Natura 2000. 
Płaty solnisk koło Budzisto-
wa, zasilane naturalnymi 
wypływami podziemnymi 
wód słonych, to jedno z 
najważniejszych i najcen-
niejszych w Polsce miejsc 
występowania tych typów 
siedlisk. Podobne solniska 
wykształciły się jeszcze tylko 
na wypływach słonych wód 
na Wyspie Chrząszczewskiej 
(w obszarze Ujście Odry i 
Zalew Szczeciński); solniska 
z solirodkiem w Ciechocinku 
mają natomiast antropoge-
niczną genezę”.

W innym dokumencie czy-
tamy: „W dniu 11 lutego 
2013 r. Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie obwieścił 
o wpłynięciu do RDOŚ 
raportu oddziaływania tej 
inwestycji na środowisko, 
przedłożonego przez Mia-
sto Kołobrzeg. W raporcie 
zawarto informację o wy-

stępowaniu siedlisk 1310 i 
1340 w pasie oddziaływa-
nia projektowanej inwe-
stycji i szeroko je opisano 
(potwierdzając przy tym 
ich unikatowość i wybit-
ne w skali Polski gatunki 
florystyczne i faunistyczne 
– w tym stanowiska kilku 
gatunków z Czerwonej 
Księgi, m. in. dotąd uwa-
żanej za wymarłą Carex 
extensa). Z raportu wynika, 
że istnieje ryzyko znacząco 
negatywnego oddziaływa-
nia inwestycji na solniska, 
choć inwestor uważa że 
może być zminimalizowa-
ne”. Przyrodnicy tego zda-
nia nie popierają i alarmują 
urzędników w Brukseli, a w 
Polsce wnoszą o niewyda-
wanie zgody na III etap 
obwodnicy w pierwszym i 
drugim wariancie. Szykuje 
się skandal.

Tadeusz Twardy przypo-
mina, że na terenie, przez 
który ma przebiegać III 
etap obwodnicy, postuluje 
się stworzenie rezerwatu 
przyrody. Miasto chce 
zrobić rezerwat, ale nie 
pod Budzistowem lecz w 
Ekoparku… 

W połowie listopada pisaliśmy o tym, jak 
będzie wyglądał nowy Urząd Miasta. Otóż 
jest zmiana: magistrat tak wyglądał nie 
będzie - będzie wyglądał inaczej. Powód? 
Jak tłumaczy Michał Kujaczyński, rzecznik 
prezydenta miasta, autorzy zwycięskiego 
projektu chcieli zbyt dużo, bo razem z nad-
zorem autorskim grubo ponad pół miliona 
złotych. Wcześniej, za zajęcie pierwszego 
miejsca, architekci dostali 30 tysięcy zło-
tych. Miasto na taką kwotę zgodzić się nie 
mogło i negocjacje zakończyły się niczym.

Teraz Urząd Miasta przystąpił do rozmów 
z architektami, którzy zajęli drugie miej-
sce, z dość podobnym projektem, tyle, 
że z cegły. Jest to oferta tańsza, a zda-
niem rzecznika równie dobra. Jest jeden 
problem, zwycięzcy już napisali skargę 
na prezydenta do Rady Miasta. Na razie 
radni nie zabierają stanowiska w sprawie, 
poza tym, że opozycja twierdzi, że nie ma 
potrzeby rozbudowy urzędu.

KOMENTARZ
O ile pierwszy projekt był bardzo udany, o 
tyle miejsce drugie to totalna masakra za-
latująca socrealizmem na kilometr. Jestem 
przeciwnikiem konkursów, ze względu 
właśnie na trudne rozmowy z autorami 
zwycięskich koncepcji. Doświadczenie 
Kołobrzegu pokazuje po raz kolejny, że 
nie kończy się to zbyt szczęśliwie. I teraz 
jeśli miasto nie porozumie się z autorami 
kolejnego projektu i nie podda go dogłęb-
nemu liftingowi, to należy zrobić wszystko, 
aby taki ceglany potwór nie stanął.

Robert Dziemba

Studium dla Kołobrze-
gu opozycja określiła 
mianem gniotu, który nie 
pozwala rozwinąć miasta 
w przyszłych latach. 
Winą za to obarczono 
prezydenta i urzędników.

Spotkanie zorganizowanie 
w ramach Centrum Dialo-
gu Społecznego, którego 
realizatorem są ludzie 
związani z kołobrzeskim 
SLD. Dyskusji przewod-
niczył szef Klubu SLD w 
Radzie Miasta - Jacek 
Woźniak, który na po-
czątku sam skomentował 
studium i sprawy pobocz-
ne z nim związane. Głos 
zabrał Marian Jagiełka, 
reprezentujący Park Miro-
cice, opisując planowaną 
inwestycję i zapewniając, 
że jego osobistym celem 

jest odtworzenie Mirocic 
przy maksymalnym zabez-
pieczeniu kołobrzeskich 
skarbów natury, a więc 
borowiny. Interes firm 
„Bastion” prezentowała jej 
właścicielka - Marta Mi-
chalska. Zwróciła uwagę 
przede wszystkim fakt, że 
jej firma z powodzeniem 
przeszła kontrole środowi-
skowe, które nie wykazały, 
aby Centrum Atrakcji Woj-
skowej szkodziło naturze. 

Jacek Woźniak przypo-
mniał, że studium nie jest 
dokumentem pierwszym 
lepszym z brzegu, ale do-
kumentem wpływającym 
na przyszłość Kołobrzegu. 
Zabudowę Mirocic skryty-
kował Grzegorz Stalmach, 
który nie potrafił zrozu-
mieć, jak to się dzieje, 

że dziesiątki hektarów 
kupuje ksiądz, chce tam 
inwestować, ale miasto 
mówi, że nie wolno, że to 
teren chroniony i ważny 
dla Kołobrzegu. Zmienia 
się prezydent, zmienia się 
właściciel Mirocic i nagle 
wszystko staje się moż-
liwe. Jak? Na to pytanie 
nie potrafił nawet odpo-
wiedzieć były prezydent 
Henryk Bieńkowski. Ale i 
on na studium nie zostawił 
suchej nitki, stwierdzając, 
że sporządzenie tego 
dokumentu przerosło ich 
autorów.

Prezydent miasta nie porozumiał się z architektami, którzy 
przygotowali zwycięski projekt w konkursie na rozbudowę Urzędu 
Miasta. Firma okazała się zbyt droga.

Prezydencie: odrzuć ten projekt!

Wiele kontrowersji wokół przyszłości miasta

III ETAP OBWODNICY ZAWIŚNIE 

NA WŁOSKU
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Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym 
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą 

Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:

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

andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe

Oferty promocyjne:

 PROMOCJA NA WESELA 

Kierowca Audi A3 na za-
kręcie ulicy Unii Lubelskiej 
wpadł w poślizg i stracił 
panowanie nad pojazdem. 
Auto uderzyło w drzewo i 
zatrzymało się na budynku, 
ale tak nieszczęśliwie, że 
rozszczelniło przyłącze ga-
zowe. Ani 39-letniemu kie-
rowcy, ani starszej kobiecie, 
która razem z nim jechała, 
nic się nie stało.
Na miejscu natychmiast zja-
wiły się służby ratunkowe. 
Wyciekiem gazu zajęli się 
strażacy i pracownicy po-

gotowia gazowego. Policja 
zamknęła ulicę dla ruchu. 
Sporo strachu mieli sami 
mieszkańcy. Niektórzy w 
pośpiechu opuszczali miesz-
kania. Na szczęście, dopływ 
gazu szybko udało się zakrę-
cić. Niestety, mieszkańcy na 
przywrócenie gazu musieli 
zaczekać dwie doby.

W zawodach wzięło udział 40 koni. Nie zabrakło ki-
biców i miłośników jazdy konnej. Pomimo zimowej 
aury, na hipodromie w Budzistowie atmosfera była 
znakomita. Na zawody przybyło wielu znakomitych 
gości, na czele z prymasem seniorem - arcybisku-
pem Henrykiem Muszyńskim, a także wicemarszał-
kiem województwa Andrzejem Jakubowskim oraz 
senatorem Piotrem Zientarskim.

W połowie stycz-
nia pisaliśmy 

na portalu Miasto-
kolobrzeg.pl o two-
rzącym się w Parku 
Aleksandra Fredry 
jeziorze. Przyczyną 
był topiący się śnieg. 
Woda nie miała od-
pływu, bowiem ten 
został zasypany pia-

skiem podczas odbu-
dowy plaży. Tydzień 
po naszym artykule 
władze miasta i Urząd 
Morski w Słupsku 
miały przyjrzeć się 
sprawie. No i się przy-
glądały.
1 lutego rano strażacy 
zostali zaalarmowani 
przez pracowników 

ośrodków wczaso-
wych, że są zalewani. 
Akcja wypompowy-
wania wody została 
przeprowadzona w 
budynku hotelu „Sol-
ny”. Woda pojawiła się 
jednak w piwnicach 
innych ośrodków. 
Okazało się, że jej po-
ziom podniósł się aż 

o 2 metry i ciągle jej 
przybywa. Rura przy 
Kamiennym Szańcu 
odprowadza bowiem 
wodę z ogromnego 
kwartału nad mo-
rzem, który zamienił 
się w staw. 

Wreszcie, zapadła 
decyzja o wykonaniu 

przekopu przez plażę i 
udrożnienia odpływu. 
Natychmiast rowem 
wypłynęły tysiące 
metrów sześciennych 
czarnej wody. Właści-
ciele ośrodków nie-
oficjalnie nie wyklu-
czają roszczeń wobec 
winnych zalania ich 
nieruchomości.

Lider opozycji w Radzie Powiatu - Zbigniew Błasz-
czuk, został usunięty z przewodniczenia Komisji 
Infrastruktury.  Zastąpił go Włodzimierz Popiołek.

O odwołaniu Błaszczu-
ka z szefowania Komi-
sją Infrastruktury, mó-
wiło się już od jakiegoś 
czasu. - On jest zwo-
lennikiem wojny totalnej 
- mówi jeden z wysoko 
postawionych członków 
PO, proszących o ano-
nimowość. Wniosek 
o wymianę przewod-
niczącego, czyli Wło-

dzimierza Popiołka na 
miejsce Błaszczuka, 
został przeprowadzony 
z niemal chirurgiczną 
dokładnością. Zbigniew 
Błaszczuk nie opono-
wał, zadeklarował je-
dynie jeszcze większą 
pracę na rzecz powiatu.

- Żal mi było tych ludzi. 
Żaden nie spojrzał mi w 

oczy. Zarzut sformuło-
wany został śmiesznie. 
Pasuje do tego towa-
rzystwa jak ulał powie-
dzenie Wałęsy: mali lu-
dzie w wielkich butach. 
A na poważnie, ja nie 
poszedłem do Rady dla 
stanowisk, pieniędzy, 
tylko po to, aby służyć 
lokalnej społeczności. 
Swoją rolę rozumiem 

w ten sposób, że jako 
radny opozycyjny mam 
patrzeć rządzącym 
na ręce, krytykować 
ich poczynania bez 
względu na to z jakimi 
represjami się spotkam 
- skomentował swoje 
odwołanie dla portalu 
Miastokolobrzeg.pl Zbi-
gniew Błaszczuk.

BŁASZCZUK 
ODWOŁANY

O 2 metry podniósł się poziom wód gruntowych w strefie uzdrowiskowej. Zalało ośrodki wypoczynkowe 
i hotele. Szeroką plażę podzielił rów z wodą...

POWÓDŹ NAD MORZEM

ROZWALIŁ 
PRZYŁĄCZE GAZOWE

Zawody jeździeckie 
w Budzistowie

W Budzistowie w Ośrodku Jazdy Konnej „Michalski” odbyły 
się halowe Okręgowe Zawody Jeździeckie w Skokach przez 
Przeszkody.
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Paulina Żupaniec-Ło-
chocka w Telewizji 

Kablowej Kołobrzeg roz-
poczęła ciekawą dyskusję 
związaną z możliwościami 
zmiany statusu miasta 
Kołobrzeg w kierunku 
powiatu grodzkiego. W 
ramach obecnej ustawy o 
samorządzie powiatowym, 
mamy powiaty ziemskie 
- na przykład Kołobrzeg. 
Powiaty grodzkie lub miej-
skie - to nazwy potoczne - w 
naszym województwie to 
Szczecin, Świnoujście i Ko-
szalin. Miasto na prawach 
powiatu jest gminą, która 
w swoich kompetencjach 
ma zadania powiatu. W 
mieście na prawach powiatu 
nie ma starosty ani zarządu 
powiatu - organem wyko-
nawczym jest prezydent. Nie 
ma również dwóch organów 
uchwałodawczych, jest tylko 
jeden: Rada Miasta. 

Warto zaznaczyć, że 
miasta na prawach 

powiatu nie są powiatami 
w rozumieniu przepisów. 
Choć w ustawie powiatowej 
sprzed nowelizacji w 2001 
roku istniała taka wątpli-
wość, to jednak sprawa jest 
prosta: miasto na prawach 
powiatu to zawsze gmina 
miejska o powiększonych 
uprawnieniach. 

Choć samorząd powiato-
wy ma krótkie tradycje 

w odrodzonej Polsce, to 
jednak politycy niezwykle 
chętnie przystępują do 
majstrowania w zakresie 
ustroju powiatów. Pierw-
szym aspektem tej działal-
ności jest liczba powiatów 
w Polsce, którą powszechnie 
uznaje się za zbyt dużą. Z 
drugiej strony, nie należy 
zapominać o parametrze 
glokalizacyjnym, który de-
terminuje kwestie związane 
z oddziaływaniem więzi 
terytorialnych obywateli w 
obrębie określonego zasobu 
ziemskiego. Inna kwestią jest 
niewydolność finansowa sa-
morządów powiatowych, ale 
ta ułomność powstała na 
gruncie nieodpowiedzial-
ności ustawodawcy, który 
w przeciwieństwie do sa-
morządu gminnego, wybrał 
inne metody kształtowania 
dochodów własnych, stale 
je ograniczając. Również w 
2006 roku fiaskiem zakoń-
czyła się inicjatywa legisla-
cyjna, polegająca na próbie 
nadania wszystkim miastom, 
które przekraczają liczbę 50 
tysięcy mieszkańców, statusu 
miasta na prawach powiatu. 
Powyższe oznaczałoby, że 
idea powiatów jako takich 
zostałaby już doszczętnie 
zaprzepaszczona: zamiast 

konkurencyjnych ośrodków, 
funkcjonowałyby bogate 
miasta i biedne, a tym sa-
mym kompletnie obdarte ze 
środków powiaty ziemskie. 
Zwolennicy zmian sięgają 
po argumenty pod tytułem 
brak środków i kompetencji 
do prowadzenia polityki ak-
tywnego zwalczania bezro-
bocia, znaczne przedłużenie 
procesów decyzyjnych w 
sprawach inwestycji, brak 
jednolitej polityki oświato-
wej, a wreszcie utrudnianie 
rozwoju gospodarczego. To 
spójrzmy na to od strony 
gminy: kto prezydentom 
zabrania walczyć z bezro-
bociem? Co zmieni zmiana 
organu, który będzie pro-
wadził urząd pracy? Nic. 
Bo w tej kwestii państwo, 
czyli rząd, nie wprowadza 
żadnych rozwiązań, niż te, 
które znamy. Gmina prochu 
tu nie wymyśli. Proces inwe-
stycji nie zostanie skrócony 
zmianą statusu gminy, ale 
uchwaleniem dla jej pełnego 
obszaru planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 
Oświata i rozwój gospodar-
czy to i tak bzdura, bo prze-
jęcie tego na siebie przez 
miasto na prawach powiatu 
oznacza zwiększenie dziury 
budżetowej po stronie kosz-
tów oświaty, gdyż trzeba 
utrzymać więcej szkół, na 
które państwo przeznacza 
zbyt małą liczbę środków 
finansowych, a na rozwój 
gospodarczy okolicy wpływ 
ma każdy wójt, burmistrz i 
prezydent na przykład po-
przez politykę podatkową. 
W Kołobrzegu na przykład 
podatki te są konsekwentnie 
przedsiębiorcom podnoszo-
ne. Zmiana statusu miasta 
nic w tej kwestii nie zmieni.

Bolesna prawda jest i taka, 
że wieloletnie zaniedba-

nia w sprawie zmiany granic 
administracyjnych miasta 
powodują, że Kołobrzeg na 
prawach powiatu po prostu 
się udusi. Obostrzenia z 
tytułu miasta uzdrowisko-
wego, nikłe pokłady strefy 
C, mało terenów inwestycyj-
nych, to wszystko wpływa 
na obniżenie potencjału 
gospodarczego Kołobrzegu, 
o którym de facto mało się 
mówi. Nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, że Gmina 
Miasto Kołobrzeg powinna 
przejąć część Gminy Koło-

brzeg. Przykład pierwszy 
lepszy z brzegu to sprawa 
firmy „Bastion”. Wielu mówi, 
że „Bastion” tak, ale nie w 
tym miejscu. Tyle, że Ko-
łobrzeg nie ma żadnych in-
nych miejsc pod tego rodza-
ju, ani pod innego rodzaju 
inwestycje czy działalność. 
Proszę zauważyć, że miasto 
konsekwentnie przegrywa 
z gminą wiejską bój o wiel-
kie powierzchnie, o obsługę 
mieszkańców, którzy w tym 
celu wyjeżdżają do gminy 
z miasta! Tam korzystają z 
potencjału usługowego gmi-
ny wiejskiej. Tego problemu 
nie zmieni zaliczenie Koło-
brzegu do miast na prawach 
powiatu. Proszę zauważyć, 
że Kołobrzeg miejsca pod 
teren grzebalny szuka w są-
siednich gminach, ostatnio 
w gminie Dygowo. Niedługo 
będzie problem z sensowną 
lokalizacją dla większego 
zakładu typu komunalnego. 
Już teraz kompostownia za-
grożona jest gospodarczym 
wykluczeniem, gdyż jej 
funkcja, choć o charakterze 
pierwotnym w stosunku do 
zabudowy domków jedno-
rodzinnych, jednakże kłóci 
się systemowo z ideą miasta 
uzdrowiskowego, które nie 
przewidziało kierunków 
swojego rozwoju, a obecnie 
jest świadkiem konfliktu 
poszczególnych funkcji. 
Przykład: w centrum uzdro-
wiska mamy ciepłownię. Jej 
przeniesienie jest trudne nie 
tylko ze względu na koszty, 
ale również ze względu na 
brak rezerwowych terenów 
przeznaczonych pod cele 
przemysłowe, które nie koli-
dowałyby z zastaną funkcją 
lub ogólną funkcją uzdrowi-
skową miasta.

Warto także podkreślić 
na przykładzie Wał-

brzycha, który od 2012 roku 
ponownie jest miastem na 
prawach powiatu, że w tego 
rodzaju miastach mówi się o 
dwuwładzy, która powinna 
zostać skupiona w jednej 
silnej ręce. Chodzi o rządy 
prezydenta i starosty. Wiele 
stronnictw politycznych 
zabiega o zmianę na danym 
terenie i doprowadzenie do 
przekazania władzy jednej 
osobie. Należy przy tym 
zaznaczyć, że instytucja 
starosty, rady powiatowej i 
zarządu powiatu nie znika, 

ale po powołaniu miasta 
na prawach powiatu po 
prostu wyłącza tę jednostkę 
samorządu terytorialnego z 
zasięgu powiatu ziemskie-
go. W przypadku powiatu 
kołobrzeskiego, jest to 
niezwykle niekorzystne dla 
pozostałych gmin, które w 
chwili obecnej funkcjonują 
jako silnie uzależnione od 
samego miasta, ale dzięki 
powiatowi mogą z gminą 
miejską kooperować. Głów-
nym źródłem utrzymania 
ludności jest handel, świad-
czenie usług oraz rolnictwo. 
Poza Kołobrzegiem, zasad-
niczo działają większe firmy 
z branży rybnej. Natomiast 
wszystkie funkcje polityczne 
i gospodarcze powiatu sku-
piają się w Kołobrzegu. Tu 
znajdują się niemal wszyst-
kie instytucje użyteczności 
publicznej: urzędy, szkoły, 
placówki kulturalne i komu-

nikacyjne, szpital. Ponadto, 
w Kołobrzegu znajduje się 
port handlowy, rybacki, 
pasażerski, jachtowy oraz 
morskie przejście granicz-
ne, przy którym bieg swój 
kończy droga krajowa nr 11. 
Jest także dworzec kolejowy, 
dworzec autobusowy, część 
lotniska, czynne także w 
komunikacji międzynaro-
dowej. Jeśli więc spojrzymy 
na podstawowe dziedziny 
gospodarki powiatu, tj. 
przetwórstwo rybne, tury-
stykę, gospodarkę morską, 
lecznictwo uzdrowiskowe, 
przemysł rolno-spożywczy, 
to zauważymy, że większość 
z nich funkcjonuje w mie-
ście nad Parsętą. Poza Ko-
łobrzegiem mamy jedynie 
funkcję uzupełniającą.

Po zmianie statusu 
miasta, siła ciężkości 

zepchnie mniejsze gmi-

ny ku miastu Gościnu, a 
Kołobrzeg przejdzie do 
wrogiej ekspansji kosztem 
gmin - to nieuniknione. I 
prawdopodobnie nie da się 
tego w ogóle uniknąć, jeżeli 
Kołobrzeg chce na poważnie 
mówić o dalszym rozwoju, a 
jednocześnie pozostawieniu 
terenów ochronnych Natura 
2000 w miarę dziewiczymi. 
Są to sprawy niezwykle 
skomplikowane, trudne 
politycznie i społecznie, ale 
bez ich formalnego ujęcia 
nie można mówić o Ko-
łobrzegu jako mieście na 
prawach powiatu. Zakłada-
jąc, że szczebel samorządu 
powiatowego nie ulegnie 
większej przebudowie, Ko-
łobrzeg musi się zastanowić 
nad swoją rolą w powiecie. 
I albo miasto się odłączy, 
uzyska samodzielność na 
prawach powiatu i stanie się 
regionalnym hegemonem, 
albo będzie przewodzić 
okolicznym gminom jako li-
der gospodarczy, zarówno w 
gospodarce morskiej jak i w 
turystyce. Pytanie jednakże, 
jak swoją rolę widzą same 
gminy i czy ich scenariusze 
obejmują potrzeby miasta. 
Ale to już inna tematyka...

Robert Dziemba

TKK podjęła ciekawy temat, czy Kołobrzeg powinien zostać wyodrębniony jako miasto na prawach powiatu. Prezydent jest „za”. 
Starosta studzi zapędy...

Kołobrzeg na prawach powiatu? 

Za i przeciw…
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Do groźnego pożaru do-
szło 14 stycznia. Ale o 
niesprawnym hydrancie 
pracownicy MWiK wiedzieli 
od lat. Wiedzieli, spraw-
dzali i wychodziło na to, że 
hydrant jest sprawny. I tak 
było regularnie. Aż sprawę 
wyjaśnił przedmiotowy pożar 
. - To była bardzo trudna 
akcja. Był duży mróz, padał 
śnieg, a ogień był ogromny. 
Tymczasem zamiast skorzy-
stać z naziemnego hydrantu 
przy kościele, musieliśmy 
szukać podziemnego hy-
drantu, co trochę czasu nam 
zajęło - tłumaczy strażak 
Ryszard Daśko. W pożarze 
doszczętnie spłonęły sprzęty 
i pojazdy, w tym jaguar i mo-
tor. Ich wraki są widoczne na 
pogorzelisku.

Po pożarze, Wodociągi po 
raz kolejny zostały zawia-
domione o niesprawnym hy-
drancie, który utrudniał akcję 
gaśniczą. Jakie było zdziwie-
nie strażaków, gdy otrzymali 
informację, że hydrant nie 
tylko jest sprawny, ale to nie 
kto inny, jak napisał wicepre-

zes MWiK ds. eksploatacji 
Piotr Moździerz, ale stra-
żacy nie potrafili obsłużyć 
hydrantu. Jak mówi Ryszard 
Daśko, w tak absurdalnej 
sytuacji z pomocą przyszedł 
wójt Tadeusz Kowalski, 
dzięki interwencji którego, 
Wodociągi wreszcie natrafiły 
na niesprawny hydrant i go 
wymieniły. Wójt był zresztą 
świadkiem akcji gaśniczej, 
w której sam uczestniczył i 

pomagał strażakom organi-
zacyjnie, chociażby sprowa-
dzając sprzęt niezbędny do 
rozbiórki dogasającego bu-
dynku. Do wymiany potrzeba 
było 3 lat monitowania i jed-
nego pożaru. Ciekawe tylko, 
czy gdyby ktoś w tym ogniu 
zginął, to kto, jak i przed kim 
tłumaczyłby się dziś z tego, 
że strażacy nie mogli skorzy-
stać ze stojącego obok miej-
sca zdarzenia hydrantu...

Zarząd Portu Morskiego 
Kołobrzeg w ramach pod-
pisanej umowy otrzyma 
dofinansowanie w wyso-
kości ponad 99 tysięcy 
złotych na realizację pro-
jektu pt. „Promocja Portu 
Jachtowego w Kołobrzegu”. 
W jego ramach powstanie 
logo kołobrzeskiej mariny, 
zdjęcia i filmy promocyjne, 
foldery reklamowe i inne 
materiały promocyjne, po-
łączone również z promo-
cją w prasie i na portalach 
internetowych. Dodatkowo, 
w Porcie Jachtowym po-
wstanie maszt sygnałowy i 
altana do organizacji imprez 
promocyjnych. 

Gmina Kołobrzeg otrzyma 
środki na projekt pt. „Ozna-
kowanie i urządzenie kąpie-
lisk w pasie nadmorskim na 
terenie Gminy Kołobrzeg”. 
W ramach niemal 134 tysię-

cy zł w gminie powstaną 24 
przebieralnie i oznakowania 
na plażach. W imieniu Za-
rządu Województwa umowy 
podpisała Anna Mieczkow-
ska i Andrzej Jakubowski.

Jak mówią strażacy z Sarbi, Wodociągi od 
3 lat naprawiały sprawny hydrant, pomi-
mo zgłoszeń o awarii. Gdy wybuchł po-
żar, niesprawny hydrant nie zadziałał.

PORT I GMINA 
Z DOFINANSOWANIEM

Umowy na ponad 230 tys. zł z PO „Ryby” podpisali członkowie Zarządu 
Województwa z wójtem Gminy Kołobrzeg i prezesem ZPM Henrykiem 
Rupnikiem.

HYDRANT BYŁ TAK SPRAWNY, 
ŻE NIE DZIAŁAŁ

Projekt obywatelski w sprawie zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych, wbrew zapewnieniom posła Hoca, wzbudza wiele kontrowersji.

Działkowcy podzieleni w sprawie zmian
Poseł Czesław Hoc, chciał 
poznać opinie działkowców 
na temat stanu obecnego i 
przygotowywanych zmian, 
które zresztą miałby po-
przeć PiS w ramach pro-
jektu obywatelskiego zmia-
ny ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Działkowicze za specjalnie 
słuchać nie chcieli i sami 
rozpoczęli dyskusję, wy-
tykając projektowi ustawy 
przede wszystkim to, że 
ogranicza ich władanie na 
działkach. Priorytetem dla 
wielu starszych ludzi jest 
możliwość zamieszkiwania 

na działkach. Wielu żyje w 
ten sposób 2/3 roku, a do 
domu wraca na trudne je-
sienne i zimowe dni. 

Wskazywano, że nikt dział-
kowców z ich działek nie 
wygoni, co najwyżej można 
im zakręcić wodę i odciąć 
prąd, a i na to są sposoby. 
Nie wszyscy działkowcy 
byli również entuzjastami 
tworzenia nowych stowa-
rzyszeń działkowych. Jak 
stwierdził jeden z miesz-
kańców - „W kupie raźniej” 
- czytaj: bezpieczniej. Kwe-
stionowano również zapisy, 

że decyzje na walnych ze-
braniach działkowców mu-
szą zapadać, gdy uczestniczy 
w nich co najmniej połowa 
członków. Obecnie, zgodnie 
ze statutem, w przypadku 
braku kworum wprowadza 
się drugi termin, w którym 
uczestniczą zainteresowani i 
podejmują uchwały. 

W spotkaniu były również 
głosy popierające projekt 
obywatelski. Czas na zmia-
ny w prawie działkowym 
sejm w związku z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego 
ma do stycznia 2014 roku.
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Mężczyźni pili 
alkohol. Wracali 
skądś pasem star-
towym do swojego 
domku. Nie wiado-
mo, czy zabrakło 

im siły na pokona-
nie 200 metrów do 
schronienia, czy 
postanowili odpo-
cząć. Temperatura 
na lotnisku w nocy 

wynosiła oko 10 
stopni poniżej 0 
stopni Celsjusza. 
Rano, dwa ciała 
znalazł mężczy-
zna spacerujący z 

psem. Stwierdzono 
zgon obu bezdom-
nych, a prokurator 
wraz ze śledczymi 
wykluczył udział 
osób trzecich. 

18 lutego, o godzinie 6:18 
pociąg relacji Koszalin-Ko-
łobrzeg powinien dotrzeć 
na stację docelową. Prze-
jechał przejazd na ulicy 
Wschodniej i zmierzał ku 
ulicy Myśliwskiej. W tym 
czasie starszy mężczy-
zna zmierzał w kierunku 
dzielnicy uzdrowiskowej. 
Skorzystał w tym celu z 
wydeptanego przejścia 
przez tory. Nie wiadomo, 
dlaczego nie zauważył po-

ciągu. Z zeznań maszyni-
sty wynika, że gdy człowiek 
pojawił się na torach, dał 
sygnał „baczność”, czyli 
zatrąbił syreną. Mężczyzna 
próbował się cofnąć, ale 
w tym czasie uderzyła go 
przednia lampa. 

Siła uderzenia była niedu-
ża, w elektrycznym zespo-
le trakcyjnym stłukła się 
jedynie szybka w lampie. 
Pociąg jechał ok. 40 km/h. 
Tyle jednak wystarczyło, 
żeby mężczyzna zginał na 
miejscu. Pociąg zatrzymał 
się w połowie przejazdu 
na ulicy Myśliwskiej. Ru-
chem kierowała tam Straż 
Miejska. 

Po pasażerów kolej wysłała 
szynobus, który dowiózł ich 
na dworzec PKP. Ruch na 
trasie Kołobrzeg-Koszalin 
został wstrzymany. Obsłu-
ga pociągu była trzeźwa. 
Na miejscu sprawę bada 
policja pod nadzorem pro-
kuratora.

Powracamy do tematu 
zarządzania plażami. 

W Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się spotkanie w 
sprawie gospodarowania 
plażami i infrastrukturą.

Jak już pisaliśmy, zgodnie 
z obowiązującymi przepi-

sami, to starosta reprezentu-
je Skarb Państwa w terenie, 
a to właśnie do Skarbu 
Państwa należą plaże. W 
tym roku wygaśnie porozu-
mienie miasta z powiatem. 
Warto przypomnieć, że już 
kilka lat wcześniej powiat 

samodzielnie chciał zarzą-
dzać plażami, ale na mocy 
ustaleń wzajemnych, za 
symboliczną złotówkę plaże 
trafiły do gminy. - Umowy 
kończą się na wiosnę, a 
starosta wykona zalecenia 
wojewody w sprawie postę-
powania z plażami - tłuma-
czy Marlena Wachowska, 
rzecznik starosty. 

W związku z tym, odby-
ło się spotkanie staro-

stów z wojewodą w sprawie 
gospodarowania plażami. 
- Ustalono, że plaże będą 

ogólnodostępne, nieodpłat-
ne, a także, że nie będzie 
komunalizacji plaż, a gminy 
będą mogły jej wydzierża-
wić. Starosta Tomasz Tam-
borski został wybrany ko-
ordynatorem tego procesu. 
Obecnie czekamy na propo-
zycje pozostałych powiatów 
w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa położonymi w pasie 
technicznym wybrzeża. W tej 
kwestii starosta spotka się 
także z prezydentem miasta 
i wójtami gmin nadmorskich 
- wyjaśnia rzeczniczka.

O problemach z pracami przy zabytkowym 
kościele mariackim piszemy od 3 lat. Re-
mont wreszcie dobiegł końca. W toku są 
jeszcze naprawy związane z I etapem - przy 
bloku wieżowym stoi rusztowanie, bowiem 
po zakończonym remoncie z wieży odpa-
dała dalej cegła. Stopniał śnieg i można 
stwierdzić, że niewiele zmieniło się w za-
kresie odpadającej cegły, tyle że z korpusu 
nawowego. Przy ścianach jest czerwono od 
odłamków, starych, ale i nowych, użytych 
przy remoncie. Gdy zniknie rusztowanie 
przy wieży, zobaczymy co tam znajdziemy.

Znikły rusztowania z dzwonnicy. Zmienio-
no podstawę bocznych hełmów wieżowych, 
oszpecając zakończenie bloku wieżowego, 
powodując, że wieża straciła na strzelisto-
ści. Przyczyną tego szkodliwego dla zabyt-
ku działania jest inne nieodpowiedzialne 
działanie sprzed 2 lat. Wówczas, betonowy 
wieniec otynkowano zaprawą wapienną. Po 
krótkim czasie beton zaczął się sypać. Bez 
jakiejkolwiek konsultacji społecznej zade-

cydowano o zmianie wyglądu bazyliki, bo 
przecież jedną fuszerkę trzeba było napra-
wić. Nie udało nam się dowiedzieć, czy ktoś 
za to odpowiedział. W tej sprawie na piśmie 
zwróciliśmy się do zachodniopomorskiego 
konserwatora zabytków. Czekamy na od-
powiedź.

Do remontu nadaje się nie tylko zewnętrz-
na elewacja kościoła. Bazylika wymaga osu-
szenia fundamentów. Mury ciągną wilgoć 
jak gąbka. Widać to wyraźnie w przyziemiu 
bloku wieżowego. Poza tym, poważniej-
szych badań wymaga kwestia stateczności 
murów. Pojawiają się coraz to nowe pęknię-
cia. Widać to na zewnątrz kościoła, gdzie 
wymienione partie murów i zasklepione 
pęknięcia po prostu się rozpadły. Ruszto-
wania zdejmują, ale otwartą kwestią jest to, 
kiedy założą je na nowo. Łatwo było wyko-
rzystać fundusze unijne. A kto zrzuci się w 
przyszłości? 

ZABRAKŁO IM 200 METRÓW 

- ZAMARZLI
Dwóch bezdomnych szło pasem startowym lotniska w Podczelu do swojego 
schronienia w jednym z hangarów. Nie doszli. Rano ich ciała znalazł spacerowicz.

Na osiedlu Ogrody starszy mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, gdy wydeptaną ścieżką 
przechodził przez tory. Nie zauważył pociągu, który go potrącił.

Zginął uderzony przez pociąg

Szykuje się plażowa rewolucja?

Formalnie, remont bazyliki dobiegł końca. Trwają odbiory i ostatnie poprawki 
w ramach II etapu. Ale tak naprawdę, remont można zacząć od nowa.

Zakończyli remont 
– mogą zaczynać kolejny

 F
ot

. P
. D

aw
id
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7 lutego w Urzędzie Miej-
skim w Gościnie odbyła 
się uroczystość z okazji 50-
lecia pożycia małżeńskiego 
państwa Marii i Zdzisława 
Wodnickich z Mołtowa. 
Jubilaci zostali odznaczeni 
medalem „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. W 
imieniu Prezydenta RP, 
aktu dekoracji dokonał 
burmistrz Gościna Marian 
Sieradzki.

Na uroczystość jubilaci 
przybyli w gronie rodzin-
nym. Były gratulacje, kwia-
ty, pamiątkowy dyplom, 
życzenia, wspomnienia oraz 
tradycyjna lampka szam-
pana.
Państwo Wodniccy związek 
małżeński zawarli 19 grud-
nia 1962 roku w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w Gości-
nie. Wychowali 3 córki, do-
czekali się 5 wnucząt i 1 pra-
wnuka. Pani Maria mieszka 
w Mołtowie od 1947 roku, 
a Pan Zdzisław od 1962 
roku. Oboje są emerytami, 
a wcześniej pani Maria 
pracowała w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w 
Mołtowie, gdzie również 
przez 40 lat pracował Pan 
Zdzisław, najpierw jako 
traktorzysta, a ostatnie 20 
lat jako brygadzista. Pan 
Zdzisław był odznaczony 
Honorową Odznaką Za 
Zasługi oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Jubilatom życzymy długich 
i pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu i zado-
woleniu. 

W ostatnią sobotę stycz-
nia dzieci z Robunia miały 
niecodzienną atrakcję. Z 
centrum miejscowości wy-
ruszył kulig do pobliskiego 
lasu, gdzie podziwiały 
piękno krajobrazu zimą. 
Gdy przyjechałyna miej-
sce, czekało na nie wspa-
niałe ognisko przy którym 
mogłysię ogrzać pod czuj-
nym okiem pana leśnicze-
go. W wesołej atmosferze 
dzieci piekły kiełbaski, aby 
się posilić przed drogą po-
wrotną. Dzięki życzliwości 
Krzysztofa i Marcina 
Pieróg, którzy udostęp-
nili sprzęt oraz poświęcili 
swój czas, dzieci mogły 
przeżyć niezapomniane 
chwile radości. Serdecz-

ne podziękowania należą 
się także niezastąpionej 
Radzie Sołeckiej, za jej 
trud i zaangażowanie 
oraz rodzicom młodszych 
uczestników kuligu, któ-
rzy mieli baczne oko na 
wszystkie dzieci.

Dzieci, jak co roku, 
wystąpiły w przed-
stawieniu jasełko-
wym pt. „O tym jak 
aniołowie narodziny 
Jezusa uczcili”- 
autorstwa  Pawła 
Wawrzyniaka. Pod 
kierunkiem I. Jelo-
nek, A. Kamińskiej i 
A. Juszczak zostało 
przygotowanych 30 
dzieci z klas czwar-
tych. Próby odbywa-
ły się w listopadzie 
i grudniu, dwa razy 
w tygodniu. Dzie-

ci chętnie w nich 
uczestniczyły i były 
bardzo zaangażowa-
ne. Przed publiczno-
ścią szkolną i przed-
szkolną wystąpiły 
w dniu 21 grudnia. 
Spotkały się z bardzo 
miłym przyjęciem, 
otrzymały gromkie 
brawa. 

Zespół pod nazwą 
„Promyk Nadziei” 
wystąpił w VIII 
Regionalnym Prze-
glądzie Jasełek „Idą 

kolędnicy” 15 stycz-
nia 2013 r. w Koło-
brzegu. W przeglą-
dzie wzięło udział 20 
zespołów z różnych 
szkół . Celem kon-
kursu od lat jest kul-
tywowanie polskiej 
tradycji związanej 
ze świętami Bożego 
Narodzenia i  zrozu-
mienie sensu świąt, 
a także integracja 
środowisk twórczych  
powiatu. Nasz zespół  
w tym roku zdobył 
zaszczytny tytuł 

laureata. Stało się to 
po raz drugi. Bar-
dzo ucieszyliśmy się 
z tego wyróżnienia. 
Został doceniony za 
ukazanie radosnej 
nowiny z perspek-
tywy nieba oraz 
wysoki poziom ar-
tystyczny. Zwrócono 
również uwagę na 
bardzo dobre przy-
gotowanie młodych 
aktorów. 
Wśród zaproszonych 
gości była pani Anna 
Mieczkowska - czło-
nek Zarządu Woje-
wództwa Zachod-

n i o p o m o r s k i e g o 
- pierwsza z organi-
zatorek,  która zapo-
czątkowała przegląd 
jasełek. Bardzo ser-
decznie podzięko-
wała wszystkim gru-
pom i opiekunom 
za poświęcony czas 
oraz zaangażowanie 
w przygotowanie 
przedstawień. Głos 
zabrał również ks. 
biskup Paweł Cieślik, 
który również ser-
decznie  podziękował 
za włożony wkład 
pracy uczniom i 
opiekunom.

50-letni kołobrzeżanin kie-
rujący mercedesem stracił 
panowanie nad kierowni-
cą i zderzył się czołowo z 

autobusem. Na szczęście, 
żadne dziecko nie odnio-
sło obrażeń, nic również 
nie stało się kierowcy 

autobusu. Bez szwanku z 
wypadku wyszedł kierow-
ca mercedesa, natomiast 
jego 60-letnią żonę pogo-

towie ratunkowe zabrało 
do kołobrzeskiego szpitala 
z podejrzeniem złamania 
obojczyka.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Gościnie

Złote Gody

Sanna 
w  Robuniu

BUS ZDERZYŁ SIĘ 
Z AUTOBUSEM SZKOLNYM

W Wartkowie, w prawidłowo jadący autobus szkolny uderzył Mercedes Vito. Żadnemu dziecku nic się nie 
stało, pasażerka mercedesa trafiła do szpitala.
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JESTEŚMY 
BEZKONKURENCYJNI

Seniorzy z gminy Rymań 
nadal są bardzo aktywni. 
Nie przeszkadza im trwają-
ca zima i dojazd na zajęcia 
w warunkach zimowych. 
Frekwencja wśród uczest-
ników jest zawsze wysoka. 
Nowością w ostatnim okre-
sie są wyjazdy na basen 
„Morska Odyseja” w Koło-
brzegu. Najpierw w wodzie 

odbywa się aqua aerobic, 
który jest przyjemną i bez-
pieczną formą aktywności 
fizycznej, przeznaczoną 
dla każdego. Podczas 
ćwiczeń odciążony zostaje 
cały układ kostno-stawowy, 
a siła wyporu wody spra-
wia, że odczuwany wysiłek 
jest dużo mniejszy. Aqua 
aerobik pozwala poprawić 

ogólną kondycję, zgubić 
zbędne kilogramy (spala-
my ok. 500 kcal przez 1 
godz.) poprawić krążenie, 
redukować cellulitis, itp. 
Tak więc korzystamy z tych 
dobrodziejstw ćwiczenia w 
wodzie, a dzięki prowadzą-
cej, p. Ewelinie, ćwiczenia 
są łatwe i przyjemne. 
Później jest możliwość 

pływania, kąpieli w basenie 
solankowym, czy też sko-
rzystania z jacuzzi. 

Już po raz ósmy odbył się w 
Kołobrzegu Regionalny Prze-
gląd Jasełek ,,Idą kolędnicy”. 
W sali dawnego kina ,,Piast” 
wystąpiło 20 zespołów z 
całego regionu zachodnio-
pomorskiego, a wśród nich 
trupa teatralna ,,Mali kolędni-
cy” z ZSP w Rymaniu, filia w 
Starninie. Spektakl pt. ,,Tak! 

On jest Królem!” został wy-
soko oceniony przez jury 
w składzie: Wiesław Lewoc 
– zastępca Dyrektora Zam-
ku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, Stanisław Kaź-
mierczak – reżyser teatralny, 
Marian Oszmaniec – reżyser 
teatralny, Ks. kmdr por. Wi-
told Kosiński.

Za bardzo wysoki poziom 
artystyczny wykonawców i 
realizatorów po raz szósty 
zdobyliśmy tytuł laure-
ata przeglądu, nagrodę 
specjalną zespołową, a 
Małgorzata Kaczmarczyk 
– solistka, nagrodę indy-
widualną.
Na podsumowaniu prze-

glądu zespół teatralny za-
prezentował swój spektakl 
uczestnikom tegoż konkur-
su i zaproszonym gościom, 
wśród których był wójt Gmi-
ny Rymań Mirosław Terlec-
ki. Honorowym gościem był 
biskup pomocniczy diecezji 
koszalińsko – kołobrzeskiej 
Paweł Cieślik.

Występ naszych dzieci, 
w niektórych momentach 
wzruszał, w innych rozba-
wiał do łez. Przedstawie-
nie, które widzowie mieli 
okazję zobaczyć wymaga-
ło od małych aktorów kilku-
miesięcznego przygotowa-
nia. Za trud, cierpliwość i 
pomoc w przygotowaniu 

strojów, opiekę podczas 
wyjazdów, duchowe 
wsparcie aktorzy i ich opie-
kunowie chcą podziękować 
z całego serca rodzicom, 
bez których trudno byłoby 
zrealizować podjęte przed-
sięwzięcie. Jest to wspólny 
sukces: uczniów, rodziców 
i nauczycieli. 

20-osobowa grupa uczniów gimnazjum w Rymaniu wy-
ruszyła w podróż na południe Polski na obóz językowy 
w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu 
„Aktywność Rozwija”.
Późnym popołudniem dotarliśmy do miejsca zakwaterowa-
nia – Domu Wczasowego „Marzena”. W czasie obozu inten-

sywnie przepracowaliśmy ponad 40 godzin z naszymi lekto-
rami (40 godz. zajęć w formie warsztatów oraz kilka godzin 
zajęć świetlicowych urozmaiconych quizami, konkursami, 
zabawami, łamańcami językowymi  i wieczór filmowy w 
języku angielskim). Nasi lektorzy „stawali na głowie” by 
zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, ciekawe i rzeczowe. 
Oprócz codziennych zajęć językowych organizatorzy za-
dbali o liczne atrakcje: spacer po Rabce, wizyta w Pijalni 
Wód Mineralnych, w Muzeum Wł. Orkana, inhalacje w 
pobliżu Tężni Solankowych, udział w spektaklu „Tygry-
sek Pietrek”, piesze przejście leśną ścieżką edukacyjną, 
spacer po Ponicach, wycieczka do Zakopanego, wejście na 
Piątkową Górę, wejście na Maciejową, spacer do Starych 
Wierchów, kulig z ogniskiem góralskim, chrzest obozowy, 
bitwy na śnieżki i inne. Od kilku miesięcy Klub 

Seniora „Pod Aniołami” 
organizuje warsztaty ta-
neczne. Tym razem senio-
rzy z Rymania wybrali się 
na Ogólnopolski Turnieju 
Tańca Towarzyskiego. Pra-
gniemy od razu podkreślić, 
że to nie oni tańczyli na tak 
poważnej imprezie, nato-
miast kibicowali swojemu 
instruktorowi tańca p. 
Marcinowi, który ze swoją 
partnerką p. Justyną tam 
właśnie występowali. Poje-
chali całą grupą (40 osób!) 

do Szczecinka, gdzie odby-
wał się XV Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzy-
skiego o Memoriał Barba-
ry Krzyżanowskiej – Ksok. 
W turnieju uczestniczyło 
mnóstwo par  z wielu re-
gionów w Polsce. Seniorzy 
mieli też okazję podziwiać  
występ polskiej pary – ak-
tualnych mistrzów świata 
w tańcach standardowych. 
Dla wielu była to pierwsza 
w życiu możliwość zoba-
czenia na  żywo takiego 
turnieju.

17 lutego na sali wiejskiej 
w Gorawinie odbył się 
Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy 
Rymań. Organizatorami 
turnieju byli Urząd Gminy 
w Rymaniu oraz Sołectwo 
Gorawino. 
Rozgrywki prowadzono w 
trzech kategoriach wieko-
wych: 
1) grupa młoda w wieku 
12 do 15 lat i była ona 
najliczniejsza. I miejsce 
zajął Krzysztof Piotrowski, 
II – Arkadiusz Bryliński, III 
– Krzysztof Obara;
2)  grupa w wieku 15 – 18 
lat. I miejsce – Wojciech 
Dylewski, II – Michał Łuka-

szek i III  – Mateusz Marcin-
kowski
3) grupa powyżej 18 lat. I 
miejsce zajął Rafał Lisek, II 
Robert Piskorz i III Krzysztof 
Radoń.
Sędziami w turnieju byli 
mieszkańcy Gorawina - 
Jacek Wróblewski i Hubert 
Wosiniak, którym serdecz-
nie dziękujemy za okazały 
wysiłek i poświęcony czas. 
Zwycięzcom i pozostałym 
uczestnikom turnieju gra-
tulujemy, dziękujemy za 
wspaniałą grę i życzymy 
kolejnych sukcesów. W 
przyszłym roku Turniej Te-
nisa Stołowego planowany 
jest w Jarkowie.

Warsztaty taneczne
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III GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Seniorzy na basenie 

Na obozie językowym
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12 lutego w Domu 
Pomocy Społecznej 
w Gościnie odbyły 
się uroczystości uro-
dzinowe najstarszego 
mieszkańca powiatu 
kołobrzeskiego - pana 
Konrada Malinow-
skiego. Jubilat, pomi-
mo pięknego wieku, 
na salę, gdzie czekali 
na niego mieszkańcy 
i pracownicy ośrodka 

oraz zaproszeni go-
ście, wkroczył ener-
gicznie, bez pomocy 
wózka. Wzruszony i 
uśmiechnięty przyj-
mował gratulacje 
od przedstawicieli 
samorządu, przyja-
ciół oraz rodziny. O 
jubileuszu pamiętał 
także wójt Gminy 
Ustronie Morskie 
– Jerzy Kołakow-

ski, który wspólnie 
z małżonką oraz 
kierownik GOPS 
– Izabelą Poznańską, 
złożyli mu najser-
deczniejsze życzenia 
i kwiaty. W rozmo-
wie z wójtem, pan 
Konrad z sentymen-
tem wspominał swo-
je miłe chwile życia, 
których doświadczył 
w Ustroniu Morskim, 

zanim przeniósł się 
do Gościna. A czego 
życzył sobie jubilat? 
- Zdrowie najważ-
niejsze, tylko dużo 
zdrowia, bo wszystko 
już mam - mówił. 
Życzymy zatem panu 
Konradowi dużo 
zdrowia i wszelkiej 
pomyślności, czeka-
jąc na kolejne, do-
stojne jubileusze.

„Klub Bajkomaniaka”, spektakle teatral-
ne, zajęcia plastyczne i kulinarne oka-
zały się strzałem w dziesiątkę. Gminny 
Ośrodek Kultury tętnił radosnymi dźwię-
kami i śmiechem dzieci już od rana. 
Uczestnicy mogli spotkać się z ulubiony-
mi postaciami z bajek popisać się swoimi 
zdolnościami. Poznały nowe techniki pla-
styczne i poznawały tajemnice tradycji i 
kuchni wybranych państw. Pod skrzydła-
mi GOK-u odbywały się także zajęcia w 
świetlicy w Rusowie.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Ustroniu Morskim zaprasza 
12 marca o godz. 18.00 na 
spektakl „Mój Dzikus” w 

wykonaniu Justyny Sień-
czyłło w reżyserii Emiliana 
Kamińskiego z piosenkami 
Jana Jakuba Należytego.

„Mój Dzikus” to zabawny, 
a czasami wzruszający, 
monolog współczesnej 
kobiety, wzbogacony dow-
cipnymi piosenkami. Spek-
takl w wykonaniu Justyny 
Sieńczyłło zrealizowano 
w nietypowej dla polskiej 
sceny teatralnej konwencji, 
one-woman-show, bazują-
cej na żywym kontakcie z 
publicznością.

Sztuka jest komediowym 
monodramem, opisującym 
sprawy codzienne przed-
stawione z punktu widze-
nia kobiety. Bohaterka 
lekko i zabawnie opowiada 

o nawykach, upodobaniach 
i słabościach swojego męż-
czyzny oraz o perypetiach i 
nieporozumieniach wynika-
jących z odwiecznej „walki 
płci”. Półtoragodzinne 
przedstawienie ubarwiono 
piosenkami napisanymi 
przez Jana Jakuba Nale-
żytego, a całość pozwala 
spojrzeć z dystansu i z 
komediowej strony na mał-
żeńską codzienność.

Bilety – 20 zł, do nabycia w 
GOK (tel. 94 35-15-803). 13 lutego w sali konferencyjnej  urzędu 

gminy została podpisana umowa na wy-
konanie „Budowy zejść na plażę na terenie 
gminy Ustronie Morskie”. Inwestycja reali-
zowana jest z  Programu PO RYBY 2007 
– 2013 w ramach środka 4.1. „Rozwój ob-
szarów zależnych od rybactwa”. Wyłonio-
nego w drodze przetargu nieograniczonego 
Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „HYDROBUD” z siedzibą w 
Ustroniu Morskim reprezentował właściciel 
– Adam Dzik. Umowę w imieniu zamawia-
jącego podpisali: Jerzy Kołakowski – wójt 
gminy oraz Katarzyna Kruszyńska – skarb-
nik. Zakres rzeczowy umowy obejmuje 
wykonanie sześciu zejść na plażę w Ustro-
nie Morskie przy ul. Bolesława Chrobrego, 
Okrzei i Kościuszki oraz w Sianożętach 

przy ul. Ku Morzu, Sztormowej i Liliowej. 
Całkowity koszt zadania to kwota ponad 
987 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 
85 %. Zakończenie robót inwestor planuje 
do dnia 14 czerwca 2013 r. 

103 Urodziny pana Konrada

Ferie zimowe 
w Ustroniu Morskim 

Przewodnik kulinarny
Każde szczególne miejsce 
ma swój zapach, smak i 
charakter. Ustronie Morskie 
pachnie plażą, wiatrem 
od morza, solą morskiej 
wody, smakuje wybornie i 
z całą pewnością ma cha-
rakter. Latem z licznych 
lokali gastronomicznych, 
smażalni, knajpek, dogania 
nas zapach smażonych lub 
wędzonych ryb prosto z 
kutra. Osoby, które wkła-
dają całą swoją wiedzę i 
umiejętności w obsługę 
gości i mieszkańców Ustro-
nia Morskiego konkurują 
miedzy sobą w zdobywaniu 
gości: wyglądem, zapachem 
i smakiem świeżo serwo-
wanych potraw. Jeśli bywa 
się tu dość często, wiadomo 
dokąd iść na obiad, aby 

się nie rozczarować. Ci , 
którzy jeszcze nie wiedzą, 
mogą spróbować podążać 
kulinarnym szlakiem razem 
z przewodnikiem, który 
chcemy opracować wspól-
nie z Państwem. Zaprasza-
my zatem mieszkańców 
gminy Ustronie Morskie do 
nadsyłania przepisów kuli-
narnych, w których główną 
rolę „odgrywać” będą ryby 
morskie. Przepisy prosimy 
nadsyłać do dnia 31 marca 
br. na adres poczty elektro-
nicznej: turystyka@ustro-
nie-morskie.pl, z podaniem 
ilości produktów dla 4 
osób, z krótką informacją 
o sobie:
- czym się zajmujecie,
- co lubicie jeść,
- czy często jadacie ryby.

Najciekawsze i najsmacz-
niejsze przepisy opu-
blikujemy bezpłatnie w 
przewodniku kulinarnym 
„Ustrońskie smaki rybne”, 
który zostanie wydany już 
w czerwcu 2013 r. 
Cały nakład przewodnika w 
ilości 2000 sztuk dofinan-
sowany zostanie w ramach 
projektu promocji obszaru 
Stowarzyszenia Koło-
brzeskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej z Programu PO 
RYBY 2007 – 2013.

ZAPROSZENIE

Nowe zejścia na plażę
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

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

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

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

pielęgnacji drzew. 

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

nalnych w konkurencyjnych cenach.

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

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

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

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

Pogrzeby

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

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

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

Oto treść e-maila, 
jaki dotarł do naszej 
redakcji: „Placówka 
Przyjazna Pacjen-
towi... Tak oznako-
wany jest szpital. 
Ale czy poza jego 
pięknym wyglądem 
jest coś więcej? Ra-
czej jest to wątpliwe 
i zostawia wiele do 
życzenia. Od wielu 
lat opiekuję się bar-
dzo schorowanym 
ojcem, który ma 
problem między in-
nymi z poruszaniem 
się i oddychaniem. 
Miał zlecone bada-
nia krwi i rtg. Osoby, 
które znają nasz 
szpital wiedzą, że 
punkt poboru krwi 
jest w piwnicy, rent-
gen na 1 piętrze, 
a laboratorium na 
poziomie 0, więc 
odległości do przej-
ścia chociażby do 
wind są ogromne 
dla kogoś, kto ma 
problemy czy z 
chodzeniem czy jak 
mój Tata z płucami. 
Najlepszym rozwią-
zaniem jest wózek 

inwalidzki, ale na 
tak wielki szpital 
dostępne są... I tu 
w zależności z kim 
się rozmawia, bo 
według Izby Przyjęć 
jest tylko 1, według 
pogotowia 2, a 
według pani doktor 
siedzącej w admi-
nistracji są 4 (do 
dyrektora szpitala 
nie dopuścili mnie). 
Koszt jednego wóz-
ka inwalidzkiego 
(najprostszego) to 
ok. 600-800 zł - 
szpital pewnie miał-
by inną cenę, a pani 
doktor zasugerowa-
ła, że jest to zbyt 
wielki wydatek dla 
szpitala, bo lepiej te 
pieniądze przezna-
czyć na inny sprzęt. 

Więc jak to jest? 
Człowieku męcz się 
sam? Bo placówka 
przyjazna pacjen-
towi nie potrafi 
rozwiązać takiego 
problemu? Po wiel-
kich trudach udało 
mi się w końcu zała-
twić wózek dla Taty, 
zrobienie badań 
zajęło nam około 
godziny. Wracając, 
przy Izbie Przyjęć 
czekał już kolejny 
pacjent na wózek w 
towarzystwie ratow-
nika medycznego. 
Jak dla mnie to jest 
niedopuszczalne, 
aby tak ignorować 
potrzeby pacjentów, 
chorych ludzi, któ-
rzy nie są w stanie 
pokonać swoich 

trudności i ograni-
czeń! WSTYD dla 
szpitala!” - tak koń-
czy swoją opowieść 
nasza Czytelniczka. 

Zwróciliśmy się do 
Magdaleny Pta-
sińskiej, rzecznika 
Szpitala Regional-
nego w Kołobrzegu 
o wyjaśnienie, jak 
to z tymi wózkami 
w ZOZ-ie bywa. i 
odpowiedź dosta-
liśmy: „Regionalny 
Szpital w Kołobrze-
gu posiada 26 wóz-
ków inwalidzkich 
znajdujących się w 
oddziałach i izbach 
szpitalnych do dys-
pozycji pacjentów. 
Wózki inwalidzkie 
dostępne są dla 
pacjentów szpitala, 
którzy z uwagi na 
stan zdrowia lub 
urazy tego wy-
magają”. Cóż, jak 
pokazuje przypa-
dek opisany przez 
naszą Czytelniczkę, 
z dostępnością do 
wózka w szpitalu 
bywa różnie.

W sobotę 23 lutego odbył 
się wieczór autorski księdza 
prałata Józefa Słomskiego, 
który podpisywał swoją 
książkę o odbudowie Ba-
zyliki Mariackiej. Przybyły 
tłumy czytelników.

Książka ukazała się nakładem 
Wydawnictwa „Kamera” Ro-
berta Gauera, który, jak pod-
kreślał sobotniego wieczoru 
autor obowiązkowej lektury 
dla każdego kołobrzeżanina 
zainteresowanego historią 
miasta, dołożył wielu starań, 
aby dzieje odbudowy bazyliki 
zachowały się dla przyszłych 
pokoleń. Co ciekawe, o tym 
przez lata wspominał księdzu 
Józefowi Słomskiemu nie kto 
inny, jak śp. kardynał Ignacy 
Jeż: - Panie, pisz pan! - wspo-
minał ksiądz prałat.
Fragmenty książki „Z Podgó-
rza nad Bałtyk” czytał Jerzy 
Wolski i Lech Pieczyński. 
Uroczystość w Bazylice Ma-
riackiej poprowadziła Kata-
rzyna Pechman.

Mę ż c z y ź n i 
naprawiali 

walec. Praca po-
szła pomyślnie, 
a w pewnym 
momencie jeden 
z nich odpalił 
silnik. Jak infor-
muje nasz portal 
Andrzej Duda, 
oficer prasowy 
k o m e n d a n t a 
p o w i a t o w e g o 
policji, maszyna 
była na biegu 
wstecznym i po 
jej uruchomieniu 
uderzyła w sto-
jącą obok cięża-

rówkę. Gdy walec 
odjechał, okazało 
się, że pomiędzy 
obiema maszy-
nami znalazł się 
72-letni Henryk 
S. Mężczyzna był 
n i eprzy tomny. 
Wezwano pomoc. 
Po 45 minutach 
s t w i e r d z o n o 
zgon.

Na miejscu 
p o j a w i ł 

się prokurator 
i przystąpiono 
do zabezpiecza-
nia dowodów. 

Okazało się, że 
mężczyzna, który 
uruchomił ma-
szynę, był pod 
wpływem alko-
holu. Jak mówi 
Andrzej Duda, 
tłumaczył się, że 
zszokowany wy-
pił dwa piwa już 
po całym zdarze-
niu. Tę sprawę bę-
dzie musiał wyja-
śnić prokurator. 
Gdyby nie to, 
sprawa zostałaby 
zakwalifikowana 
jako nieszczęśli-
wy wypadek. 

Z Podgórza 
nad Bałtyk

O swoich przygodach w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu napisała nasza Czytelniczka. 
Publikujemy jej opowieść, bo to nie pierwsza, o jakiej się dowiadujemy.

Szpital przyjazny 
pacjentowi?

W jednym z zakładów w Siemyślu doszło do tragicz-
nego zdarzenia. Walec zmiażdżył mężczyznę. Pomi-
mo podjętej próby reanimacji, człowiek zmarł.

Tragiczny wypadek 
w Siemyślu
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Budowę reprezentacyj-
nego kołobrzeskiego 

hotelu rozpoczęto na 
wiosnę 1960 roku. Inwe-
stycję rozpoczęło Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Miejskiego, a od 
1961 roku kontynuowało 
Kołobrzeskie Przedsiębior-
stwo Budowlano-Monta-
żowe. Nie było to jednak 
zadanie łatwe wobec zmie-
niających się planów, bra-
ków materiałowych oraz 
trudności ekonomicznych. 
Początkowo, hotel miał 
mieć 10 pięter, ostatecznie 
pozostawiono 8 kondygna-
cji. Planowo, obiekt miał 
być oddany od użytku w 
1963 roku, a dokonano 
tego dopiero w roku 1967.

W 1967roku o trudno-
ściach w realizacji 

budowy wypowiedział się 
jej kierownik Jan Kluba: 
„Za mało jest rzemieślni-
ków z wysokimi kwalifika-
cjami. Potrzebni są przede 
wszystkim stolarze i szkla-
rze. Dają się we znaki różne 
„drobne niedociągnięcia” w 
projektach. Na stropy tzw. 
markujące instalacje miało 
starczyć tysiąc kilogramów 
listewek aluminiowych. 

Projektanci „zgubili” w 
swoich obliczeniach strop 
nad wejściem głównym 
oraz część stropów w re-
stauracji i holu recepcyj-
nym, wobec czego budow-
lańcom zbrakło 700 kg tego 
materiału. Doskwiera także 
brak śrubek niklowanych 
do boazerii”. 

Hotel zaprojektowano 
na 188 pokoi: 110 

jednoosobowych i 74 dwu-

osobowe, 4 apartamenty. 
Łącznie, w hotelu przewi-
dziano 264 miejsca nocle-
gowe. Oczywiście, możliwe 
były również dostawki, 
dzięki czemu w obiekcie 
mogła zmieścić się większa 
liczba gości.

Od początku lat 60-tych 
przy obecnej ulicy 

Dworcowej na kilka lat w 
panoramę miasta wrósł 
wysoki dźwig, który dostar-

czał na kolejne kondygna-
cje materiały budowlane. 
Sama inwestycja cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem dygnitarzy partyj-
nych. Wskazywano nie 
tylko na jej „nowatorską” 
formę architektoniczną, ale 
również na ważna funk-
cję, jaka ma w przyszłości 
pełnić w odradzającym 
się uzdrowisku, w którym 
ciągle brakowało miejsc 
noclegowych, zwłaszcza 
o wysokim standardzie. 
Zdjęcie z budowy wisiało 
przez wiele lat w gabine-
cie I sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w 
Koszalinie. Generalnie, w 
1962 roku bryła hotelu była 
gotowa. Wiosną 1963 roku 
trwały już prace na górują-
cym nad tą częścią miasta 
tarasie. Widać było m.in. 
robotników remontujących 
blok wieżowy kolegiaty. 

W 1963 roku rozstrzy-
gnięto międzyna-

rodowy konkurs na nazwę 
hotelu. Wzięło w nim 
udział 1541 uczestników, z 
czego 1118 zgłoszeń było z 
zagranicy. Wygrała nazwa 
„Skanpol”, którą zapropo-
nowały 3 osoby: z Polski, 

Szwecji i Danii. Nagrodą 
były 2-tygodniowe wczasy 
w hotelu, tyle, że wtedy był 
on jeszcze w budowie.

W 1967 roku inwe-
stycja zmierzała ku 

szczęśliwemu zakończeniu. 
Pozostały prace wykoń-
czeniowe i wyposażenie 
hotelu, co było zadaniem 
równie trudnym, jak sama 
budowa. Radioodbiorniki 
do pokoi wykonała firma 
„Diora”. Dywany pocho-
dziły z Kalisza, meble wy-
produkowano w Słupsku 
i Swarzędzu, pościel nade-
szła z Prudnika, porcelana 
z fabryki w Ćmielowie, zaś 
szkło z huty Zawiercie. 

Otwarcie Hotelu „Skan-
pol” nastąpiło 2 sierp-

nia 1967 roku, choć nie był 
on jeszcze w pełni gotowy, 
bowiem nie działała restau-
racja. Dyrektorem jednostki 
został Zbigniew Powierża. 

Hotel od samego po-
czątku cieszył się 

ogromną popularnością. W 
ciągu 6 miesięcy przebywa-
ło w nim 10 tysięcy gości, 
w tym niemal 600 osób z 
zagranicy – z 18 krajów, 
przede wszystkim Szwe-
dów. W 1968 roku zagra-
niczni goście pozostawili 
w hotelu ponad 30 tysięcy 
dolarów. 

W latach 90-tych hotel 
został sprzedany, a 

obecnie nosi nazwę „New 
Skanpol”.

Robert Dziemba

W warszawskim 
m u z e u m , 

Albert Stankowski 
kieruje Zespołem 
ds. Bieżącej Dzia-
łalności Progra-
mowej. Na całym 
świecie zasłynął 
jako koordynator 
portalu Wirtualny 
Sztetl. Ale stale 
pamięta o Koło-
brzegu i naszym 
regionie. Jeśli idzie 
o miasto nad Par-
sętą, Stankowski 

zastanawia się nad 
upamię tn ien iem 
nowego cmentarza 
żydowskiego przy 
ul. Koszalińskiej, 
a także synagogi, 
która do 1945 roku 
znajdowała się przy 
ul. Budowlanej. 
Niedawno, zasoby 
Muzeum Historii 
Żydów Polskich 
powiększyły się 
zdjęcie wnętrza 
kołobrzeskiej syna-
gogi. 

Podczas spo-
tkania z prezy-

dentem Januszem 
Gromkiem, sporo 
uwagi Albert Stan-
kowski poświęcił 
otwarciu Muzeum 
Historii Żydów Pol-
skich w Warszawie. 
Będzie to komplek-
sowa i świetnie 
wyposażona pla-
cówka, która już 
obecnie prezentuje 
swoje zbiory w in-
ternecie na stronie 

www.sztetl.org.pl. 
Na jej otwarcie jest 
zaproszony m.in. 
prezydent USA 
Barack Obama. 
Stankowski był 
również w Białogar-
dzie, gdzie trwają 
rozmowy na temat 
u p a m i ę t n i e n i a 
tamtejszej społecz-
ności żydowskiej 
poprzez budowę 
lapidarium.

 

Słynny Hotel Skanpol ma już 50 lat
W 1963 roku rozstrzygnięto konkurs na nazwę nowego hotelu. Wygrał Polak, Szwed i Duńczyk, proponując, aby kołobrzeski hotel nosił nazwę „Skanpol”.

Fo
t. 
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Spod pióra znanej dziennikarki wyszła arcyciekawa powieść „Weronika zmienia 
zdanie”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Ogólnopolski debiut Małgorzaty Maj
Pełna humoru, zazdro-
ści, przedziwnych sma-
ków i odrobinki czarów 
książka przeznaczo-
na raczej dla kobiet. 
Przeczytanie jej nie 
przyniesie jednak ujmy 
mężczyznom. Przeciw-
nie, pomoże zrozumieć 
to, co niezrozumiałe: 
kobiety.

Weronika, dziennikarka 
lokalnej gazety, ma skłon-
ności do tycia, puchatych 
kapci w kształcie kotów i 
związków ze zdrajcami 
bez serca i honoru. Li-
żąc rany po wyjątkowym 
draniu, podejmuje de-
cyzję, by raz na zawsze 
skończyć z facetami. W 
tym samym dniu spotyka 
na ulicy niebieskookiego 
mężczyznę. Jej serce 
i wola zostaną wysta-
wione na ciężką próbę. 
Żorż, Feliks, Ewa oraz 
Marta – grupa wsparcia, 
złożona z najbliższych 
członków rodziny i przyja-
ciół, sekunduje Weronice. 
Jednak stawianie tarota, 
odczytywanie aury, dobre 

rady i jedzenie gołąbków 
to za mało, kiedy trzeba 
stanąć oko w oko z cho-
robą.

Kołobrzeska Bridget 
Jones - tak czytelnicy, 
którzy już zapoznali się z 
powieścią autorstwa sym-
patycznej kołobrzeżanki, 
określają książkę wydaną 
przez Wydawnictwo Zysk 
i S-ka. „Weronika zmienia 
zdanie” to powieść, która 
zaskoczy wielu. To książ-
ka, która patrzy na Koło-
brzeg w zupełnie innym 
świetle, marginesowo, 
bo ważniejsze jest to, co 
dzieje się u ludzi. Takim 

ludziem jest Weronika i 
to co ją otacza. Nawet 
redaktor Józef Bajeczny, 
pseudonim „Stalin”, który 
ze swojej wieżyczki war-
towniczej pilnuje tego, 
co dzieje się w dzienniku 
kołobrzeskim „Zdarze-
nia”. Jak mówi Małgo-
rzata Maj, na postaci 
Bajecznego nie warto się 
zatrzymywać, bo w całej 
historii ma ona niewielkie 
znaczenie. Znaczenie ma 
natomiast fakt, że Wero-
nika zmienia zdanie. A 
dlaczego? Tego dowiecie 
się z powieści. Książka 
do kupienia w kołobrze-
skich księgarniach.

Do Kołobrzegu zawitał znany z organizacji Dni Tolerancji, a obecnie kierownik 
w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - Albert Stankowski.

ALBERT STANKOWSKI 
O MIEJSCACH 
PAMIĘCI



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   luty 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    luty 2013   www.miastokolobrzeg.pl 

miastokolobrzeg.pl
Redaktor naczelny: 

Robert Dziemba 

Dyrektor artystyczny: 
Sławek Chałupniczak

Foto: Przemysław Gryń
        Robert Dziemba

Wydawca: Amberpress, 
ul. Zapleczna 9B/6, Kołobrzeg.

e-mail: poczta@miastokolobrzeg.pl

REKLAMY i OGŁOSZENIA 
Małgorzata Dejneko, tel. 731 500 222, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 3 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

www.e-fast.pl

Całuśny 
Antoni

Antoni: Jakby ktoś nas na tych zdjęciach zobaczył,

Antoni: to pamiętaj, żeby mówić…

Antoni: …że to nie tak jak myślą, tylko zabawa w 
głuchy telefon…

Antoni Szarmach znany jest z wielu przygód. 
Opowiada także sprośne kawały, z czego słynie 
w całym powiecie. Ale dla kobiet szacunek ma 
szczególny.

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

Ocena sytuacji

Wolski: Janusz generalnie nic do 
ciebie nie ma.

Wolski: Nawet ostatnio ucieszył się, 
jak przeczytał, że mu dziękujesz za 
te kamienie na skansen.

Tamborski: Tak? To dobrze, bo żar-
towałem.

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

Najważniejsze, to wczuć się w kontekst wypowiedzi…

W niektórych koło-
brzeskich par-

kach możemy spotkać 
karmniki. Wrze przy 
nich jak w ulu. Chęt-
nych do skubnięcia 
kilku ziarenek nie bra-
kuje. I choć przeważa 

kolor żółty i szary, to 
nawet krótka obser-
wacja ptasiej stołówki 
poprawia humor i re-
laksuje. Zachęcamy do 
rodzinnych spacerów i 
podpatrywania ptasich 
obyczajów.

Ptasie menu
Zima jeszcze nie odpuszcza, choć w parkach pojawiły się już przebiśniegi. Dopisuje za to pogoda i warto wybrać się na 
spacer, aby podejrzeć przyrodę.

Ma t e u s z 
R u z i k , 

operator ka-
mery TKK, 
jest już przy-
z w y c z a j o n y 
do ekstremal-
nych działań 
operacyjnych 
na terenie Ko-
łobrzegu. W 
sumie, z ka-
merą lokalnej 
telewizji nie 
był chyba tyl-
ko pod wodą, 
a przynajmniej 
nie zabrał tam 
ze sobą ka-
mery. A sprzęt 

ten przeżył już 
ataki niejed-
nego polityka, 
bezdomnego 
czy wkurzone-
go przechod-
nia, tak więc 
ma spore do-
świadczenie w 
boju. Czasami 
o p e r a t o r o -
wi brakuje 
wsparcia w 
postaci staty-
wu. A wtedy, 
potrafi się 
poświęcić, i 
nie tylko świat 
stawia na gło-
wie…

Statyw? Naturalnie!
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

Promocja Świąteczna w Kołobrzeskim TBS

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

Negocjacje cenowe - kup mieszkanie na swoich warunkach
Zimowa obniżka cen na wybrane mieszkania. CENY JUŻ OD 3900,96 zł/m2 + 8% VAT

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

Sto lat Młodej Parze!

Wyjątkowy ślub miał miejsce dziś w 
Urzędzie Stanu Cywilnego. „Tak” 

powiedzieli sobie Darrell Harris i Paulina 
Gil. Ślubu udzielił sam prezydent. Sala 
była pełna.

Kibice, czirliderki, zawodnicy Kotwicy, 
nawet słynny czarodziej - maskotka dru-

żyny, samorządowcy, ale również najbliżsi i 
przyjaciele wzięli w dniu świętego Walentego 
udział w uroczystości ślubnej znanego koszy-
karza Darrella Harrisa (do niedawna Kotwica 
Kołobrzeg, obecnie AZS Koszalin) oraz Pau-

liny Gil z Vigor Dance Studio. Było tłoczno, 
ale atmosfera była wspaniała. Ślubu udzielał 
prezydent Janusz Gromek. W rolę tłumacza 
wcielił się Jan Maj. 

Do Polski przyleciała mama pana młodego 
i jego siostra. Natomiast na uroczystość 

nie mogli przybyć jego bracia. Nie zabrakło 
oczywiście kapitana Kotwicy - Marko Djurica. 
Obydwaj panowie brali ślub w Kołobrzegu 
stanowiąc rekordy najwyższych panów mło-
dych w historii Urzędu Stanu Cywilnego w 
Kołobrzegu. Młodej Parze życzymy sto lat!


