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zabija ptaki

Kilkanaście
martwych ptaków
znalazł po sygnale jednego z mieszkańców Krzysztof
Plewko, szef stowarzyszenia
„Ekologiczny Kołobrzeg”.
Ptaki zderzają się z przeszklonymi ekranami. Giną
na miejscu. Więcej na
stronie 2.

www.miastokolobrzeg.pl

CZY BĘDZIE POWTÓRKA

Z ROZRYWKI?
Coraz częściej mówi się w Kołobrzegu o zwołaniu referendum, które odsunęłoby Platformę Obywatelską od
władzy. Historia, która wydarzyła się

niemal 12 lat temu pokazuje, że nie
jest to takie łatwe. Wówczas, komitet
referendalny na czele z lokalnymi
kupcami chciał odwołać Radę Miej-

ską zdominowaną przez SLD z prezydentem Bogdanem Błaszczykiem.
Bez rezultatu. Czy teraz SLD pójdzie
drogą ówczesnej opozycji? Strona 5.

KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

KOLOBRZEG.FM

FAJNE MIASTO

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne
pierwsze radio internetowe w Kołobrzegu, nadajemy całą dobę,
tylko dobra muzyka,
od poniedziałku do piątku od 8 do 15 audycja „Dzień Dobry Kołobrzeg”,
wiadomości z Kołobrzegu co godzinę,
słuchaj nas na portalu Kolobrzeg.fm i Miastokolobrzeg.pl

do wynajęcia

tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00
NIEDZIELA 9.00-18.00
Panel ogrodzeniowy
ocynkowany 3D

41,-95szt.zł

Bratek w 10-paku
różne odmiany i kolory

79
0,-

zł

- wym. 1,35 x 2,43 m
- oczko 200 x 75 mm

KOŁOBRZEG

Wiosna razem z Bricomarche

ul.Jasna 25a
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Kolobrzeg.FM

– Fajne Miasto

Pod nazwą Kolobrzeg.FM kryje się nowy
projekt internetowy w postaci pierwszego
w naszym mieście radia nadającego, przynajmniej na razie, wyłącznie w internecie.
Radiofonia w Kołobrzegu historię ma dość
krótką, choć burzliwą. Wiadomo, fale to
raz się wznoszą, raz opadają. W sieci jest
nieco inaczej.

Proponujemy wszystkim darmowe radio
(nie trzeba płacić abonamentu), nadające
24 godziny na dobę wyłącznie dobrą muzykę. Jak na razie, jesteśmy na etapie rozwoju, ale nie od razu Kołobrzeg odbudowano.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku na
audycję „Dzień Dobry Kołobrzeg”. W sobotę proponujemy program „Radio Wolna
Sobota” – choć raz na jakiś czas taka się
należy.
Zapraszamy do współpracy wszystkich
tych, którzy chcą poczuć magię radia.
Tworzymy młody zespół, ale razem mamy
ogromne doświadczenie. Przyłącz się do
nas i pokaż też innym, że Kołobrzeg to
Fajne Miasto.
Robert Dziemba
Artur Sempruch

Zabrali go do więzienia
Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu wszczęła śledztwo wydania przez Starostwo Powiatowe pozwolenia
na budowę Castoramy w Budzistowie.

Śledztwo
w sprawie

decyzji

na Castoramę

O

ruszającej
budowie
Castoramy pisaliśmy
w lutym. Okazało się jednak, że wydane pozwolenie
na budowę oprotestowali
ekolodzy i m.in. jeden z właścicieli sąsiedniej działki. Na
tym jednak nie poprzestano.
Stowarzyszenie Fulguris z
Inowrocławia zawiadomiło
Prokuraturę Rejonową w
Kołobrzegu o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
przy wydawaniu pozwolenia na budowę marketu.

W

piśmie do prokuratury,
Grzegorz
Wiśniewski, prezes zarządu
stowarzyszenia
Fulguris
podnosi, że skala przedsięwzięcia wskazuje, że inwestor powinien przedłożyć, a
wcześniej wystąpić o wydanie decyzji środowiskowej.
Starostwo Powiatowe, wydając stosowne pozwolenie
na budowę, zdaniem tej
organizacji, takiego dokumentu powinno wymagać

i bez jego przedłożenia nie
mogło wydać pozwolenia.

J

Policję na ulicę Żurawią
wezwała kobieta, która
twierdziła, że pobił ją
mężczyzna. Na miejscu
okazało się, że sytuacja
jest nieco bardziej skomplikowana.
Mężczyzna
nie chciał otworzyć drzwi
patrolowi policji i zagroził,
że poderżnie sobie gardło. Okazało się bowiem,
że 35-latek ma do odsiedzenia wyrok. Powinien
go odpracować, ale nie
stawiał się na godzinki.
Mężczyzna nie chciał iść
do więzienia i groził, że
popełni
samobójstwo.
Na miejsce przyjechał
ambulans i policyjny negocjator, któremu udało
się przekonać mieszkańca
do poddania się. Razem
wyskoczyli przez okno na
parterze. Policjanci pomogli mu zabrać jego rzeczy
do aresztu, gdzie spędzi
kilka miesięcy…

Krzysztof Plewko udokumentował wiele padłych ptaków przy ekranach akustycznych przy ulicy Europejskiej.
Ptaki zderzają się ze szklaną pułapką i giną.

ak powiedział naszemu
portalowi
prokurator
rejonowy Adam Kuc, prokuratura wszczęła śledztwo
w sprawie przekroczenia
uprawnień przez starostę
Tomasza Tamborskiego. Na
razie policja zbierze wyjaśnienia od świadków.

E

lżbieta Lis, naczelnik
Wydziału Budownictwa
Starostwa Powiatowego wyjaśnia, że w sprawie wydania pozwolenia na budowę
Castoramy, trwały konsultacje zarówno z Wydziałem
Ochrony Środowiska jak i
Urzędem Wojewódzkim. Jej
zdaniem, w przedmiotowej
sprawie decyzja środowiskowa nie była wymagana.
Wskazuje, że nie wymaga
tego zarówno sama inwestycja, jak i jej zasięg terenowy,
który nie przekracza 2 hektarów.

Mnóstwo padłych ptaków przy obwodnicy
- Otrzymałem informację, że przy kołobrzeskiej obwodnicy masowo giną ptaki.
Pojechałem na miejsce dzisiaj rano i
niestety okazało się to prawdą. Leżą
tam dziesiątki martwych ptaków, które
giną od uderzenia w ekrany akustyczne
ustawione między jezdnią a ścieżką

rowerową. Na stronach stowarzyszenia
Gaja są informacje, że problem ten
jest znany od kilku lat. Ornitolodzy
udowodnili, że przeźroczyste ekrany są
śmiertelną pułapką dla ptaków, które z
całym rozpędem uderzają w nie i giną.
Nasza obwodnica jest inwestycją nową

i nasuwa się pytanie, dlaczego przy projektowaniu jej nikt tego nie wziął pod
uwagę - komentuje Krzysztof Plewko,
prezes stowarzyszenia „Ekologiczny
Kołobrzeg”.
Informacja została już przekazana do
starostwa i magistratu.
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Na poprzedniej sesji Rady Miasta, radny PO Dariusz Zawadzki zagłosował za siebie i za radnego
Karpiniuka. Prawnicy mówią, że nic się nie stało.

Jak Zawadzki głosował

na dwie ręce…

D

o pomyłki doszło podczas
głosowania
nad
projektem uchwały
o sprzedaży działek
przy ul. Tarnopolskiej. W czasie procedowania uchwały,
Dariusz Zawadzki
rozmawiał z nami
na żywo podczas
relacji z obrad
sesji Rady Miasta.
Po
skończonym
wywiadzie, szybko
poszedł głosować,
ale usiadł nie na
swoim miejscu brakowało radnych
więcej je pomylił
- i szybko nacisnął
guzik patrząc na
tablicę głosowań.
Nacisnął guzik „za”,

ale przy jego nazwisku nic się nie
wyświetliło, więc
zgłosił, że urządzenie do głosowania
nie działa. Po chwili
nacisnął swój guzik,
a przewodniczący
Rady Miasta wyra-

ził zadowolenie, że
radnemu urządzenie już działa. Tyle,
że Zawadzki nie
zwrócił uwagi, że
system zliczył dwa
naciśnięcia guzika,
a więc dwa głosy
„za”.

- Nie zauważyłem,
że Marek Karpiniuk
nie wyciągnął karty,
a pomyliłem po prostu miejsca. Moim
zdaniem nic się nie
stało, a poza tym,
zgodnie ze statutem
nadal powinny być

ul. Wolności 26,

liczone podniesione
ręce, a nie tylko naciśniecie guzika. Ale
mówię, to zwykły
błąd, a moje głosowanie nie wpłynęło
na jego ostateczny
wynik, uchwała i tak
by przeszła - mówi

Dariusz Zawadzki.
Problemu nie widzi
również przewodniczący Rady Miasta Ryszard Szufel.
- To była zwykła
uchwała
Rady
Miasta, którą poparła zdecydowana
większość radnych.
Nie widzę potrzeby
reasumpcji, rozmawiałem w tej sprawie
z prawnikiem, który
też nie ma wątpliwości - tłumaczy
pr z e w o d n i c z ą c y.
Wniosek jest prosty:
na przyszłość radni
muszą zabierać karty do głosowania ze
sobą. Dobrze jest
także patrzeć, kogo
się podsiada...

Kontrabanda o wartości ok. 35
tysięcy złotych- to efekt prowadzonych w piątek przez Straż Graniczną
kontroli drogowych przy drodze
krajowej nr 6.

Skonfiskowano

64 tysiące

fajek

Przemyt, strażnicy
graniczni
ujawnili w trzech
samochodach
osobowych.
W
każdym z nich
przewożono papierosy z ukraińską i białoruską
akcyzą. Kierujący
to
mieszkańcy
powiatu
białogardzkiego
i
kołobrzeskiego.
Łącznie skonfiskowano ponad
64 tysiące pa-

pierosów.
Ich
wartość szacuje
się na 35 tysięcy
złotych. Na poczet kary zabezpieczono również
dwa samochody,
którymi
przewożono
trefny
towar.
Przewożącym
nielegalne papierosy przedstawiono zarzuty, grożą
im kary wysokiej
grzywny. SG

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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W ramach Centrum Dialogu Społecznego, SLD spotkało się z mieszkańcami w sprawie podwyżek cen śmieci. Miejscami było naprawdę
bardzo gorąco.

Ludzie
pomstowali
PO zarzuca SLD na podwyżki
Jedną z podstawowych
funkcji partii politycznych
jest „Funkcja rządzenia”,
która może być realizowana dwojako – jako
sprawowanie władzy po
objęciu różnych funkcji
w strukturach władzy po
uprzednio wygranych wyborach, lub jako funkcja o
charakterze kontrolnym,
czyli próba wpływu opozycji na władze różnych
szczebli.
Kołobrzeskie
struktury SLD przez ostatnie 11 lat specjalizowały
się w sprawowaniu funkcji
kontrolnej, jako opozycja,
podejmując w trakcie
kolejnych wyborów próby
realnego zdobycia władzy,
co nie udawało się ani w
2006 ani 2010 roku.

Kierownictwo SLD najwyraźniej
uznało,
że
wybory w 2014 roku to
jest
ostatnia
szansa,
żeby „zmęczony opozycją” elektorat i działacze
mogli powrócić na stanowiska samorządowe.
A na „górze” poparcie dla
SLD w porywach 6-9%,
wewnętrzne kłótnie o
wyrzucenie Kalisza, spór
o Palikota, Kwaśniewskiego, kongres lewicy,
o Europę Plus (chociaż
dziś słyszeliśmy, że „Europa Plus = Finlandia plus
popitka”). Stąd zapewne
i u nas w Kołobrzegu
w ostatnim okresie daje
się zauważyć znaczne
ożywienie w tej formacji
politycznej. Trudno w tym
miejscu odmówić członkom SLD prawa do zwiększonej aktywności w celu
popularyzacji założeń ich
programu, osób i spraw,
które uważają za ważne.
Pewnie przyjdzie moment, w którym również
inne partie i środowiska
przystąpią do intensywnej
kampanii wyborczej, bo
nie oszukujmy się, to co
robi SLD to jest oczywista kampania wyborcza
prowadzona mniej lub
bardziej elegancko, sięganie do metod wykorzystujących ludzkie emocje jest
formalnym rozpoczęciem

kampanii „bez trzymanki”,
na ostro bez oglądania
się na zasady, reguły
dobrych obyczajów i wymuszające
stosowanie
podobnych metod przez
innych uczestników życia
politycznego.

Z ostatniej ulotki SLD
– „Rada Powiatowa SLD w
Kołobrzegu informuje: Oto
jaki los zgotowała Państwu Platforma Obywatelska: Nie dadzą spokojnie
umrzeć – zmniejszyli
zasiłek pogrzebowy! Nie
dadzą też żyć!”. Dalej, z
tej ulotki dowiadujemy się,
jakie Rada Miasta przyjęła
stawki za wodę – ( 1m37,92 zł) i wywóz odpadów
komunalnych (6,60 od m3
zużytej wody) nie wspomina się o stawce 3,30 za
odpady segregowane, ale
można to zrozumieć bo
(chyba z lenistwa) ulotka
skierowana była wyłącznie
do mieszkańców wielkich
bloków. W dalszej części
ulotki napisano: „A oto jak
lud pije szampana ustami
swoich przedstawicieli” i
wymienia się zarobki prezydenta, jego zastępców,
starosty i wicestarosty
oraz prezesa miejskich
wodociągów oczywiście
przez „grzeczność” zapominając dodać, że są to
kwoty brutto przed opodatkowaniem i „ozusowaniem”. Jest to populizm w
czystej postaci, bo zarobki
kołobrzeskich władz nie
odbiegają od tych wypłacanych w innych samorządach np. w rządzonym
przez SLD Świnoujściu:
prezydent Żmurkiewicz i
jego dwie zastępczynie
zarabiają więcej od prezydenta Gromka i zastępców
Wolskiego i Olichwiruka.
SLD rządzi też w innych
miastach
(Włocławek,
Częstochowa i wile innych) i jakoś nie słychać,
żeby robili to społecznie
– niech Rada Powiatowa
SLD np. zapyta, dlaczego
szef klubu SLD w Sejmiku
Zachodniopomorskim,
Dariusz Wieczorek z tytułu
umowy o pracę, a nie pry-

watnej działalności gospodarczej, zarobił w 2011 r.
– 267 924 zł, (tak wynika z
oświadczenia majątkowego) – wg standardów kołobrzeskiej SLD powinien
pracować gratis.

W tym kontekście warto
nadmienić, że na sesji
Rady Powiatu 30 grudnia
2010 roku Klub Radnych
SLD jednomyślnie zagłosował za wysokością
wynagrodzenia starosty,
a nikt inny tylko przewodniczący klubu radnych
SLD, Zbigniew Błaszczuk, 21 stycznia 2011
roku w trakcie sesji Rady
Powiatu uzasadniał wniosek za podwyższeniem
diet radnych w powiecie.
Cudze zarobki zawsze
wzbudzają emocje, sięganie do takich argumentów
jest nieuczciwe chyba, że
SLD ogłosi, jak Zbigniew
Boniek, kandydujący na
szefa PZPN, że ich prezydent będzie pracował bez
wynagrodzenia, a radni
SLD bez diet, bo pewnie
i Bogdan Błaszczyk, i Zbigniew Błaszczuk, gdy byli
prezydentami Kołobrzegu
to wynagrodzenia nie pobierali (to ci hipokryzja).
Ale każdy sposób na powrót do władzy jest dobry,
wszak cel uświęca środki,
nie da się tylko manipulować rejestrem wyborców
poprzez przemeldowywanie ludzi, tak jak osoby
związane z SLD kiedyś to
czyniły, co prawda te 156
przemeldowanych osób
nie dało pełnego sukcesu
wyborczego, ale to zawsze to było 156 głosów
więcej.
Po tej ostatniej ulotce SLD
widać, że po słabym zainteresowaniu
„Centrum
Dialogu
Społecznego”,
Rada Powiatowa SLD
uznała, że pora zaostrzyć
ton walki politycznej.
Ale przy takim podejściu
należy pamiętać, że kto
mieczem wojuje ten od
miecza ginie.
Redakcja
POkołobrzesku

R

ozdane w blokach
ulotki SLD przyniosły
rezultat. Na spotkanie z
politykami lewicy przybyło ponad 100 osób.
w sali konferencyjnej
Hotelu Centrum zabrakło
miejsca dla wszystkich
chętnych. Ludzie byli
w fatalnych nastrojach.
Po tym, jak obliczyli ile
przyjdzie im zapłacić za

śmieci w ramach zużytej
wody, wielu się podłamało. Prawda jest taka,
że w przypadku śmieci,
które nie będą segregowane, podwyżka wyniesie nawet 100 procent w
stosunku do obecnych
stawek.
Mieszkańcy obecni na
spotkaniu z SLD byli

zbulwersowani. Twierdzili, że miasto o niczym ich
nie informuje, informacji
wręcz brakuje. Część
mitów obalił m.in. prezes
Kołobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Maciej
Żurowicz.
Mieszkańcy
mogli również porozmawiać, o ile oczywiście
chcieli, z naczelnikiem
Wydziału Komunalnego
Urzędu Miasta Karolem
Królikowskim. Nastrojów
nie uspokoił fakt, że to
nie prezydent czy naczelnik uchwala ustawę
śmieciową. Dla ludzi
ważny był fakt, że i premier i prezydent są z PO.
Ustawę też uchwaliła PO.
Więcej tłumaczyć nikomu
nic nie trzeba było.

Rada Powiatowa SLD pokazuje, ile będzie nas kosztowała woda i ścieki oraz śmieci.
Przy okazji pokazuje, kogo na to będzie stać, czyli polityków PO...

SLD oskarża PO

Rada Powiatowa SLD wydrukowała kilka
tysięcy ulotek, w których wskazuje mieszkańcom, jaki los zgotowała im Platforma
Obywatelska. Jak czytamy, nawet dowcipnie, PO nie daje spokojnie umrzeć, bo
zmniejszyła zasiłek pogrzebowy, ale nie
daje też żyć. Politycy SLD wyliczyli, że od
1 lipca, zużywając 7 metrów sześciennych,
za wodę, ścieki i śmieci, zapłacimy 101,64
zł. Ale już 4osobowa rodzina, przy zużyciu
13 metrów sześciennych wody, miesięcznie
będzie musiała zapłacić 188,76 zł. To bardzo
duża kwota, zakładając, że koszty te co roku
rosną, a do tego trzeba doliczyć koszty ciepła, energii elektrycznej i gazu.

Ale politycy SLD wiedzą, kogo na to stać. A
mowa o czołowych politykach PO, którzy
miesięcznie zarabiają sporo. I tak, według
Rady Powiatowej SLD:
Prezydent Janusz Gromek: 12 358 zł,
Starosta Tomasz Tamborski: 12 420 zł,
Wicestarosta M. Tessikowski: 11 400 zł,
Z-ca prezydenta A. Olichwiruk: 9 920 zł,
Z-ca prezydenta Jerzy Wolski: 9 614 zł.
Jacek Kuś, szef powiatowych struktur SLD,
nie ukrywa tego, że to głosami radnych PO
mieszkańcom zafundowano podwyżkę, gdy
tymczasem, mogło być taniej. Opozycji jednak nikt nie słuchał.
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Majówka 2001 roku była niezwykle gorąca. I to dosłownie.
Wielu może sobie przypomnieć
słynny wozik, który jeździł
ulicami miasta i emitował piosenkę „Trzynastego, wszystko
zdarzyć się może…”. To grupa
mieszkańców agitowała przed
referendum o odwołanie Rady
Miejskiej 13 maja. Samorząd
kołobrzeski zdominowany był
przez egzotyczną koalicję SLDAWS, a z boku pozostawała
kilkuosobowa opozycja. Jeśli
ktoś dziś mówi o upolitycznieniu samorządu przez PO, to w
owym czasie w Kołobrzegu było
upolitycznienie totalne. Kto nie
był w SLD, ten miał pecha… 13
maja ludzie chcieli to zmienić.
Ale po kolei.
Rok 2000 był przełomowym
w historii miasta. Obchodziliśmy 1000-lecie utworzenia
biskupstwa w Kołobrzegu,
zrealizowano w związku z tym
wiele projektów i imprez. Ale
2 lata wcześniej, o Kołobrzegu
mówiła cała Polska, gdy po
wyborach
samorządowych
zdetronizowano przez 8 lat
rządzącego miastem Henryka
Bieńkowskiego, wybierając spośród radnych na szefa Zarządu
Miasta Bogdana Błaszczyka, a
w radzie powstała egzotyczna
koalicja pomiędzy Sojuszem
Lewicy Demokratycznej a Akcją Wyborczą „Solidarność”. Tak
nad Parsętą lewica ułożyła się
z prawicą. Ta ostatnia dostała
funkcję
przewodniczącego
Rady Miejskiej, którą objęła
Danuta Adamska-Czepczyńska.
Aby ominąć wiele zbędnej w
tym tekście historii, możemy
napisać, że Kołobrzeg miał się
rozwijać, a mieszkańcom, i to
wszystkim, miało być lepiej.
Władza w relacjach z mieszkańcami wykoleiła się w właśnie w
roku milenijnym. Zapowiadało
się niewinnie. Oto rozebrano
ruiny gazowni (nie bez małych czy większych skandali)
i wreszcie wjazd od strony
Koszalina został nieco ucywilizowany. Prawo przewidywało
przeznaczenie tego terenu pod
usługi komunikacyjne, a więc w
owym czasie z punktu widzenia
potencjalnych inwestorów, było
to mało atrakcyjne. Jednym
z poważniejszych projektów
mógł tam być parking i stacja
benzynowa, ewentualnie warsztat samochodowy. Działka została sprzedana za niemal 5 mln
zł. Potem okazało się jednak, że
parking będzie, a owszem, ba
– w przyszłości będzie nawet
stacja benzynowa, ale przede
wszystkim w Kołobrzegu miał
powstać hipermarket. Takiego
czegoś u nas jeszcze nie było, ale
też nie wszyscy tego chcieli. I

Andrzej Mielnik w radiowozie.

Jak Kołobrzeg walczył

z samorządem

13 maja minie 12 lat od pierwszego referendum, w którym mieszkańcy próbowali odwołać
Radę Miejską. Radnym zarzucano arogancję i działanie wbrew interesom miasta. Większość mieszkańców tych zarzutów nie potwierdziła i do referendum nie poszła. Radni
zostali na swoich krzesłach.

Od lewej: wiceprezydent Kazimierz Mirecki, prezydent Bogdan
Błaszczyk, wiceprezydent Tomasz Bednarz.

tak właśnie włodarze ukręcili na
siebie opozycyjny bicz na czele
z kupcami i przedsiębiorcami,
którzy doskonale wiedzieli, że
to oni będą pierwszymi ofiarami nowego ładu gospodarczego
po otwarciu marketu, który nazwany został „Mini Mal”.
Po pierwsze, prezydentowi Bogdanowi Błaszczykowi zarzucano, że teren sprzedał zbyt tanio.
Wycena pod usługi komunikacyjne była dwukrotnie niższa
niż pod handel i to wielkopowierzchniowy. Ale był też i drugi zarzut: działanie przeciwko
lokalnym przedsiębiorcom. To
oni właśnie rozpoczęli protest
pod marketem, który został stanowczo stłumiony przez Policję.
„Mini Mal” stał się symbolem
zła i układów w Kołobrzegu.
To tam swoje płomienne wystąpienie wygłosił Andrzej Lepper,
popierający kołobrzeską przedsiębiorczość. Tak wykuwała
się kołobrzeska Samoobrona.
Kto jeszcze pamięta Andrzeja
Mielnika w radiowozie? Kto pamięta zawijanych kołobrzeskich
przedsiębiorców? Było wówczas
pod „Mini Malem” gorąco.
Ponieważ opozycja w Radzie
Miasta była śladowa i niewiele
mogła zdziałać, zaczęto poważnie zastanawiać się nad referendum. Opozycja nie mogła
się przebić nawet w mediach.
W Polsce dogorywał wówczas
rząd AWS, a potem do władzy
doszła SLD. Obie partie de
facto rządziły w Kołobrzegu,
tak więc o podporządkowanie
mediów mogły być spokojne,
nie licząc pewnych wyjątków,
dzięki którym możemy dziś te
wydarzenia analizować. Inicjatywa referendalna była więc jedyna, jaką można było wówczas
przedsięwziąć.

Udało się zebrać stosową ilość
podpisów i termin referendum
został wyznaczony na 13 maja.
Jego wynik jednak z góry był
przesądzony. Dlaczego bowiem
mieszkańcy mieli głosować
przeciwko chociażby radnym
SLD, skoro kilka miesięcy
wcześniej poparli Aleksandra
Kwaśniewskiego w wyborach
prezydenckich? Co więcej,
kilka miesięcy po referendum,
w wyborach parlamentarnych
posłem został ówczesny prezydent miasta Bogdan Błaszczyk.
Pomimo swoich racji, komitet
referendalny źle ocenił nastroje w mieście. Sama agitacja
referendalna również była zbyt
słaba- przewagę w mediach
mieli rządzący.
Referendum odbyło się w
niedzielę 13 maja 2001 roku.

Wzięło w nim udział 5526 osób
na 36322 uprawnionych. Za
odwołaniem Rady Miejskiej zagłosowało 5330 osób, przeciwko
było 139 głosujących. Ponieważ
w głosowaniu udział wzięło
tylko 15,2% uprawnionych do
głosowania, referendum zostało
uznane za nieważne, a Rada
Miejska nie została odwołana.
Była to gorzka pigułka dla
przełknięcia dla opozycji, bowiem pokazywała jej słabość,
a przede wszystkim fakt, że na
gruncie jednego hipermarketu
nie można było skłonić obywateli do zmiany władzy. Opozycja
nie złożyła mieczy i próbowała
jeszcze odwołać prezydenta
Bogdana Błaszczyka. Słynna sesja odbyła się 14 sierpnia 2001
roku. Przed głosowaniem wniosku opozycji skupionej wokół
Henryka Bieńkowskiego, przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej, który był jedną wielką
laurką dla rządów Błaszczyka
i rządów SLD w ogóle. Bronił
się także Błaszczyk, wskazując
na rozwój miasta i swoje osiągnięcia, zwłaszcza w ramach
roku milenijnego. Była to dobra
okazja do zapromowania się
przed zbliżającymi się jesienią
wyborami
parlamentarnymi

i pokazania siły. Nikt o zdrowych zmysłach nie postawiłby
wówczas na to, że SLD straci
prezydenta. W głosowaniu tajnym, wniosek poparło zaledwie
6 radnych, 20 z SLD i AWS było
przeciwko.
Finał tej historii odbył się
jednak jesienią 2002 roku:
można powiedzieć: do trzech
razy sztuka. Bogdan Błaszczyk
dostał się do parlamentu. W
fotelu prezydenta zastąpił go
Zbigniew Błaszczuk. W roku
wyborczym SLD zaczęło pękać
w swojej strukturze, zaczęło
się wycinanie „obcych”, itd.
itp. Skonsolidowana prawica
wystawiła w wyborach Henryka Bieńkowskiego, któremu
początkowo oczywiście nikt nie
dawał wielkich szans. Rosły one
jednak z dnia na dzień, wraz z
coraz gorszymi notowaniami
rządu SLD, kolejnych afer, a
także błędów lewicy w codziennym zarządzaniu miastem. Tak
SLD zostało odstawione od
zarządzania Kołobrzegiem, a
kilka miesięcy później dobite
w słynnej na całą Polskę aferze
wyborczej.

SLD jest w opozycji już 11 rok.
Nadal nie potrafi odrobić strat
i zjednoczyć rozbitej opozycji jako takiej, zwłaszcza po
prawej stronie, co pozwala na
nieskrępowane rządy Platformy
Obywatelskiej. Ostatnio coraz
częściej zaczyna się mówić
o możliwości referendum w
związku z wprowadzeniem rozliczania śmieci od zużycia wody.
Centrum Dialogu Społecznego,
zorganizowane przez SLD, pokazuje, że nastroje w mieście
są w niektórych jego częściach
bojowe. Czy na fali klęski Platformy w Elblągu, gdzie odwołano prezydenta za podwyżki
czynszów, możliwe są zmiany
w Kołobrzegu? To pytanie jest
otwarte, gdyż zapewne mieszkańcy chętnie pójdą do referendum bronić swoich interesów,
to jednak nie wiadomo, na ile
zorganizowana jest opozycja,
aby takiej inicjatywy się podjąć.
Nie sztuką bowiem referendum
jest zorganizować, sztuką jest je
wygrać, a o to będzie bardzo
trudno.
Robert Dziemba

Marek Sobczak przemawia podczas wizyty Andrzeja Leppera.

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

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

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

dy Sebastian Karpiniuk
umierał, w słynnym kalendarzu moje nazwisko nie widniało po stronie przyjaciół. Znaliśmy
się i to, jeśli nadaje koloryt naszym stosunkom, brzmi niezwykle negatywnie. Fakt, spotkaliśmy
się w rocznicę śmierci jego mamy
i umówiliśmy się na spotkanie
12 kwietnia. W tygodniu przed
spotkaniem, wysłał mi smsa, żebyśmy się w poniedziałek zdzwonili. Zginął w sobotę w katastrofie
lotniczej prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miałem
zaszczyt zagrać na jego pogrzebie
i odprowadzić go do grobu.
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– wydanie trzecie, poprawione…
To najważniejsza postać w historii współczesnej naszego miasta. Jak na razie napisano o niej wiele tekstów, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.
2005 roku wskazywano Czesława
Hoca, skądinąd też niespecjalnego polityka, za to lekarza, który
w ten sposób budował swoją
kampanię, wcześniej ponosząc
porażkę w wyborach do europarlamentu z hasłem „Nasz lekarz
w Brukseli”. Hoc od samego
początku irytował Karpiniuka,
także dlatego, że PiS cieszył się
większym poparciem rządzącej
miastem ekipy. Karpiniuk był
zaś traktowany jako piąte koło u
wozu. Zresztą, było wiele sporów
pomiędzy Bieńkowskim a Karpiniukiem: kto kiedy i komu miał
zanieść kwiaty, kto miał się gdzie
i dlaczego pokazać. Sebastian doskonale zdawał sobie sprawę, że
to jego szansa i warto dobrze ją
wykorzystać. Kampania wyborcza nie ma powtórki.

J

est zasada, którą kultywuję, że
o zmarłych mówi się dobrze,
albo wcale. Jednakże, wobec
pojawiających się publikacji, w
których zapewne sami prawdziwi
przyjaciele Sebastiana wychwalają swoje relacje z nim, co czasami
przybiera postać niemalże komiczną, postanowiłem sporządzić
wspomnienie odbiegające od
przyjętych standardów o podtekście czysto politycznym.

S

ebastiana Karpiniuka poznałem w 1999 roku. Był już wtedy mocno rozpolitykowany, Unia
Wolności była na topie. Był w
opozycji do rządzącego miastem
SLD, a ja, z kolegami z kołobrzeskich szkół chcieliśmy odtworzyć Młodzieżową Radę Miasta.
Dzięki zaangażowaniu zastępcy
prezydenta Tomasza Bednarza
nie udało się. Gdy w 2001 roku
powstała Platforma Obywatelska,
Karpiniuk zaangażował się w
tworzenie jej struktur. Pamiętam,
jak lekceważyli go dziennikarze.
Wówczas niespecjalnie interesowałem się polityką, dlatego
zwracałem uwagę może na niekoniecznie najważniejsze szczegóły.
Sporo dziennikarzy było wówczas
członkami partii pod tytułem
SLD. AWS była u schyłku swoich rządów dobita zwycięstwem
Aleksandra Kwaśniewskiego w
pierwszej turze wyborów prezydenckich. A tu do redakcji wpada
Sebastian Karpiniuk i chwali się,
że został pełnomocnikiem powiatowym Platformy. Dziennikarze gdyby mogli, to parsknęliby
śmiechem. Oto przybiega jakiś
młodziak i zawraca głowę jakąś
tam Platformą, gdy oto za chwilę
SLD przejmie władzę w Polsce.
Karpiniuk nalega, aby znalazła się
o tym chociaż wzmianka. Przynosi na dyskietce zdjęcie. Aby
pokazać młodemu politykowi
jego miejsce, wciska mu się kit, że
komputer tego zdjęcia nie czyta.
Przyszły poseł biegnie do domu,
żeby jeszcze raz zgrać fotografie.
W wyborach parlamentarnych
w 2001 roku startuje z listy PO.
Prywatnymi środkami i własną
pracą aranżuje niewielką kampanię wyborczą. Zajmując 7 miejsce
na liście robi trzeci wynik w PO
w okręgu, zdobywając ponad
2200 głosów. Mandatu nie zdobywa, ale zdobywa doświadczenie.
Bezcenne.

P

amiętam doskonale okres, w
którym Sebastian Karpiniuk

P

chciał startować na prezydenta
Kołobrzegu. To był 2002 rok. SLD
w Kołobrzegu nadal było silne, a
prawica lizała rany po przegranych wyborach parlamentarnych.
Po kilku latach dowiedziałem się
jak to było. Karpiniuk odłożył
ambicje prezydenckie - i tak wyborów by nie wygrał, a następnie
poparł Henryka Bieńkowskiego.
Panowie zawarli porozumienie,
że Bieńkowski, który już raz
bezskutecznie startował do parlamentu, nie będzie tego robił, aby
Karpiniukowi nie przeszkadzać
w jego planach. Już wówczas
miał ambicje, potrafił nakreślić
cel, który mu przyświecał do
końca. To było motorem jego
sukcesu: wizja i konsekwencja.
To cechy, których brakuje wielu
politykom. Sebastian je miał. Ale
zmysł polityczny wzmacniał w
nim elementy makiawelistyczne.
Cel zaczął uświęcać środki. Karpiniuk, zamiast zostać zastępcą
prezydenta, został przewodniczącym Rady Miasta, przesuwając na
bok kandydaturę Ryszarda Szufla.
Argumentował to tym, że miał do
skończenia aplikację radcowską.
Prawda jest jednak taka, że doskonale zaplanował swoją karierę.
Rządy prezydenckie, zwłaszcza na
początku kadencji, odznaczają
się krwawymi wstawkami, czyszczeniem przedpola po przeciwnikach, gwałtownymi sporami

politycznymi. I tak było w Kołobrzegu. A Karpiniuk wówczas
zajmował stanowisko wygodne:
był przewodniczącym Rady,
człowiekiem, który reprezentował
ważny organ - trzeba było się z
nim liczyć, a z drugiej strony była
to pozycja w miarę neutralna. To
i tak było zaplanowane, bowiem
gdy Karpiniuk zostawał zastępcą
prezydenta do spraw społecznych, zostając wcześniej radcą
prawnym, było to potraktowane
jako awans, jako nowe otwarcie
Platformy w Kołobrzegu. Fotel po
Karpiniuku w Radzie zajął Janusz
Gromek - nie Ryszard Szufel. Ten
ostatni, długo to pamiętał. Ale
przyszły poseł miał plan. Dziś już
wiemy jaki i wiemy, że udało się
go zrealizować.

W

2004 roku czy w roku
wyborczym 2005 Karpiniuk nie był jakimś wybitnym
politykiem, ale potrafił wzbudzać
wokół siebie zainteresowanie
mediów, świetnie tworzył fakty
medialne. Pamiętam, jak potrafił
rozegrać wizytę w Kołobrzegu
„Ocelota” - oczywiście do własnej
promocji. Czasami skromnie,
nawet miejscami siermiężnie,
ale realizował swoją kampanię.
Naśmiewano się z niego, kpiono,
przepowiadano jego porażkę i
twarde lądowanie. Jako lidera
wyborów parlamentarnych w

amiętam niedzielę wyborczą 2005 roku. Pracowałem
wówczas dla TKK. Czekaliśmy na
Karpiniuka pod halą sportową
przy Wąskiej. Przyszedł, zagłosował, skomentował. Jak zawsze
otwarty i konkretny. Wynikiem
wyborczym PO zachwycony nie
był, choć na pewno mógł być zadowolony z siebie. Wkurzało go
tylko, że Hoc zdobył więcej głosów, ale za to Karpiniuk startował
z pozycji 2, a Hoc miał jedynkę.
Panowie wypominali sobie to nawet w momencie, gdy uroczyście
żegnano ich jako samorządowców w Sali Koncertowej ratusza.
Pamiętam, jak w powyborczy
poniedziałek było już wiadomo,
że Karpiniuk zdobył mandat.
Wszyscy zadawali sobie pytanie,
co z PO-PiS-em - miała w końcu
przecież powstać koalicja będąca
panaceum na wyniszczenie kraju
przez SLD, a premierem miał być
Jan Maria z Krakowa. Ale już tego
dnia Karpiniuk jasno powiedział,
w tajemnicy oczywiście - żadnej
koalicji nie będzie. I nie było.

O

d pierwszego dnia po wyborach, relacje posła elekta
z
rządzącym
Kołobrzegiem
prezydentem uległy oficjalnemu ochłodzeniu. Do tej pory,
retoryka sporów była zakazana,
ale w czwartym kwartale 2005
roku wybuchła ze zdwojoną siłą.
Zaczęło się od tego, jaki lokal na
biuro poselskie otrzyma poseł
Karpiniuk. Nowy - do remontu,
czy ten, który zajmował Bogdan
Błaszczyk? Karpiniuk chciał lokal
po Błaszczyku. I dostał. Tymczasem zbliżała się kampania
wyborcza do samorządu i było
jasne, że Platforma Obywatelska
pod kierunkiem młodego posła

będzie chciała wygrać wybory i
przejąć władzę w Kołobrzegu. W
2005 roku na taki tekst wielu by
się uśmiechnęło. Ale Karpiniuk
miał plan...

W

kraju rządziło PiS. Karpiniuk nie był jakimś
wyróżniającym się posłem, a w
Kołobrzegu musiał zdobywać
popularność jako polityk opozycji. Tyle, że tę rolę miał już
przećwiczoną. Jego retoryka
powodowała, że mało kto chciał
stawać z nim w szranki na żywo,
a jak już stawał, to jego ulubioną
metodą kończenia dyskusji był
nokaut. Po prostu Sebastian nie
lubił przegrywać. I z zasady nie
przegrywał. Zbudował wokół
siebie zespół młodych ludzi. Dostali pracę w miejskich spółkach
lub jednostkach budżetowych.
To był świetny punkt wyjścia
do zaatakowania w wyborach.
Karpiniuk długo opowiadał, że
sam zostanie kandydatem na prezydenta. Ile było w tym prawdy
- nie wiadomo, w każdym razie
byłby faworytem. Z drugiej strony, poseł miał dylemat w sprawie
tego, kogo PO ostatecznie wystawi na swojego kandydata. Były
dwie postaci: Marek Hok i Janusz
Gromek. W jednej z rozmów z
Hokiem, którą zarejestrowałem,
jasno dał do zrozumienia, że
to on wystartuje w tych wyborach. Ale Sebastian wiedział, że
tę kampanię musi zbudować
na prostych kontrastach, o co z
Henrykiem Bieńkowskim trudno
nie było. Wiedział też, że potrzebuje polityka popularnego, który
będzie mógł łatwo powiększać
kapitał poparcia. Janusz Gromek
był idealny. Świetnie opakował
ten produkt - na 50 urodziny
padł komunikat: Gromek na prezydenta. Łatwo było powiedzieć,
gorzej zrobić. Gormek nie był
mówcą, ani przywódcą, ale był
popularny w wielu środowiskach.
Resztę na siebie wziął Karpiniuk.
Nie było innego wyjścia.

P

oseł wraz ze swoim otoczeniem, wspierającymi go
dziennikarzami i sprzyjającymi
warunkami polegającymi na
braku jakichkolwiek ruchów
ekipy Bieńkowskiego, przystąpił
do ataku. Oskarżył dyrektora
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Przemysława
Dawida o grożenie Jerzemu
Pawliszcze. Potem okazało się,
że to była nieprawda, a Karpiniuk przegrał sprawę w sądzie.
Ale poseł wiedział doskonale, że
aby wygrać te wybory, potrzeba
działań
niekonwencjonalnych.
Skierowano uwagę wyborców
na różne kwestie. To groźby, to
wyciszono akcję propagandową
„Budownictwo po Kołobrzesku”
(kto pamięta Piotra Lewandowskiego, Łukasza Czechowskiego
i Ziemowita Czerskiego przy
tablicy ustawionej na zapadającej
się ulicy Kresowej w Podczelu?),
wspierano komitet wyborczy
„Przedsiębiorczy
Kołobrzeg”
wraz z Markiem Sobczakiem,
stworzono Prawicę Kołobrzeską,
która początkowo miała mieć na-
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zwę zbliżoną do Centroprawicy
Razem... Jestem przekonany, że
Sebastian Karpiniuk nie był przekonany o zwycięstwie Platformy
w tych wyborach. Zadecydował
przypadek. Ale te 93 głosy to
bonus dobrze przeprowadzonej
kampanii, zrealizowanej strategii
i tego, że większość spraw poseł
wziął na siebie.

jego własnymi rękami. Czesław
Hoc, pozbawiony instynktu politycznego, poległ w starciu ze
zwierzęciem politycznym jakim
był Karpiniuk. Sebastian w pełni
zasłużył na to zwycięstwo i mógł
się nim napawać aż do kolejnych
wyborów.

W

2007 roku doszło do samorozwiązania
sejmu.
Nastąpiła krótka kampania wyborcza, w której Sebastian Karpiniuk startując z drugiego miejsca
znokautował
startującego
z
jedynki Czesława Hoca, zdobywając niemal 26 tysięcy głosów!
Takie poparcie w takim okręgu
jak nasz, zdobywali liderzy. To
było nie tylko zwycięstwo Karpiniuka, ale jego tryumf. Te wybory zmieniły układ sił na scenie
politycznej: Platforma rozpoczęła
swoje rządy pod kierownictwem
premiera Donalda Tuska. Karpiniuk szybko odnalazł się w Warszawie. Został sekretarzem klubu.
Ale jego język, sztuka prowadzenia sporów, barwne porównania,
z prowincjonalnego posła czynią
z niego ulubieńca mediów. W
Kołobrzegu, najpierw dziwiono
się wzrostu popularności posła,
ale szybko zrozumiano jego
fenomen. Okazją do tego było
jego powołanie w w lutym 2008
roku w skład sejmowej komisji
śledczej tzw. naciskowej. W 2009
roku został jej przewodniczącym
w miejsce Andrzeja Czumy. Pod
koniec 2009 roku zrezygnował z
tej funkcji. Karpiniuk poruszał

K

arpiniuk miał talent polityczny. Nie tylko wybierał
cel, ale instynktownie niemalże
wybierał narzędzia do jego realizacji. Ktoś, kto politykę traktował
po macoszemu, szybko stawał się
ofiarą Karpiniuka. Był jak mityczny Sfinks, który pożerał tych, co
nie odgadywali jego zagadek. Tak
ośmieszył Czesława Hoca, który
dla ratowania resztek wpływów
PiS, zgodził się na porozumienie
z PO w Radzie Miasta w 2007
roku. Marionetkowym zastępcą
Janusza Gromka ds. społecznych został Bernard Mielcarek.
Przedstawicielem ekipy Hoca
w prezydium Rady był Ryszard
Szufel. Karpiniukowi nie chodziło o wspólne rządy, ale o pognębienie Henryka Bieńkowskiego,
o wyrzeczenie się go przez jego
sojuszników. Po aferze z niepełnym oświadczeniem Janusza
Gromka i słynnym wystąpieniu
Lecha Kozery, porozumienie
przeszło do historii. Kogo można
było przejąć do Platformy, tego
pozyskano. Reszta przeszła do historii. Ta rozgrywka to podręcznikowe rozegranie przeciwnika

się świetnie w świeci polityki. Nie
zawsze udawało mu się postawić
na swoim, ale stając w szranki
z postaciami wielkiego kalibru
trzeba było się liczyć z możliwością porażki, jak miało to miejsce
w przypadku wymiany ciosów
z generałem Hermaszewskim w
TVN. Wygrał za to plebiscyt radiowej Trójki zdobywając srebrne
usta za słowa: „Prawda jest jedna.
I prawda leży tam gdzie leży”.

U

końca
swojego
życia,
Sebastian Karpiniuk to
wpływowy i popularny polityk.
Szef regionalnych struktur PO,
szanowany poseł partii rządzącej.
To także społecznik, miłośnik
tenisa stołowego, człowiek, który
posiadał świetne relacje z ludźmi.
Doskonały organizator, który
nie znosił sprzeciwu i skutecznie zwalczał krytykę. Wrogów
traktował z pełną zaciekłością,
traktując starcia z nimi jako element walki politycznej. To nie

www.miastokolobrzeg.biz

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

DOM HANDLOWY

BRYZA

spółka jawna

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

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

POLECAMY

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

PRZYJDŹ

ZOBACZ

KUP

miejsce na opisywanie jego życia prywatnego i towarzyskiego,
gdyż publikacji na ten temat nie
brakuje. Wiadomo, że z Katynia
miał łączyć się z Kołobrzegiem
na żywo. Bardzo chciał być na
uroczystościach i cieszył się z
lotu do Smoleńska. Nie doleciał
do celu.

D

ziś doskonale widać, jakim
zwornikiem był w lokalnej
PO, godząc frakcyjne antagonizmy i wybierając najlepsze
rozwiązania dla partii. Potrafił
sprzedać oferowany przez siebie
produkt polityczny tak, że był
on oczekiwany przez odbiorców.
Są tacy, którzy do jego charyzmy
chcieliby się choć trochę zbliżyć,
ale to nieudane kopie. Konsekwencją są coraz częściej pojawiające się rysy na dziele, które
zostawił.

Z

apewne są i tacy, których ten
opis nie satysfakcjonuje. Ale

Sebastian Karpiniuk był politykiem i polityka była jego życiem.
To prawda, potrafił zostawić marynarkę na krześle i pokazać się w
dresie. Bo był otwarty na dyskusje
i poglądy, ale też konsekwentny w
swoich racjach. To dzięki niemu
na przykład istnieje Kotwica koszykarska, która w owych latach
dawno powinna zostać zlikwidowana. Ale Karpiniuk miał
swoje zdanie w tej sprawie. Był
świetnym mówcą. Potrafił człowieka wysłać do piekła tak, że
oczekiwał on tej podróży. Był w
tym dobry. Szkoda, że do tej pory
nie powstała jego rzeczowa biografia posła Ziemi Kołobrzeskiej.
Są elementy, z których na pewno
nikt nie będzie dumny, zwłaszcza
tam, gdzie cel uświęcał środki.
Ale taka jest polityka, w Kołobrzegu milcząco się z tym zgadzano. Jednakże, jest i pozytywna
strona tej działalności: miliony
złotych płynących do Kołobrzegu, rozwój miasta, zagwarantowanie odpowiednich inwestycji
na szczeblu centralnym, walka
z nielegalnym handlem, etc. To
milowe kroki w działaniu na
rzecz miasta nad Parsętą, które
pomimo oponowania ze strony
krytyków i opozycji, trzeba Karpiniukowi oddać.

T

o już 3 lata od śmierci Honorowego Obywatela Kołobrzegu. Jest to postać, która
wzbudza wiele emocji i tak już
pewnie pozostanie.
Robert Dziemba
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Kołobrzeski komornik, Krzysztof Przybyłowicz, był oczekiwany niczym śmierć, jako coś ostatecznego. Okazało się, że przybył anioł, nie człowiek...

Zamiast komornika zjawił się… anioł
Przybyłowicz - to nazwisko,
na dźwięk którego wielu włosy
stają na głowie, a niejeden
mógłby przywołać skargę
na tę postać lub wspomnienia
zakopane
głęboko w pamięci.
Ale najsłynniejszy
kołobrzeski komornik nie ukrywa,
że jego praca nie
wiąże się z rozdawaniem prezentów
na święta, a wręcz
przeciwnie. Na swojej
stronie ma zapisaną
taką oto sentencję: „Sprawiedliwość jest stałą i trwałą
wolą oddania każdemu, co
mu się należy”. Można więc
sobie wyobrazić sprzedaż
nieruchomości i ruchomości, odzyskiwanie majątku,
pieniędzy, eksmisje, ludzkie
tragedie... Na pewno nie są to
tematy pozytywne. Bo komornik to ostateczność.

Jak śmierć...
Pani Joanna prędzej tego by
się spodziewała, niż sytuacji,
w której się znalazła. - Cały
czas żyłam w strachu przed
komornikiem, a jak przyszedł,
to okazał się być aniołem nie
człowiekiem - mówi kobieta,
na której ciąży prawomocny
wyrok eksmisji. Ma 9-letniego
syna - Patryka. Jej sytuacja

j e s t
dość skomplikowana. Mieszkanie należało
do dziadka. W
pewnym okresie,
mężczyzny nie było
stać na opłacanie
mieszkania i zaczął się
zadłużać w spółdzielni.
Ta sprawę oddała do sądu
i wygrała, a mężczyzna został
usunięty z listy spółdzielców.
Dług
ostatecznie
został
spłacony, ale mężczyzna na
listę spółdzielców ponownie
nie trafił. Po jego śmierci,
w mieszkaniu pojawiła się
wnuczka - pani Joanna.
Według spółdzielni, lokal

ne zapewnienia w tej mierze.
Ostatni raz w piśmie z dnia 10
kwietnia 2011 roku państwo
Zadrożni deklarowali, że
opuszczą zajmowany przez
nich lokal we wrześniu 2011
roku. Dopiero kilka miesięcy
po upływie tego terminu w
styczniu 2012 roku pełnomocnik spółki złożył
stosowny pozew. W
wyroku z dnia 17
kwietnia 2012 roku
Sąd
Rejonowy
w
Kołobrzegu
nakazał państwu
Zadrożnym
opuszczenie
lokalu.

zajmowała
bezprawnie.
Sprawa znowu trafiła do
sądu. Pani Joanny nie było
stać na prawnika. Dostała go
z urzędu. Dość wspomnieć,

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.
W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:
bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
imprezy firmowe
studniówki
koncerty
bankiety
karaoke
oraz wiele innych wydarzeń artystycznych
Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.
Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym
i dekoracyjnym.

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl
Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie
wszędzie)

www.mix-art.pl

że sprawę przegrała,
a na prawnika napisała
wystarczającą ilość skarg.
Za
jej
reprezentowanie
przed sądem odwoławczym
w Koszalinie, prawnik z
urzędu otrzymał powalającą
kwotę... 60 zł plus podatek
od towarów i usług. Wyrok
trafił do komornika. Wniosek
jest prosty: eksmisja na bruk,
lokal zastępczy formalnie nie
należy się.
Sąd się nie przejął
Państwo Zadrożny zamieszkiwali lokal socjalny przy
ul. Dworcowej od wielu lat.
Mąż pani Marzeny był pracownikiem hotelu „Skanpol”
i otrzymał prawo do lokalu.
Ponieważ jednak wszelkie
umowy pomiędzy wynajmującymi a hotelem już wygasły,
a lokal nie został opuszczony,
sprawa trafiła do sądu. A tu
los mieszkańców potoczył
się dość szybko. Sąd nawet
nie sprawdził, zapewne nie
musiał, kto tam mieszka, tylko
nakazał opróżnienie mieszkania. A przecież pani Marzena z
mężem opiekuje się także jednym małym dzieckiem i drugim
o ograniczonej sprawności.
W przedmiotowej sprawie,
oświadczenie
przygotował
hotel „New Skanpol”:
„Spółka wielokrotnie zgadzała
się na przedłużenie stosunku
najmu. Ostatnia umowa najmu wygasła w dniu 31 marca
2011 roku i od tego czasu
państwo Zadrożni zajmują
przedmiotowy lokal bez tytułu
prawnego. Na długo przed
wszczęciem
postępowania
sądowego spółka wielokrotnie zwracała się do państwa
Zadrożny o opuszczenie
lokalu i uzyskiwała ich pisem-

W trakcie procesu, państwo
Zadrożni zadeklarowali do
protokołu, że zamieszkują
przedmiotowy lokal wyłącznie
z niepełnoletnią córką, wobec
czego wyrok eksmisyjny dotyczy trzech osób: Marzeny
i Wiesława Zadrożnych i ich
córki Marii. Dopiero w trakcie
czynności
egzekucyjnych
podjętych przez komornika
okazało się, że w lokalu tym
zamieszkują także inne osoby.
Obecnie wyrok eksmisyjny jest
prawomocny. Przed złożeniem
go właściwemu komornikowi,
spółka ponownie wzywała
państwa
Zadrożnych
do
dobrowolnego
opuszczenia
lokalu. O tym, czy państwu Zadrożnym nie przysługuje lokal
socjalny, zadecydował sąd w
swoim orzeczeniu i spółka nie
miała na to żadnego wpływu.
(...) Z przedstawionego wyżej opisu stanu faktycznego
wynika jasno, że nie można
nam odmówić cierpliwości i
dobrej woli w tej sprawie, ale
nie można też oczekiwać, że
spółka będzie stale tolerować
stan rzeczy, w którym jej lokal
będzie zajmowany bezprawnie i nieodpłatnie, wbrew treści
orzeczenia sądowego”.
Wyrzucić na bruk?
Teoretycznie, sprawa jest bardzo prosta. Komornik otrzymuje wyrok i robi co do niego
należy. Krzysztof Przybyłowicz
sprawdził jednak jak sprawy
się mają i postanowił jak tylko
może sprawę opóźnić. O tym,
co czeka eksmitowane rodziny
po 31 marca, kiedy kończy się
okres ochronny dla lokatorów,
wie każdy. Dorośli trafią pod

most, a ich dzieci do instytucji
opiekuńczych. Skoro sądy nie
przyznały im prawa do lokalu
zastępczego, to nic im się
w gruncie rzeczy nie należy.
Ale takiemu traktowaniu rodziny sprzeciwił się Krzysztof
Przybyłowicz. Dla niego jasną
konsekwencją eksmisji na
bruk dzieci, w tym dziecka
o ograniczonej sprawności,
ciężko chorego, jest jawne
działanie przeciwko rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, ponieważ wszystkie wymienione osoby nie
zamieszkiwały gminnego zasobu mieszkaniowego, nic im
nie przysługuje. Ale zdaniem
Krajowej Rady Komorniczej
stanowi to przykład dyskryminacji i konstytucyjnej nierówności obywateli, bo innych
traktuje się inaczej.
Sprawą ma zająć się
Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister
Sprawiedliwości. Już
zainterweniowali
kołobrzescy posłowie i
media. Tyle, że wyroków
cofnąć się nie da. Są
prawomocne. Kołobrzeski
przypadek jasno pokazuje,
że trzeba zmienić przepisy.
To jednak potrwa. Krzysztof
Przybyłowicz deklaruje, że
jeden z przypadków może
zaczekać jakieś pół roku, ale
kolejny wyrok powinien być za
niedługo wykonany. Co wtedy? Komornik liczy, że stanie
się cud.
Bez happy endu?
Wszystkie oczy zwrócone są
teraz na Urząd Miasta. Miasto
posiada lokale socjalne. Ale
to zaledwie nieco ponad 170
mieszkań. Wszystkie mają
swoich lokatorów. Kolejnych
100 osób czeka na przydział
lokalu. Rzecznik prasowy prezydenta miasta rozkłada ręce,
bo budowa nowych lokali socjalnych, które pochłoną z budżetu samorządu spore środki,
trochę potrwa, a sądy regularnie przyznają komuś prawo do
lokalu, którego gmina nie ma.
- Najłatwiej wskazać miasto,
gdy tak naprawdę my niewiele
w tej sprawie możemy - mówi
Michał Kujaczyński. Zdradza
jednak, że sprawa nie jest
przesądzona i musi zająć się
nią w trybie pilnym Komisja
Mieszkaniowa.
Dla obu omawianych przypadków, prawo jest zbyt
zagmatwane i niezrozumiałe.
Zresztą, za Krzysztofem Przybyłowiczem trzeba tu mówić o
ludziach, a nie o przypadkach.
A gdyby mieli oni fachową
pomoc prawną, być może ich
los potoczyłby się inaczej. Ale
to już historia. Jak mówi pani
Marzena, teraz gdy zapuka
komornik, czyli pan Krzysztof,
otworzy mu szerzej drzwi, bo
wiadomo, nie wypada, żeby
skrzydłami zahaczył o futrynę... Pytanie tylko, z jakimi
wiadomościami przyjdzie...
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Konie, które znane są mieszkańcom ze spacerów po Rondzie Solidarności i innych ulicach Kołobrzegu, zostały przez Straż Miejską zabrane
z łąk nad Parsętą.

Urząd zabrał zwięrzęta
Dwa tygodnie temu temu
Straż Miejska zwróciła się do
prezydenta miasta o wydanie decyzji administracyjnej
wobec właścicielki zwierząt.
Janusz Gromek taki dokument podpisał, a dziś strażnicy przystąpili do transportu
koni. Na miejscu okazało się
jednak, że zwierząt nie ma.
Okazało się, że zostały z
samego rana wyprowadzone
na łąkę nad Parsętą. Strażnicy udali się tam i dokonali

5 OSÓB TRAFIŁO DO SZPITALA

zajęcia koni. Z właścicielką
urzędnikom nie udało się

skontaktować.
Docelowo,
koniec trafią do Fallady.

Ile razy można mówić, żeby nie wyrzucać niedopałków papierosów przez
balkon? Jeszcze bardzo dużo. Świadczy o tym kolejny pożar w wieżowcu.

Kolejny pożar
na balkonie
Tym razem strażacy
interweniowali
w
bloku przy ul. Kupieckiej. Na 4 piętrze
płonął balkon. Do
zaprószenia ognia
doszło w wyniku
wyrzucenia niedopałka papierosa. Tyle
się o tym mówi, a do
ludzi to kompletnie
nie dociera - straża-

cy rozkładają ręce, a
zarządcy budynków
pukają się w głowę
przed obrazem ludzkiej bezmyślności.
Tym bardziej, że
w wieżowcu przy
ul. Kupieckiej to
nie pierwszy taki
pożar. Jak wskazuje
doświadczenie - zapewne nie ostatni.

W miejscowości Bagicz doszło do
kolizji z sarną. W konsekwencji
gwałtownego hamowania, samochód dachował w rowie. Kierowcy
nic się nie stało.

DACHOWANIE

W BAGICZU

Jadący od strony Kołobrzegu citroen,
próbując uniknąć zderzenia z przebiegającą przez jezdnię sarną, gwałtownie zahamował, wpadł do rowu i przewrócił się
na dach. Kierowca wyszedł z samochodu
o własnych siłach. Strażacy z Kołobrzegu
i Ustronia Morskiego udzielili mu pomocy oraz zabezpieczyli pojazd. MG

TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

W morzu
pływało ciało

80-letnia mieszkanka Kołobrzegu
prawdopodobnie wypadła z mola i
utonęła w morzu. Jej ciało zauważono unoszące się na wodzie. Wyłowili
je ratownicy SAR.
Z naszych ustaleń wynika, że mieszkanka jednego z bloków Osiedla Lęborskiego źle czuła się od samego rana.
Wybrała się na spacer nad morze. Tyle
mówią świadkowie, gdyż momentu wypadnięcia kobiety z mola nie odnotowała żadna kamera. Jej ciało zauważono,
jak unosiło się na wodzie 200 metrów
od mola. Nie miejsce wezwano Brzegową Stację Ratownictwa, która podjęła
zwłoki kobiety i przetransportowała je
na plażę.

Mieszkanka Kołobrzegu miała przy
sobie dokumenty. Na miejsce wezwano osoby, które zidentyfikowały ciało.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Policja.

O

statnie podrygi
zimy
doprowadziły do kilku
wypadków drogowych. Do najcięższego doszło pod
Gościnem. Bus jechał od strony Kołobrzegu. W pewnym

momencie autem
zarzuciło i pojazd
zjechał na przeciwległy pas ruchu.
Jadący prawidłowo
od strony Gościna
burmistrz
Marian
Sieradzki z małżonką nie miał szans

na wyhamowanie i
uderzył w busa. Jadący za nim pojazd
też nie zahamował i
zepchnął środkowe
auto do rowu. Na
miejscu pojawili się
strażacy z Gościna
oraz Straż Miejska.

Przybył także wóz
ratownictwa technicznego
Straży
Pożarnej z Kołobrzegu. 5 rannych
osób przewieziono
do szpitali w Kołobrzegu i Białogardzie.
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Rozbicie grupy terrorystów, odbicie porwanego ucznia oraz gaszenie pożaru szkoły - to wszystko
w ciągu godziny. Niektórzy z tym pożarem - żałowali...

Nasz powiat uplasował się na 3 miejscu w pozyskiwaniu
środków z UE w województwie. Na 10 miejscu uplasowało się Gościno, przed Kołobrzegiem.

Sukces gościńskiego
samorządu
Urząd Marszałkowski opublikował raport o zakresie absorpcji środków unijnych w
województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2012.
Powiat kołobrzeski uplasował
się na trzecim miejscu, zaraz
po Szczecinie i Świnoujściu
jeżeli idzie o kwoty pozyskane
z poszczególnych funduszy.

Największy poziom absorpcji
środków odnotowano w powiecie gryfickim i kołobrzeskim. Spośród gmin naszego
powiatu wysoko uplasowało
się Gościno, zajmując 10
miejsce w kategorii wartości
pozyskanych środków UE,
wyprzedzając o dwa miejsca
miasto Kołobrzeg.

Prezentacja Rataja w Gościnie
Na szczęście to tylko scenariusz pokazu umiejętności
uczniów z ZSGŻ w Gościnie. Wszystkie te pokazy
zostały zorganizowane dla
gimnazjalistów, którzy zastanawiają się nad wyborem
szkoły z powiatu kołobrzeskiego jak i spoza niego.
Uczniowie klasy wojskowej
zaprezentowali
musztrę
paradną, którą sami przygotowali oraz scenariusz walki
z terrorystami. Nie zabrakło

UCZYMY SIĘ

ZAPOBIEGAĆ

POŻAROM
U

czniowie
Szkoły
Podstawowej
w
Robuniu od lat bardzo
chętnie uczestniczą w
Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs
jest dużym wyzwaniem,
ponieważ obejmuje szeroki zakres materiału. Dzieci
muszą zaznajomić się z
przepisami
przeciwpożarowymi, zasadami postępowania na wypadek
pożaru, praktycznym posługiwaniem się podręcznym sprzętem gaśniczym
oraz posiadać wiedzę na
temat organizacji ochrony
przeciwpożarowej i historii ruchu strażackiego.
Turniej rozpoczyna się
od eliminacji szkolnych.
Laureaci awansują do eliminacji gminnych. Kolejny szczebel to eliminacje
powiatowe, które wyłaniają uczestników eliminacji
wojewódzkich. Turniej zamyka ogólnopolski finał,
który w tym roku odbył
się w Kołobrzegu.

S

zkolne
eliminacje
OTWP w tym roku
w Robuniu odbyły się 5
kwietnia. Wzięło w nich
udział 13 uczniów z kl.
IV-VI. Do eliminacjach
gminnych zakwalifikowały się uczennice: Joanna

Nowicka kl. VI, Ewelina
Zalewska kl. VI, Oliwia
Iwanejko kl. VI, Dominika
Masalska kl. V, Martyna
Garbalska kl. V. Uczennice te 9 kwietnia 2013 r.
przystąpiły do eliminacji
gminnych, które odbyły
się w Urzędzie Miasta w
Gościnie. W grupie szkół
podstawowych wzięły w
nich udział reprezentacje
szkół z Gościna i Robunia. Uczestnicy eliminacji
gminnych mieli do rozwiązania test składający
się z 30 pytań. Poziom
wiedzy
uczestników
turnieju był wyrównany,
co potwierdziły wyniki
poszczególnych uczniów.
Ostatecznie trzy czołowe
miejsca zajęły uczennice
ze Szkoły Podstawowej w
Robuniu: Joanna Nowicka, Dominika Masalska
oraz Ewelina Zalewska.
Dziewczynki te reprezentowały Gościno podczas
eliminacji powiatowych.
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się
Ewelina Zalewska.

także pokazu uczniów klasy
pożarniczej, którzy zaprezentowali rozwijanie linii
gaśniczej na terenie szkoły.
Oprócz prezentacji szkoły
odbył się także konkurs piosenki profilaktycznej, brali w
nim udział uczniowie, którzy
samodzielnie
skomponowali oraz wykonali swoje
piosenki. Szkoła zaprasza
do skorzystania ze swojej
oferty wszystkich chętnych
uczniów.

Przywitali Wiosnę
21marca to dzień
wyczekiwany
chyba
przez
wszystkich.
Po
długiej i mroźnej
zimie
chcemy
ciepła, kwiatów,
zielonych drzew
i
śpiewających
ptaków. Dlatego

dzieci z Punktu
Przedszkolnego
w Robuniu bardzo
starannie
przygotowały
się do powitania
nowej pory roku.
Podczas zajęć wykonały z paniami
Arletą i Anitą

kolorowe kwiaty
z bibuły, które są
symbolem nadchodzącej wiosny.
I tak barwnym
korowodem, ze
śpiewem zachęcały wiosnę aby
zagościła u nas na
dobre.

II Dziecięcy Turniej Wielkanocny Taekwon – do ITF
23 marca odbył się turniej tym razem
zorganizowany przez Gościńską Szkołę Taekwon – do, prowadzoną przez
trenera Ireneusza Jasińskiego. Na
matach spotkały się dzieci z 4 klubów
Pomorskiego Okręgu OOTKD ITF.
Przez 4 godziny, w trzech kategoriach
wiekowych, ponad 40 młodych zawodników zmagało się walcząc o medalowe
miejsca i prestiżowy tytuł Najlepszego
Zawodnika Turnieju.
Zwycięzcami Turnieju zostali:
KATEGORIA 5 – 7 lat:
I miejsce – Kornelia Kamecka
II miejsce – Maja Lis
III miejsce – Krzysztof Głogowski

KATEGORIA 8 – 10 lat:
I miejsce – Marta Hryb
II miejsce – Miłosz Dziuba
III miejsce – Wiktoria Kłosowska
KATEGORIA 11 – 13 lat:
I miejsce – Maciej Sadowski
II miejsce – Marek Marecki
III miejsce – Laura Malak
Tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju oraz statuetkę ufundowaną przez
Prezesa OOTKD ITF Sławomira
Gruszyńskiego otrzymali: Marta Hryb
(Gościńska Szkoła TKD) oraz Maciej
Sadowski (Kołobrzeska Szkoła TKD).
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy panu Bartłomiejowi Grzesiakowi za przygotowanie grochówki
dla wszystkich uczestników turnieju.
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Historia Gorawina
w fotografii

Czy mnie jeszcze pamiętasz? To nasz nowy dział
pod takim właśnie tytułem
na portalu www.gorawino.net. Nie każdy pamięta, jak wyglądały nasze
miejscowości w drugiej
połowie lat czterdziestych,
w latach pięćdziesiątych,
czy sześćdziesiątych. Te
właśnie czasy chcemy
przypomnieć.
Będziemy
zamieszczać raz w tygo-

dniu zdjęcie z lat 19451975. Może znajdziemy na
nich swoją rodzinę, a może
siebie samego z lat dziecięcych. W naszym archiwum
posiadamy różne zdjęcia: z
uroczystości kościelnych,
wydarzeń
kulturalnych,
ze szkoły, czy też zdjęcia
prywatne. Zapraszamy do
przysyłania zdjęć w postaci
cyfrowej (zeskanowanych)
z tego okresu lub dostar-

czenia ich w oryginale (po
zeskanowaniu natychmiast
je zwrócimy).
Prosimy też o podpowiedzi jakiego okresu, czy
wydarzenia dotyczy dane
zdjęcie. Nie o wszystkim
wiemy, nie wszystko pamiętamy. Zapraszamy do
współredagowania
tego
działu przez Mieszkańców.
www.gorawino.net

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, odbył
się Powiatowy Turniej Wiedzy
Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. Do rywalizacji
stanęli również młodzi strażacy
z naszej jednostki OSP w Gorawinie. Ogółem w turnieju uczestniczyło 47 osób z całego powiatu
podzielonych na 3 kategorie wiekowe: podstawówka, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne.
Nas reprezentowali: Szymon
Klepuszewski, Grzegorz Wojewódzki, Maciej Wojewódzki
oraz Karol Surkont. Wszyscy z
nich startowali w grupie gimnazjalnej. Występ naszych chłopaków można z całą pewnością zaliczyć do udanych. Oto zdobycze
punktowe i miejsca osiągnięte

przez naszych reprezentantów:
Miejsce II - Szymon Klepuszewski - 23 punkty
Miejsce III - Grzegorz Wojewódzki - 21 punktów
Miejsce IV - Maciej Wojewódzki
- 19 punktów
Miejsce V - Karol Surkont - 17
punktów

Cieszy fakt, że wszyscy nasi
młodzi
członkowie
zajęli
miejsca w pierwszej piątce w
swojej kategorii wiekowej oraz
2 miejsca na podium premiowane nagrodami. Szymon oraz
Grzegorz otrzymali wysokiej
jakości słuchawki stereo oraz
urządzenia pendrive. Należy
wspomnieć, że chłopaków do
zawodów, przygotowywał druh
Szymon Hładuń z OSP Rymań
za co należą mu się gromkie
brawa.
Wyniki pokazują, że członkowie naszej MDP pomimo, że
wiekowo nie mogą brać udziału
w różnego rodzaju akcjach, posiadają sporą wiedzę na temat
pożarnictwa.
www.gorawino.net

PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA POLNE
18 kwietnia 2013 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne 45 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego.Recytatorów
oceniała komisja w składzie: Jadwiga Długaszek – kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Siemyślu,
Renata Maksymiuk - kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gościnie oraz Elżbieta Rucińska
- kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rymaniu.

Najlepszymi recytatorami, którzy
zostali wytypowani do reprezentacji
Gminy Rymań w eliminacjach powiatowych w Kołobrzegu, zostali:
1. W kategorii „PTASZĄT”: Natalia
Król, Wojciech Rudniak, Gabriela
Rawicz - Kujawska.
2. W kategorii „PTASZKÓW”: uczennica Szkoły Podstawowej w Rymaniu:
Natalia Sobczak, Klaudia Gusak.
3. W kategorii „PTAKÓW” – Patrycja
Gerus
Wyróżnienia otrzymali: Natalia
Dykiert, Gabriela Usarek, Adrijan
Mullarama, Kornel Szczubkowski,
Patrycja Ciesielska, Patrycja Trusczyńska, Hubert Wiśniewski.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy od wójta Mirosława Terleckiego.
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Odszedł Mieczysław Zygmunt. Honorowy Obywatel Kołobrzegu, Pułkownik w stanie spoczynku.
Miał 100 lat. Ten wielki Patriota pozostanie w naszej pamięci.

Pożegnaliśmy pułkownika Zygmunta
To była wielka i powszechnie szanowana postać w naszym mieście. Mieczysław Zygmunt był najstarszym
Pionierem Kołobrzegu. Znał to miasto od podszewki. W
ubiegłym roku skończył 100 lat. Pomimo swojego wieku,
tryskał humorem, miał też świetną pamięć. Niemal do
końca uczestniczył w życiu społecznym i patriotycznym
naszego miasta. Cześć Jego Pamięci!

wojskową odbył w latach 1934-36. Do wojska został ponownie powołany 1 września 1939 roku. Podczas walk
został ranny w głowę. Po 17 września trafił w ręce sowietów, ale udało mu się uciec. Związał się ze Związkiem
Walki Zbrojnej i Armią Krajową. W 1943 roku ukończył
Szkołę Podchorążych Rezerwy Armii Krajowej i otrzymał stopień podporucznika - pseudonim „Szafran”.
Prowadził działalność partyzancką, zadając wiele szkód
wrogowi.
Po zakończeniu wojny wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane. W maju 1945 roku trafił do Kołobrzegu, gdzie
skierował się celem m.in. zatarcia tropu bezpieki, która
tropiła żołnierzy AK. Osiedlił się w budynku na rogu ul.
Zwycięzców i Źródlanej. Prowadził sklep „Owocarnia”.
Swoją wojskową przeszłość ujawnił w 1947 roku, zataił
jednak w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Karlinie, że był oficerem Armii Krajowej.
W 1948 roku ożenił się z poznaną w Charzynie Marią
Dumą, niegdysiejszą jego łączniczką z czasów partyzanckich.

Mieczysław Zygmunt urodził się 26 sierpnia 1912
roku w Miropolu niedaleko Żytomierza. Miał czwórkę
rodzeństwa, jednocześnie był najmłodszy w rodzinie.
Jako dziecko, przeżył I wojnę światową. Ojciec był wojskowym, więc ten czas spędził na froncie. Edukował się
konsekwentnie. Trafił do szkoły rolniczo-leśnej i został
leśnikiem. W wolnej Polsce było ciężko o pracę, zwłaszcza ludziom młodym. Młody Mietek imał się różnych
zajęć, aż wreszcie upomniało się o niego wojsko. Służbę

Ostatecznie, na Mieczysława Zygmunta doniósł konfident. Jego przeszłość partyzancka się wydała. Na
szczęście dla niego, po zgłoszeniu się w 1952 roku do organów ścigania, postępowanie przeciwko niemu umorzono. Na emeryturę przeszedł w 1975 roku. Rozpoczął
działalność kombatancką. Od 1991 roku kierował Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w
Kołobrzegu. Był jednym z pomysłodawców wspólnego
pojednania żołnierzy polskich i niemieckich, którzy
walczyli przeciwko sobie w marcu 1945 roku. 23 stycznia 2004 roku Rada Miejska w Kołobrzegu nadała mu
tytuł Honorowego Obywatela Kołobrzegu. W 2012 roku
został awansowany na stopień pułkownika rezerwy.

W Zespole Szkół w Ustroniu Morskim odbyły się
eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów z powiatu.

Rowerzyści najechali na Ustronie
Turniej składał się z testu
wiedzy o ruchu drogowym,
sprawdzianu z umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej
oraz praktycznej znajomości jazdy rowerem na torze
przeszkód i w miasteczku
rowerowym. W tym roku
w turnieju wystartowało 17

drużyn 3 osobowych, w
tym 9 drużyn ze szkół podstawowych oraz 8 ze szkół
gimnazjalnych.

Szkoły podstawowe (drużynowo)
I miejsce – SP nr 6 w Kołobrzegu
II miejsce – SP w Ustroniu Morskim
III miejsce – SP w Rymaniu
IV miejsce – SP w Dygowie
V miejsce – SP w Siemyślu
VI miejsce – SP nr 4 w Kołobrzegu
VII miejsce – SP w Robuniu
VIII m. – SP nr 3 w Kołobrzegu
IX miejsce – SP w Dźwirzynie

Szkoły gimnazjalne (drużynowo)
I m. – Gimnazjum w Rymaniu
II m. – Gimnazjum w U. Morskim
III m. – Gimnazjum w Dygowie
IV m. – Gimn. nr 1 w Kołobrzegu
V m. – Gimnazjum w Siemyślu
VI m. – Gimn. nr 2 w Kołobrzegu
VII m. – Gimnazjum w Dźwirzynie

Szkoły podstawowe
(indywidualnie)
I miejsce – Daniel Makowski
– ZS Ustronie Morskie
II m. – Maciej Pilewski – ZS Rymań
III m. – Damian Jasielski – SP nr 6
w Kołobrzegu

Punkty ze wszystkich etapów zostały zsumowane,
co dało końcową ocenę w
poszczególnych
kategoriach:

Szkoły gimnazjalne
(indywidualnie)
I m. – Grzegorz Sianos
– ZS Ustronie Morskie
II m. – Dawid Niedużak
– ZS Dygowo
III m. – Przemysław Rentkowski
– ZS Rymań

Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych wezmą udział w finale wojewódzkim, który odbędzie się w dniach 09 – 10 maja br. w
Szczecinie.

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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Lekarz z wizytą
u prezydenta

D

aniel Kołodziejczyk,
nowy Naczelny Lekarz Uzdrowiska, odwiedził dziś prezydenta Janusza Gromka. Dyskutowali
m.in. o zabudowie Mirocic
i ochronie borowiny.

D

aniel
Kołodziejczyk
Naczelnym Lekarzem
Uzdrowiska został 1 marca.
Podlega mu uzdrowisko
Kołobrzeg, Dąbki i Połczyn
Zdrój. Nasze miasto nie
miało NLU przez kilka
lat. Powód był jeden: brak
lekarzy z odpowiednimi
kwalifikacjami, którzy tą
funkcją byliby zainteresowani. Tymczasem NLU
musi posiadać tytuł specjalisty w zakresie balneologii
i medycyny fizykalnej oraz
mieć co najmniej 5-letni
staż pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

D

aniel
Kołodziejczyk
jest lekarzem specjalistą z zakresu ortopedii
i traumatologii narządu

ruchu oraz balneologii i
medycyny fizykalnej. Ukończył studia podyplomowe
z zarządzania w zakładach
opieki zdrowotnej. Pracował w Szpitalu Regionalnym
w Kołobrzegu oraz w kilku
ośrodkach sanatoryjnych
i wypoczynkowych w naszym mieście.

N

aczelny Lekarz Uzdrowiska
Kołobrzeg
spotkał się z prezydentem
Januszem Gromkiem. Panowie wymienili poglądy
na temat funkcjonowania
usług
uzdrowiskowych
- NLU jest zwolennikiem
poprawy funkcjonowania
współpracy z niemiecką
kasą chorych, aby przyjeżdżało do Kołobrzegu więcej kuracjuszy. Dotarły do
niego również uwagi, aby
ograniczyć ruch dostawczy
w strefie uzdrowiskowej do
godziny 8 rano. A ponadto,
zamierza zająć się sprawą
Mirocic i ochrony borowiny.

Mężczyzna w szaliku w barwach narodowych obrażał szefa Klubu PO - posła Rafała Grupińskiego.
Lech Kozera chciał pomnika ofiar smoleńskich.

EMOCJE POD DĘBAMI

Obchody
kolejnej
rocznicy
zbrodni
katyńskiej
rozpoczęły się w naszym
mieście mszą w bazylice. Ze świątyni,
uczestnicy
nabożeństwa przeszli na
Skwer
Pionierów,
gdzie rosną Dęby

Katyńskie. Tam zapalono znicze i ustawiono warty. Było
bardzo skromnie i
szybko. Głos zabrała
jedynie Wanda Przybylska ze Związku
Sybiraków, dziękując mieszkańcom za
przybycie i pamięć

o zamordowanych
Polakach.

Niestety, nie obyło się bez emocji.
Pewien mężczyzna
obrażał posła Rafała
Grupińskiego. Zwymyślał go m.in. od
osłów. Stwierdził, że

nie rozwinięto sztandarów, że przez
stojących polityków,
sztandary i zatrzymały się gdzieś daleko, że te obchody są
niegodne rangi tak
ważnej rocznicy, itd.
Widoczny był również Lech Kozera,

szef Klubu Gazety
Polskiej. Zabierając
głos wyraził nadzieję, że za rok lub dwa,
obchody będą mogły
odbywać się godnie
pod
pomnikiem,
który - jak się wyraził
- obiecał mieszkańcom prezydent.

Waldemar Pankiewicz wyszedł z Klubu SLD w Radzie Powiatu. W konsekwencji, Roma
Ciarka, przewodniczący Rady, poinformował o rozpadzie klubu lewicy.

SLD bez klubu
Aby utworzyć klub
w Radzie Powiatu,
niezbędne jest posiadanie 5 radnych.
SLD, posiadające
5 radnych, mogło
mieć własny klub,
który istniał do
dzisiaj. Rozpadł się
on w związku ze
złożoną rezygnacją przez radnego
Waldemara Pankiewicza. Pozostali
członkowie byli tym
mocno zaskoczeni.
Nawet zwykle pancernemu Zbigniewowi
Błaszczukowi trudno było
początkowo opanować emocje. W
swoim wystąpieniu
zasugerował,
że
Pankiewicz może
się obawiać utraty
pracy. Przeciwko
takiemu stwierdzeniu zaprotestował
obecny na sesji
wójt gminy Dygowo

Marek Zawadzki,
który jest pracodawcą Pankiewicza. Dobrze ocenia
jego pracę i nie
zamierza do następnego konkursu
zmieniać obecnego
dyrektora
szkoły
we Wrzosowie.
Jak mówi starosta
Tomasz Tamborski,
z jego wiedzy wynika, że są osoby
na lewicy, którym
nie po drodze jest
z
krytykującym
wszystko w czambuł
Zbigniewem
Błaszczukiem.
Popiera go w tym

radny Łukasz Czechowski, który dziś
wdał się w dyskusję ze Zbigniewem
Błaszczukiem na
temat tego, czy
radni powinni być
na sesji badani
alkomatem. Robert
Lepa, radny SLD,
czeka na rozmowę
z radnym Pankiewiczem i liczy na
to, że uzasadni
on swoją decyzję.
Natomiast lewicę
w powiecie będzie
komentował
nie
klub, a grupa radnych.
Mieszkańcy obecni na spotkaniu z

SLD byli zbulwersowani. Twierdzili,
że miasto o niczym
ich nie informuje,
informacji
wręcz
brakuje.
Część
mitów obalił m.in.
prezes Kołobrzeskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Maciej Żurowicz.
Mieszkańcy mogli
również
porozmawiać,
o
ile
oczywiście chcieli,
z naczelnikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta
Karolem Królikowskim. Nastrojów nie
uspokoił fakt, że to
nie prezydent czy
naczelnik uchwala
ustawę śmieciową.
Dla ludzi ważny był
fakt, że i premier i
prezydent są z PO.
Ustawę też uchwaliła PO. Więcej tłumaczyć nikomu nic
nie trzeba było.

BUS online

Zakończyły się testy Dynamicznego Systemu Komunikacji Pasażerskiej w Komunikacji Miejskiej. Od 3 tygodni działa ona bezproblemowo.

T

o ważna inwestycja dla
pasażerów
Komunikacji Miejskiej. Chwalą ją
sobie słabo widzący i niedowidzący, bo dzięki temu
nie muszą prosić innych
o sprawdzenie, o której
odjeżdża autobus. Tablice
nie tylko są widoczne, ale
zawierają również możliwość
automatycznego
odczytania rozkładu jazdy.
Młodzi ludzie, lepiej obeznani w obsłudze urządzeń
przenośnych, mogą pobrać

specjalną aplikację na
smartfona (więcej na stronie km.kolobrzeg.pl). Ze
strony Komunikacji Miejskiej można również dowiedzieć się, w jakim miejscu znajdują się autobusy. A
każdy na przystanku będzie
widział, za ile minut przyjedzie autobus, albo jakie ma
opóźnienie.

D

yspozytor ma więcej danych, dzięki
zamontowaniu
systemu

GPS w pojazdach. Przede
wszystkim widzi prędkość
pojazdów i ich pozycję. - To
ułatwia pracę nas wszystkich, a przede wszystkim
jest dużą dogodnością dla
naszych pasażerów - mówi
Jan Warchoł, prezes spółki
miejskiej. System kosztował
niemal 900 tysięcy złotych.
Połowę kwoty wyłożyła
spółka. Dzięki temu, oprócz
specjalnych 7 tablic, zakupiono serwer, komputery i
komunikatory GPS.
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Jak łyse konie

W Muzeum Oręża Polskiego zebrała się grupa
pasjonatów z całego województwa, aby dodać
blasku zabytkom na wystawie plenerowej.

Wiosenny

clean w muzeum
Gromek: My się z panią Ewą bardzo
lubimy i znamy jak łyse konie.

Gromek: A jak do niej przychodzę w
odwiedziny, to…

Giza: To tylko służbowo.

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

Odstresowywacz

Zamontowaliśmy w naszym studio odstresowywacz. Początkowo, miał on
pomóc prezydentowi wyluzować podczas najtrudniejszych dni prezydentury. Na tablicy pojawiło się
zdjęcie starosty Tomasza
Tamborskiego – wiadomo.

Ale prezydent naszego
wynalazku nie chciał.
Niedawno odwiedził nas
sam starosta. Popatrzył na
tarczę, kilka razy rzucił,
nawet celnie. Jak stwierdził,
do rzeczy – pomysł jest
trafiony. Nie ma to jak mieć
dystans do samego siebie.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ
TE DWA OBRAZKI?

No właśnie: czym? Jaki to szczegół poróżnił nasze dwie
fotografie? Proponujemy naszym Czytelnikom konkurs.
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Przybyli z różnych miast: Szczecina, Koszalina, Bobolic, Sławna, a nawet ze Słupska, no i oczywiście
z Kołobrzegu i okolic. Mowa o pasjonatach, którzy
odpowiedzieli na apel dyrektora Pawła Pawłowskiego, zapowiadającego akcję specjalną pod kryptonimem „wiosenny clean”. To druga edycja spotkania
miłośników historii, którzy swój wolny czas poświęcili
czyszczeniu i odnowieniu muzealnych zabytków. Tym
razem w ich ręce oddano T34/76 i T 34/85, choć przyjechała również specjalistyczna firma ze Szczecina,
która oczyściła IŁ28.

Wiosenne sprzątanie było połączone ze zwiedzaniem
muzeum, a także prelekcją historyczną. Jak mówi
dyrektor Paweł Pawłowski, muzeum planuje zakonserwować i odnowić swoje czołgi. W planie jest także
obrócenie ciężkiego sprzętu od strony ul. Narutowicza,
tak jak to zrobiono w pozostałych częściach ekspozycji. Muzeum chce również rozpocząć rekonstrukcję
czołgu Panzer IV. Jak mówi Pawłowski, ma on być
w połowie wysadzoną ruiną, a w połowie skompletowanym czołgiem. - Takiej rekonstrukcji nie wykonał
jeszcze nikt w Europie - zachwalał projekt dyrektor
muzeum. Na razie jest jeden problem: ograniczone
środki finansowe.

przejdź na j
stronę ekonoasną
mii
www.miasto
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Fot. Kacper Pajor

Po tym, gdy Mariusz Karol, trener Kotwicy Kołobrzeg udał się na zwolnienie lekarskie, a czasowo zastąpił go grający trener – Grzegorz Arabas,
Czarodzieje z Wydm ocknęli się z letargu.

Na koniec pojawił się duch walki

Wydawało się, że już do końca
sezonu nie wygramy żadnego
meczu. Przegraliśmy 8 spotkań
pod rząd, pokazując się od jak

najgorszej strony. Zespół przestali dopingować nawet kibice. Ale
wystarczyło, że Karola zastąpił
Arabas, a w Kotwicę wstąpił duch

walki. Wygraliśmy mecz z Polpharmą i Rosą. I choć na koniec
przegraliśmy w Tarnobrzegu, to
jednak pozostało dobre wrażenie,

że Kotwica nawet w takim składzie może wiele, ale potrzebuje
wokół siebie dobrej atmosfery.
Miejmy nadzieję, że taka atmos-

Przywitaj wiosnę w nowym mieszkaniu.
Wiosenna Promocja w KTBS ceny od 3.900,96 zł brutto/m2
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Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

fera będzie wokół Czarodziejów w
nowym sezonie, a nie jak w tym,
gdy do końca nie był wiadomo,
czy zostaniemy w ekstraklasie.

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

