DLACZEGO TAM NIE BYŁO ŚWIATŁA?
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Władze miasta od ponad 2 lat nie potrafiły sobie poradzić z postawieniem kilku latarni nad bagniskiem przy
ulicy Kupieckiej. Mieszkańcy skarżyli się, że jest tam
niebezpiecznie, zwłaszcza w okresie zimowym. W te wakacje
chodnik mogą oświetlać
znicze. Zamordowano
tam kobietę. Czytaj
na stronie 7.

G

romek pokazał Komorowskiemu
budowę stadionu zamiast
rozruchu najlepszej w
Polsce spalarni pod Radzikowem. Czyżby się
wstydził wielkiej inwestycji,
która mogła powstać dzięki
jego podpisowi? W tym
numerze na stronie 3
piszemy wszystko o quasipirolizie.

BOB
BUDOWNICZY
Janusz Gromek
Prezydent
Miasta Kołobrzeg

Bronisław Komorowski
Prezydent Elekt RP

T

Suzanne

o miał być wyjątkowy koncert tego
lata. Wielkie zapowiedzi, szumne obietnice. Artystka dała z
siebie wszystko, ale
to było za mało, gdy
zabrakło prądu, a
miasto się skompromitowało.
Więcej
na stronie 4.
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U nas tanio i bezpiecznie!

PARKING STRZEŻONY 24H
Najniższe ceny w mieście!
Parkujemy pojazdy osobowe, dostawcze i autobusy

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

tel. 509-040-614
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28 lipca spod kołobrzeskiej bazyliki wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy

Dlaczego ksiądz

ma takie wielkie ocz y ?
Zbiórka pieniędzy dla powodzian

Port dla

powodzian

S

towarzyszenie Rada Interesantów
Portu Kołobrzeg, podczas zorganizowanych przez siebie w czerwcu obchodów
Dni Morza w porcie pasażerskim, przeprowadziło zbiórkę pieniędzy dla powodzian.
Podczas całodziennej kwesty, w puszce,
przy której czuwał Włodzimierz Dębiec,
pojawiło ponad 10 tysięcy złotych.

100-osobowa grupa
zasadniczo młodych
ludzi pieszo zamierza dotrzeć na Jasną
Górę w nieco ponad
dwa tygodnie.

M

łodzież pielgrzymuje ze śpiewem
na ustach i przynajmniej

w Kołobrzegu miała
spory zapas energii i
dobrego humoru na
całą trasę. A przed nimi
do pokonania niemal
550 kilometrów i wiele
słabości, których kto
wie, na pielgrzymim
szlaku pewnie nie zabraknie. I to właśnie

P

ieniądze te zostały przeznaczone na
pomoc dla Zespołu Szkół w Jaśle.
Placówka znacznie ucierpiała podczas
tegorocznej powodzi. Zebrane środki
przekazali osobiście Mirosław Balicki
– prezes stowarzyszenia, a także Adam
Nowakowski – członek komisji rewizyjnej.

dlatego ksiądz Arkadiusz Oslislok z Parafii
św. Wojciecha, którzy
kołoprzewodniczy
brzeskiej pielgrzymce,
ma takie wielkie oczy.
O tych 550 kilometrach
dowiedział się od nas.
Robi wrażenie, co
nie?
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NOWA PLACÓWKA
Adres: ul Armii Krajowej 6
(obok Urzędu Skarbowego)

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

KREDYTY
HIPOTECZNE
GOTÓWKOWE

W NASZEJ PLACÓWCE DOWIESZ SIĘ O AKTUALNYCH PROMOCJACH W 18 BANKACH

KONSOLIDACYJNE
INWESTYCYJNE
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(BEZ ZUS)

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

M

A

miasto kołobrzeg | 3

sierpień 2010 www.miastokolobrzeg.pl

Dlaczego

Bronisław Komorowski zamiast zakładu do
quasi pirolizy, oglądał stadion piłkarski w
budowie. A przecież na otwarcie popularnej
spalarni zjechał sam minister, o posłach i prezydentach nie wspominając. Dlaczego więc
kandydatowi na prezydenta nie pokazano tej
unikatowej w skali Polski instalacji?

prezydent
nie chwali
się pirolizą?

W

chwili obecnej quasi piroliza
prowadzona jest tylko w Kołobrzegu. W Oświęcimiu instalacja poszła z dymem, w Świdnicy
kazali ją zabierać jako nieprzydatny złom, a w Białce Tatrzańskiej
dopiero co wyłączyli instalację z
eksploatacji. Tymczasem spółka
„Portka” cały czas utrzymuje, że
jej instalacja to pełnosprawny cud
techniki. Sprawdziliśmy co na ten
temat mówią inni.
Oświęcim. – Nasza instalacja się
spaliła. Może pan przyjechać i to
zobaczyć, ale tu obecnie nic nie
ma. Nie prowadzimy pirolizy, to
ściema.
Świdnica. – Prowadziliśmy rozruch instalacji pana Wysockiego,
kazaliśmy mu ją zabierać i lepiej

żeby tu się więcej nie pokazywał.
Białka. Tu do tematu podchodzą
spokojniej. – Nasza instalacja nie
spełniała wymogów emisyjnych.
A jak ukazało się rozporządzenie
ministra gospodarki z 19 marca
2010, że instalacje pirolizy muszą
mieć dopalanie gazów w temperaturze 850 i 1110 stopni, to u nas
jest to niemożliwe do uzyskania.
Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wydał decyzję o
wstrzymaniu eksploatacji naszej
instalacji. U nas, co tu ukrywać, z
początku też były protesty i skargi
mieszkańców, że śmierdzi. To
jest duża uciążliwość zapachowa. To jest taki duszący smród.
U nas jednak jest to oddalone od
zabudowań 3 kilometry, ale i tak

to czuć. Natomiast pan Wysocki
to oszust. Sprzedał nam takie
dziadostwo! To jest bajkopisarz.
On nam tu zrobił taką chałę, że
myśmy to przez 2 lata poprawiali.
To nie jest żadna instalacja. Ona
pochodzi z czasów, kiedy w powietrze można było słać, co się
chciało. Ta instalacja i cały ten
pomysł to jest na poziomie XIX
wieku!
Skoro gdzie indziej instalacje do
pirolizy nie działają, to dlaczego
w Kołobrzegu ma być inaczej?
I jak spalanie w temperaturze
600 stopni odpadów ma się do
nowego rozporządzenia ministra
gospodarki dotyczącego pirolizy?
Na te i inne pytania chcieliśmy
uzyskać odpowiedź od prezesa

spółki „Portka”. Pomimo wielu
nalegań, i wstępnej zgody Eugeniusza Portki, do naszego
spotkania nie doszło. Spółka nie
ustosunkowała się również do
pytań zadanych w poprzednim
wydaniu naszej gazety.
Zapytaliśmy również rzecznika
prezydenta Janusza Gromka,
dlaczego prezydent zanim zgodził się na instalację pana Portki
i zanim spotykał się z mieszkańcami w sprawie smrodu w Radzikowie, dlaczego nie sprawdził
jak przebiega piroliza w innych
miastach w Polsce. Okazuje się,
że prezydent sprawdził jak działa
instalacja w Oświęcimu dopiero teraz. - Udało się ustalić, że
tamtejszy zakład pirolizy w danej

chwili nie funkcjonuje – informuje
Michał Kujaczyński. – Niestety,
nie uzyskaliśmy dostępu do żadnych danych technicznych. Nie
jesteśmy uprawnieni do wglądu
do dokumentacji i nie możemy
stwierdzić czy wszystkie parametry oświęcimskiej pirolizy są
takie same jak w zakładach pana
Portki. Nie mamy podstaw, aby
zakładać, że jakiekolwiek wyniki
są negatywne, a którakolwiek z
powstałych w Polsce instalacji
zagraża ludziom lub środowisku.
Na wszelki wypadek, gdyby podstawy jednak były, Komorowskiego zabrano na budowę stadionu.
Czyżby obawiano się, że smród
źle kojarzyłby się nowemu prezydentowi?

Bejnarowicz

Mieszkańcy apelują:
do prokuratury chodźcie i wąchajcie!
W

poprzednim numerze naszej gazety
ujawniliśmy skandaliczne
naszym zdaniem praktyki
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, polegające na
zmianie warunków dotyczących dzierżawy majątku
publicznego, który został
przekazany w użytkowanie
w wyniku przetargu. Tyle,

że warunki dzierżawy kilkukrotnie zmieniono na
korzyść dzierżawcy, a nie
MOSiR. Dyrektor jednostki,
Andrzej Bejnarowicz, nie
widział w tym problemu. Po
opublikowaniu naszego artykułu i zarzutów w zakresie
funkcjonowania jednostki,
nawet nie odpowiedział na
krytykę prasową. Podobnie
prezydent Janusz Gromek.
Tymczasem sprawa trafiła
R

do kołobrzeskiej prokuratury. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył radny Henryk
Bieńkowski. Powołuje się
on na bezprawne działanie
dyrektora Bejnarowicza, polegające na niekorzystnej dla
jednostki zmiany warunków
dzierżawy i narażenie miasta
na poniesienie straty. Sprawę
będziemy obserwowali na
portalu miastokolobrzeg.pl.
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Na spotkaniu z mieszkańcami Radzikowa i Grzybowa w lutym b.r. Janusz
Gromek mówi tak: - Sąsiadka usłyszała rozmowę
w autobusie dwóch pań:
„No przecież Gromek, nasz
prezydent, nie pozwoli nam
się tu truć!”. I taka jest
prawda! Mnie też interesuje moje zdrowie i dlatego
będę razem z wami walczył
– deklarował prezydent.
Na pewno Janusza Gromka interesuje jego zdrowie.
Czy coś więcej? Naszym
zdaniem nie. Prezydent
do tej pory niewiele zrobił,
aby pomóc mieszkańcom
Radzikowa. Na ostatnim

spotkaniu
skomentował
temat krótko, że tam śmierdzi i będzie śmierdzieć.
Ale na wcześniejszych
spotkaniach był bardziej
ugodowy.
- Ode mnie do spalarni
jest 320 metrów. Jak to
odpalili, wyszedłem, a w
twarz uderzył mnie trujący
straszny gaz – opowiadał
na spotkaniu z Januszem
Gromkiem poruszony pan
Michał Pyrczak, rencista,
mieszkaniec Radzikowa. Łzy się z oczu lały! To było
takie żrące, że myślałem,
że się od tego przewrócę.
Chcecie nas otruć! Zapraszam prezydenta i powąchasz pan! – emocjonował
się pan Michał. – Przyjdę
do pana – zadeklarował
Janusz Gromek.
Pytamy pana Michała, czy
prezydent go odwiedził. – A
gdzie tam, panie! – mówi
starszy mężczyzna. – Te
wszystkie obietnice to kam-

pania wyborcza, byleby nas
zagadać. Nic się nie robi, a
smród jest i to jaki!
Z naszych informacji wynika, że coraz bardziej
poważnie
mieszkańcy
rozważają pozew zbiorowy przeciwko zarówno
spółce „Portka” jak i
prezydentowi Januszowi
Gromkowi. Powodem ma
być pogorszenie warunków
mieszkaniowych, uciążliwy
smród i utrata przychodów.
Jak na razie wzywają Straż
Miejską i spisują protokoły,
gdyż w Korzyścienku trwa
rozruch pirolizy, a smród
unosi się nad całym Radzikowem.
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Gdy
trzeba
było zatamować wyciek wody
z Ekoparku, urzędnicy
twierdzili, że są przepisy,
ustawy, ograniczenia.
Wylot zatkano po cichu,
bez kamer.
Podczas happeningu zorganizowanego przy wyrwie w
Ekoparku przez mieszkańców, można było usłyszeć
wypowiedź Tomasza Tamborskiego, że zatamowanie
wycieku jest niemożliwe,
bo są przepisy, bo trzeba
pieniędzy, uzgodnień, itd.,
itp. Teraz ułożenie worków

www.miastokolobrzeg.pl sierpień 2010

TEN KONCERT BYŁ ZAPOWIADANY OD KILKUNASTU TYGODNI

Koncertowa porażka:
aż im szczęka opadła!

z piaskiem
na wydmie,
która powstała na
podbudowie wykonanej w
czynie społecznym, stało
się formalnością. A po
sztormie, ponowne zatkanie wycieku to była pestka.
Pytanie, które zadają ekolodzy i miłośnicy przyrody
jest proste: dlaczego stało
się to możliwe dopiero po
tylu tygodniach? Katastrofa
w Ekoparku budzi wiele
wątpliwości, także i to, dlaczego tak bardzo skomplikowane prace stają się tak
trywialne wraz z upływem
czasu…

Roman & Bogdan P

NAJLEPSI!
Jak co roku Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego opublikował
dane dotyczące zdawalności egzaminów na prawo
jazdy.

Wynika z nich, że w powiecie kołobrzeskim najczęściej egzamin praktyczny
zdają kursanci Szkoły
Jazdy „Roman & Bogdan”.
Co drugi z nich otrzymuje
prawo jazdy. W pozostałych
szkołach jest nieco gorzej
- co trzeci. Statystycznie,
zaledwie co 4 kursant z
powiatu
kołobrzeskiego
w 2010 roku zakończył
l.p. nazwa szkoły

zdawalność (%)

1. Roman i Bogdan

51,1

2. Auto Szkoła M. Drzeżdżon

39,6

3. Auto Szkoła „Grześ”

36,9

4. O N J Z. Facon

35,8

5. OSK Grzegorz Ganiszewski

33,7

6. Auto Szkoła „Speed”

32,1

6. Nauka Jazdy Jacek Gawlik

32,1

7. Szkoła Nauki Jazdy „Gepard” 29,6
8. Nauka Jazdy WER

28,8

9. OSK „Romero”

26,2

10. Nauka Jazdy „Speed”

25,2

11. Szkoła Nauki Jazdy „Marcin” 23
12. SNJ Krzysztof Korczewski

18,9

13. Szkoła Jazdy „Auto-Bim”

18,7

14. VIP Nauka Jazdy

18,4

15. OSK Oliwkowy Domek

17,6

16. OSK „Wiraż”

17

17. Auto Szkoła W. Bełdzikowski 16
18. Firma „Driver”

15,6

19. PZM

6,9

egzamin praktyczny pozytywnie.
Zapytaliśmy
właścicieli
najlepszej Szkoły Jazdy w
Kołobrzegu, Romana Osucha i Bogusława Kowalińskiego, w jaki sposób uzyskali tak znakomity wynik.
– Nie jesteśmy z pewnością
żadnymi
cudotwórcami
– mówi Bogusław Kowaliński. – Liczy się tylko ciężka
praca. Wymagamy dużo od
siebie, ale także od naszych
kursantów – dodaje. – To
przynosi właściwe efekty
– uzupełnia Roman Osuch.
– Prowadzenie samochodu
wydaje się rzeczą prostą,
jak już się tego nauczymy,
ale sama nauka czasami
przychodzi ciężko, wzbudza jakieś lęki. Jesteśmy
cierpliwi, pomagamy naszym uczniom, budujemy
nić porozumienia, dzięki
której mamy wzajemne zaufanie. To na pewno pomaga łatwiej i szybciej opanować zarówno zasady ruchu
drogowego w praktyce, jak
i zachowanie na drodze,
zwłaszcza dla tych, którzy
nigdy po tej drodze nie jeździli nawet na rowerze.
Obok prezentujemy tabelę
z procentową zdawalnością
egzaminów w szkołach jazdy powiatu kołobrzeskiego,
w których przeprowadzono
więcej niż 20 egzaminów.

lakaty, ulotki, spoty miały
ściągnąć jak największą
publiczność. I rzeczywiście, na
plaży przy molo zgromadziło się
około 2000 osób.
Pogoda dopisała, noc była ciepła
i zapowiadała ciekawe wydarzenie
muzyczne w historii miasta. Stało
się jednak inaczej, gdyż koncert
amerykańskiej wokalistki zapisał
się jako porażka od strony organizacyjnej. Artystka wykonując utwór
„Tom’s diner” zaśpiewała zaledwie
kilka taktów. Więcej nie było jej
dane, gdyż zabrakło prądu!

N

a scenie zapanowała konsternacja. Artystka nie wiedziała
jak ma się zachować. Próbowała
świecić sobie latarką i robić dobrą
minę do złej gry. Gdy po chwili
światło nie powróciło, na scenie
oświetlał ją operator kamery TVP
Szczecin. I choć publiczność pod
sceną kontynuowała piosenkę, nie
zabrakło gwizdów i skandowania:
„Dajcie prąd!”. Artystka zeszła ze
sceny, licząc, że za chwilę wznowi
koncert. Ale nie było jej to dane, bo
publiczność w mgnieniu oka opuściła plażę przy molo.

Z

informacji od obsługi wynika, że
w pewnym momencie zabrakło
mocy i padł cały kwartał miasta.
Nie paliły się lampy, zapadły egipskie ciemności. Organizatorzy nie
byli na to przygotowani. Przyczyną
była awaria linii średniego napięcia
w Kołobrzegu. Ponieważ nie było
rezerwowego źródła zasilania,
ostatecznie koncert Suzanne Vega
został przerwany. Nawet gdyby
chciano go wznowić, nie byłoby dla
kogo grać, bo publiczność sobie
poszła.

Samo się nie zrobi…

J

anusz Gromek
ogłozostał
szony kandydatem na kandydata
Platformy Obywatelskiej na prezydenta
miasta.
Ale to nie była żadna
tajemnica, gdyż sam
na antenie Radia
ogłosił,
Kołobrzeg
że prawyborów w
partii nie będzie i że
on też chce zostać
prezydentem. - Nie
ukrywam, że tą kandydaturą jestem też

ja - powiedział Gromek. W tej audycji
było więcej ciekawych
obecnie
stwierdzeń
urzędującego prezydenta. Janusz Grokategorycznie
mek
opowiedział się za
krzyżami w naszym
mieście i sprzeciwił się
budowie minaretów,
bo jego zdaniem Kołobrzeg jest katolickim
miastem. Jacek Woźniak, współuczestnik
audycji, przypomniał
mu, że wolność wyznania jest wolnością

konstytucyjną, co na
prezydencie wielkiego
wrażenia nie zrobiło.
Ale wygrana sama
się nie zrobi. Zwłaszcza gdy prezydent,
co w jego przypadku
nieuniknione, będzie
strzelał gole do własnej bramki i obrażał
się na jakąkolwiek
krytykę. Do tej pory od
ponad 3 miesięcy nie
dostaliśmy odpowiedzi
na prośbę o wywiad z
Januszem Gromkiem.
Widać ten woli rozmawiać sam ze sobą…
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Było ich czworo. Nazwali się muszkieterami.

Muszkieterzy rozbici?

S

tanowili siłę,
której wielu im
zazdrościło, ale nie
brakowało i takich,
którzy się jej bali.
Wszystko zmieniło się
10 kwietnia 2010 roku,

gdy Sebastian Karpiniuk zginął tragicznie
w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem. Zostało „Ich Troje” i tak
miało zostać na długo.
Bo choć mówiło się o

K

L

A

M

A

W KOŁOBRZEGU I ATRAKCYJNE CENY

ul. Mariacka 24B (obok katedry)

www.videomaniak.prv.pl

Niewątpliwie, dowiemy
się tego już podczas
jesiennych
wyborów
samorządowych,
z
których muszkieterzy
mogą zostać wyniesieni… na tarczy…

jak kit!
I choć ludzie kręcili
głowami, to radni
Platformy Obywatelskiej tak się zachwycili strategią promocji Kołobrzegu, gdzie
jod za kilkadziesiąt
tysięcy złotych
fachowo wpisano
obok pomysłu na
miasto ślubów czy
wędkarstwo, że klepnęli go bez specjalnych dyskusji.

NAJWIĘKSZY WYBÓR FILMÓW

Do historii, jak na razie,
przeszły także wspólne
konferencje. Czy to
również koniec samych
muszkieterów? A może
w tym elitarnym gronie
nastąpi jakaś zmiana?

Jod wciskają

500-166-222
E

Być może, ale już po
dwóch miesiącach aktualne stały się słowa
piosenki Budki Suflera, że to tanga trzeba
dwojga. Na boczny tor
trafił Artur Mackiewicz.

Jodobranie – cokolwiek przez to rozumieć, to miał być hit promocyjny miasta.

TELEFON INTERWENCYJNY
R

wewnętrznym pękaniu
wielkiego fundamentu
Platformy
kołobrzeskiej, to każdego dnia
przekonywano mieszkańców, że ta partia potrafi przetrwać więcej.

Wędkarstwo morskie
to sektor prywatny.
Miasto może jedynie
nie
przeszkadzać.
O Kołobrzegu jako
centrum ślubów nad
Bałtykiem też możemy
zapomnieć.
Jedyna
nadzieja była w jodzie.
Była.
Okazuje się, że realizacja głównych zało-

żeń strategii promocji,
jak kołobrzeska strefa
jodu, to fikcja. Zapisy
strategii w tej mierze
de facto zostaną na
papierze. Marta Ostapiec, dyrektor Centrum
Promocji i Informacji
Turystycznej
poinformowała
radnych
o próbie stworzenia
kołobrzeskiej
strefy
jodu. Są jednak dwa
problemy. Obydwa są
fundamentalne.
Po
pierwsze, w Kołobrzegu nie ma specjalnie
dużo więcej jodu niż
gdziekolwiek na Wybrzeżu. Po drugie,
żeby to jodowanie
miało sens, to trzeba
gdzieś je zlokalizować. Pomysłodawcy
proponują kilkusetmetrowy szklany tunel w
Parku Nadmorskim.
Tyle, że jest to park

zabytkowy i raczej
na ten pomysł nie
ma szans. Większość
radnych sceptycznie
podeszła do tego
pomysłu.
Pojawiły
się komentarze, że
takie potraktowanie
strategii oznacza, że
jest to dokument bezprzedmiotowy, gdyż
jego założenia po prostu są nierealne. To
jednak wiadomo od
samego początku. Po
co więc było wydawać
dziesiątki tysięcy złotych na zmianę loga,
hasło
„Klimatyczny
Kołobrzeg” i wiele
innych zabawek, z
których ani miasto,
ani mieszkańcy nie
mają de facto nic? No
może poza nowym
spojrzeniem na jod,
który teraz wciska
ludziom władza.

MŁODZI STRAŻACY

WALCZYLI O PUCHARY

M

łodzieżowe drużyny pożarnicze wzięły udział w zawodach
powiatowych zorganizowanych przez
strażaków z powiatu kołobrzeskiego.
W zawodach wzięło udział 14 ekip
przygotowanych przez okoliczne straże pożarne. Dzieci były świetnie przygotowane, wyposażone, a ich drużyny
fantastycznie zorganizowane. Zadania odbyły się m.in. w sztafecie pożarowej. Dzieci miały fantastyczną
zabawę i widać było, że dużo ćwiczą
i mają już spore doświadczenie. Ich
zmaganiom przyglądały się rodziny
oraz strażacy zawodowi i ochotnicy.
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Z tej strony mało kto zna księdza prałata Tadeusza Wilka,
proboszcza Parafii Mariackiej przy bazylice.

Droga w zabytkowym Parku
Nadmorskim wzdłuż dojazdu
do Bulwaru Szymańskiego
od strony mola.

MIASTO ZAPOMNIAŁO

O DRODZE

P

owstała warunkowo za zgodą
konserwatora zabytków, aby firma
Pro-Bud mogła wykonać zaplanowaną
inwestycję. Z drogą jednak był pewien
problem. Mogły po niej przejeżdżać
wyłącznie pojazdy z przepustką od
prezydenta miasta i to związane bezpośrednio z realizowaną budową. Od samego początku zrobiono jednak w tym
miejscu nadmorską autostradę. Firma
Pro-Bud mało przejmowała się tym kto
i gdzie jeździ. Sprawa ponownie stanęła
u prezydenta i tym razem wykonawca
został zmuszony do przestrzegania
zasad przejazdu drogą wykonaną z płyt
jumbo obok zabytkowych drzew.

W

szystko byłoby dobrze gdyby nie
fakt, że droga już w czerwcu powinna zostać rozebrana. Minął czerwiec,
a potem lipiec, a droga dalej sobie była,
co więcej, jeździł po niej każdy, kto tylko
chciał. Szlaban przy wjeździe był ciągle
podniesiony, a z tabliczki pod zakazem
wjazdu z logiem firmy Pro-Bud i informację „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia
budowy” nikt sobie nic nie robił. Tyle, że
żadnej budowy już nie ma od miesiąca.
O sprawie poinformowaliśmy urzędników. I okazało się, że w Urzędzie Miasta
zapomniano o drodze w zabytkowym
parku. Tymczasem ciężko zapomnieć o
drodze z drzewami zakrytymi deskami,
w której ludzie urządzili sobie szalety, a
podobno Straż Miejska wlepia mandaty
za przejazd bez przepustek.

O

kazało się, że po tym jak zainteresowaliśmy się sprawą, właściciele
okolicznych lokali wnieśli do prezydenta
pismo z prośbą, aby droga na budowę
robiła odtąd za drogę pożarową do końca roku. Prezydent jednak się nie zgodził i drogę ma rozebrać firma Pro-Bud
na swój koszt, a teren przywrócić do
stanu pierwotnego. Będziemy pilnowali,
żeby nie trwało to do końca grudnia.

Wilk potrafi
dać czadu!
Z

akończył się pierwszy wątek w sprawie byłej pracowniczki szpitala Beaty
Zbylickiej. Wygrała odszkodowanie w Sądzie Okręgowym w
Koszalinie.
Sprawa w sądzie pracy toczyła
się 3 lata! Sprawa do Sądu Rejonowego trafiła jeszcze w 2007
roku. Beata Zbylicka domagała
się w nim przywrócenia do pracy
lub ewentualnie odszkodowania.
Najpierw przegrała, ale Sąd Okręgowy w Koszalinie zwrócił sprawę
do ponownego rozpatrzenia w
Kołobrzegu. Po pewnym czasie
sprawa zaczęła być przewlekana
na co uwagę znów zwrócił Sąd
Okręgowy w Koszalinie. Wreszcie,
przed kołobrzeskim sądem Beata
Zbylicka po raz kolejny przegrała.
Ten wyrok został jednak zaskarżony.
- Zostałam zwolniona z pracy
w maju 2007 roku - opowiada
Beata Zbylicka. - Trudno sobie
wyobrazić, gdy we wcale nietrudnej sprawie na sprawiedliwość

trzeba czekać tyle czasu - dodaje.
Sąd Okręgowy w Koszalinie przywróciłby powódkę do pracy,
jednak nie zrobił tego
wyłącznie dlatego, że
dyrektorem Szpitala
Regionalnego jest
Janusz Olszewski.
Sąd uznał argumenty strony
powodowej
i za bezp o dstaw ne
zwolnienie z
pracy przyznał Beacie
Zbylickiej
odszkodowanie.
Członek
zarządu województwa
zachodniop omorskiego,
odpowiedzialny za
lecznictwo - Marek
Hok, obiecał, że przyjrzy się sprawie. Wyrok jest
prawomocny.

O

ficjalnie
niezwykle
ł a g o d n y,
znawca łaciny i innych języków oraz
muzyki kościelnej,
gdy nikt nie widzi,
zmienia się nie do
poznania. Chwyta

wygrała!

Beata Zbylicka

za kilof, kosiarkę
czy nawet młot
pneumatyczny. Tak,
tak – prawdziwej
roboty ksiądz Wilk
się nie boi. Nawet
strzyżenie żywopłotu to dla niego pikuś. Ksiądz Pikuś…
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Kobieta krzyczała,
ale nikt jej
nie pomógł

Chodnik przy ulicy Myśliwskiej skręcający w kierunku ulicy Kupieckiej nad bagniskiem, to trasa wielu mieszkańców
każdego dnia. W okresie sezonu natężenie ruchu w tej części miasta jest ogromne. Jest tylko jeden problem. W tym
miejscu nie ma oświetlenia. Ani jedna lampa nie zwiększa
tam bezpieczeństwa i tak jest od lat.

B

W

R

W

yła sobota 24 lipca.
Nieco po godzinie 3
nad ranem przy ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy
Kupieckiej odbiła Monika D. 34-letnia kobieta
przyjechała na Sunrise
razem z mężem z Grójca.
Gdy skręcała, za plecami
miała wielką imprezę,
strumienie światła i jeden
wielki ryk muzyki. Została
zaciągnięta w kierunku
bagna i rozebrana. Policja ustali, że krzyczała,
okropnie krzyczała. Ale
nikt jej nie pomógł. Wielu
nie widziało, bo było ciemno. Nie ma tam ani jednej
lampy. Wielu nie słyszało,
bo miało zamknięte okna.
Ludzie chcieli spać.
oznegliżowane zwłoki kobiety znaleziono
w rowie przy ul. Kupieckiej niedaleko Gimnazjum nr 3. Były przykryte
tylko ubraniem. Kobiety
poszukiwano już w sobotę od rana. O pomoc
w jej odnalezieniu prosił
zaniepokojony mąż. Natychmiast zaangażowała
się policja. Informacja o
zaginięciu kobiety pojawiła się na ogrodzeniu terenu festiwalu. Ciało żony
znalazł właśnie mąż.

stępne wyniki sekcji zwłok, która została zarządzona przez
kołobrzeską prokuraturę,
były znane już 2 dni po
morderstwie. - Bezpośrednią przyczyną zgonu
było następstwo urazów
mechanicznych głowy ze
złamaniem kości twarzy
i mózgoczaszki - mówi
Aneta Skupień, rzecznik
Prokuratury Okręgowej
w Koszalinie. - Badania
trwają. Pozostałe okoliczności wyjaśnią badania
histopatologiczne,
ale na ich wyniki musimy poczekać. Na dzień
dzisiejszy
podejrzenie
gwałtu nie zostało ani
potwierdzone, ani odrzucone.
sprawę
zaangażowała się policja
z Kołobrzegu i Szczecina. Śledczy apelują do
wszystkich, którzy mają
jakiekolwiek informacje
na temat morderstwa
kobiety, aby zgłaszali się
do Komendy Powiatowej
Policji w Kołobrzegu.
Można dzwonić pod
numer telefonu 94-35335-11 lub 94-353-35-12,
albo pod numer alarmowy 997.

Budynek przy ul. Chodkiewicza z klatkami 3A i 3B. Nowoczesne budownictwo,
opieka Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gwarancja
fachowości i bezpieczeństwa. Ale to tylko pozory. Mieszkańcom każdego
dnia zagraża cichy zabójca.

Czy gdyby było tam oświetlenie

nie doszłoby do tragedii?

S

prawę doskonale zna
radny Jacek Woźniak.
- Ja o oświetlenie tego terenu wnioskuję już przeszło
2 lata. Był nawet wniosek
Komisji Komunalnej do
prezydenta miasta Janusza Gromka. I tak to trwa
- dodaje. Sprawdziliśmy.
Sprawą tego terenu radni
z Komisji Komunalnej
zajmowali się dokładnie
21 lutego 2008 roku. Radny
Woźniak
interweniował
na wniosek mieszkańców
osiedla Ogrody, którzy
skarżyli się na brak oświetlenia najkrótszej drogi
pieszej z tej części miasta
do centrum. Jak wyjaśniał
prezes Kołobrzeskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
- Maciej Żurowicz, spółdzielnia z chęcią oddałaby
swój fragment terenu nad
bagniskiem miastu, ale

miasto nie chciało. Dlatego
nie widział najmniejszego
problemu, żeby miasto
teren, z którego korzystają powszechnie wszyscy
mieszkańcy, na swój koszt
oświetliło. I rzeczywiście,
5 marca 2008 roku komisja
wystosowała do prezydenta
Janusza Gromka pismo, w
którym prosiła o zabezpieczenie środków w budżecie
na oświetlenie tej części
osiedla. Miasto miało kupić
kabel i latarnie, a montaż
miała wykonać spółdzielnia. Oświetlenia nie ma do
tej pory.
- Miasto zwróciło się do
Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”, teraz jest
to spółka „Energa”, aby oni
postawili to oświetlenie, a
miasto będzie je utrzymywać - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy

W tym budynku

prezydenta. - Takie pismo
zostało do nich wysłane w
grudniu 2009 roku. „Energa”
zgodziła się. Robią projekt,
zwrócili się do nas o decyzję
o warunkach zabudowy. Tu
trzeba było zrobić szereg
uzgodnień. Ta decyzja na
dniach zostanie im wydana.
Rzecznik nie tłumaczy jednak, dlaczego trwało to tak
długo. Czy wkopanie 3 lub
4 lamp musi zająć ponad 2
lata? Michał Kujaczyński
odsuwa skojarzenie, że
lampy zostaną wykonane
już po morderstwie kobiety.
Nasuwa się jednak pytanie:
czy gdyby te lampy były w
ową sobotnią noc, to czy
byłoby tam choć trochę
bezpieczniej i być może nie
doszłoby do tragedii? Tego
się już nie dowiemy. Czasu
bowiem cofnąć się nie da.

śmierć
to kwestia czasu

Ten budynek doskonale
znają kołobrzescy strażacy.
Przyjeżdżają tu często i to nie
dlatego, że pojawił się ogień.
Ostatnio pomocy potrzebowała matka z dzieckiem.
33-latka i jej 6-letnia córka
podtruły się tlenkiem węgla
z piecyka gazowego. Było
ciepło, niemal parno. Powietrze było gęste i choć niedaleko jest morze, nie było ani
jednego podmuchu wiatru.
Tlenek węgla nie był usuwany z lokali. Został w środku i
czyhał na swoje ofiary.
Strażacy zalecają wymianę
systemu wentylacyjnego. - I

na tych kwitkach się kończy
- mówią wzburzeni mieszkańcy. - Upominamy się o
zrobienie normalnej i skutecznej wentylacji, a nam
się proponuje półśrodki.
Ostatecznie zamontowano
nam czujniki tlenku węgla
i na tym się skończyło. Na
co czeka pan prezes TBSu, cała ta rada nadzorcza i
prezydent Gromek? Skarżyliśmy się już wszędzie i nikt
nas nie słucha. I będzie tak
do czasu, aż w nocy jakaś
rodzina się zaczadzi!
Interweniujemy w sprawie
czadu u prezesa KTBS,

Roberta Cieciory. - Mogę
zadeklarować mieszkańcom, że pomimo trudnej
sytuacji finansowej spółki,
przystąpimy do rozwiązania problemu przy ulicy
Chodkiewicza. Na pewno u
tej pani wymienimy piec, na
urządzenie z zamkniętym
obiegiem spalin. Sukcesywnie będziemy rozwiązywali problem w całym
budynku.
Szkoda, że to tyle musi
trwać. Trudna sytuacja
finansowa spółki to jedno.
Drugie to ludzkie życie,
które nie ma ceny.
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Rozbierali rusztowanie
na bazylice
jak pająki
Tysiące części przez
kilkanaście dni usuwali z bloku wieżowego
kołobrzeskiej
bazyliki pracownicy
firmy budowlanej zajmującej się montażem
zespołów rusztowań.
Specjalna konstrukcja
była rozbierana element po elemencie.

Na gotyckich murach
zabytkowej świątyni
pajęczyna rusztowań
spoczywała przez rok.
Teraz, po zakończeniu prac restauracyjnych niemal każdego
dnia odsłaniano kolejną część wieży. robotnicy uwijali się jak
pająki na stalowych

linach posyłając w dół
kolejne belki i kratownice.
Prace restauracyjne
trwają jeszcze we
wnętrzu bazyliki. Dobiega końca remont
krypty, ale dalej prowadzone są zabiegi
konserwatorskie przy
polichromii sklepień.

Kompozycje klasyków wespół
z szumem fontanny stworzyły
fantastyczną atmosferę.

Ar tystki ały
w
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t
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N

a zakończenie
obchodów Dni
Morza na placu przy
bindażu odbył się kameralny koncert czterech utalentowanych
artystek. W programie
były standardy muzyki klasycznej.

P

lac, na którym znajduje się historyczny
bindaż im. prof. Siweckiego oraz odbudowana
niedawno
fontanna,
przed
1945
rokiem
nazywany był Placem
Koncertów Porannych.
To tutaj, w atmosferze
charakterystycznej dla
kurortu pierwszej kategorii odbywały się znakomite wykonania dzieł
najbardziej popularnych
kompozytorów
europejskich, a zwłaszcza
niemieckich. Niedaleko
tego miejsca, przy ul.

Cichej w okresie swojego pobytu w Kołobrzegu
mieszkał wybitny niemiecki
neoromantyk
Max Reger, kompozytor
i organista.

I

teraz, po wielu wielu
latach plac znowu
ożył dzięki muzyce.
Cztery młode artystki,
z Bydgoszczy i Łodzi,
zagrały kameralny koncert, który przyciągnął
przechodniów i spacerowiczów. Kompozycje
klasyków wespół z szumem fontanny stworzyły
fantastyczną atmosferę.
Za takie muzyczne ożywianie miasta i nawiązywanie do znakomitych
miejskich tradycji, organizatorom należą się
gratulacje. I można też
zmienić nazwę miejsca
na Plac Koncertów Wieczornych.

4 metry pod ziemią na drodze krajowej
Takich wykopów w Kołobrzegu
dawno nie było. Wszystko zaczęło
się od dziury na ul. Koszalińskiej, w
którą wpadły dwa samochody. Okazało się, że droga krajowa jest podmyta. Powstały spore utrudnienia w
ruchu, w związku z zamknięciem
odcinka jezdni. Ruch de facto odbywał się dzięki zatoce autobusowej.
Początkowo wydawało się, że wystarczy odrobina piasku, betonu
i asfaltu, żeby było po problemie.
Gdy jednak rozpoczęto kopanie,
prawda wyszła na jaw. Na początku
odnaleziono jedną pękniętą rurę.
Ziemia wydawała się jednak wypłu-

kana głębiej. Pracownicy budowlani mieli nosa, bo pęknięta była
również rura odprowadzająca wodę
na głębokości 4 metrów. Woda
lała się więc pod drogą wszelkimi
możliwymi szczelinami. Wykonano
na nowo podmurówkę studzienki i
wzmocniono ją specjalną opaską.
Następnie założono nowe rury,
położono beton i 12-centymetrową warstwę asfaltu. A pracownicy
modlili się, żeby żaden ciekawski
kierowca nie wjechał na nich do
dziury. Niejeden ciekawie wyglądał
z gabloty w dół, co też tym razem ci
drogowcy wymyślili…

FENIKS ma już 10 lat
S

towarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej oraz
Ich Rodzin i Przyjaciół
„FENIKS” funkcjonuje w
Kołobrzegu od 2000 roku.
W ciągu tego czasu inicjatywy organizacji zaskoczyły
wielu społeczników, gdyż
nie tylko są one niezwykle
przydatne społeczeństwu,
ale zagospodarowują jego
jednostki do pracy na rzecz
innych.
Stowarzyszenie
prowadzi Klub Pacjenta, Powiatowy Ośrodek
Wsparcia oraz Biuro Porad
Obywatelskich.
- Klub Pacjenta stwarza
możliwość
nieodpłatnego kontaktu z lekarzem
psychologiem, terapeutą
uzależnień - mówi Ewa
Giza, prezes stowarzyszenia „Feniks”. Zapotrzebo-

wanie na tego typu usługi
jest ogromne. Uboższych,
gorzej sytuowanych mieszkańców miasta nie stać na
korzystanie z komercyjnych form usług terapeutycznych, oferta państwowej opieki zdrowotnej jest
niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb pacjentów, np. nie ma możliwości
korzystania z usług psychologa w ramach Narodo-

wego Funduszu Zdrowia.
Klub Pacjenta wypełnia tę
lukę, dając możliwość korzystania z porad psychologa, socjologa, możliwe
jest uczestnictwo w długotrwałej, systematycznej
terapii, przeprowadzanie
interwencji kryzysowych
w środowisku pacjenta
lub wręcz dowóz pacjenta
do miejsca konsultacji czy
terapii .

J

ak dodaje Ewa Giza, „Feniks” przywrócił wielu
ludzi do normalnego życia,
do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Dla tych ludzi niezbędne
jest wsparcie ich samych, ale
także pozostałych członków
kołobrzeskiej społeczności.
Tym razem było to możliwe
na „Pirackiej Przygodzie”,
gdzie obchodzono 10-lecie
stowarzyszenia.
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Chylińska
zgłodniała
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Koncert Agnieszki
Chylińskiej w Kołobrzeskim
amfiteatrze wypadł
znakomicie

w amfiteatrze
- Słuchajcie, jestem
głodna, macie coś
do jedzenia? – w taki
sposób znana wokalistka
Agnieszka
Chylińska
zwróciła
się do swoich fanów w
kołobrzeskim amfiteatrze. Zaskoczyła tym
wszystkich. Fragment
koncertu nagrał kołobrzeżanin Wiesław
Pawlik. Na portalu You
Tube obejrzano go już
100 tysięcy razy.
- Macie jakąś suchą

bułkę? – pyta Chylińska. - Tak? To dajcie
mi jeść! Macie coś?
Naprawdę zgłodniałam! Kto ma coś? Bułę
masz? Co to jest? Z
serem? To rzuć! – w
tym momencie artystka chwyta kanapkę
i ku radości swoich
fanów zrobiła sobie
przerwę. Ale zamiast
„KitKata” na deskach
amfiteatru wcinała bułkę z serem. – Muszę
coś zjeść – tłumaczy

Chylińska.
– No mówcie co tam
u was, a ja
będę jeść….
K o n c e r t
Agnieszki
Chylińskiej
wypadł znakomicie. A przynajmniej w Polskę
nie poszła fama, że
u nas gwiazdy padają
z głodu. Zawsze jakaś
bułka z serem się
znajdzie…

Spacer z „miską” pod pachą
P
rezydent
Janusz
Gromek dąsa się na
naszą gazetę, o portalu
miastokolobrzeg.pl już nie
wspominając, bo nie pokazujemy jego sukcesów. A
my jeździmy z aparatem na
różne cięcia wstęg, wsłuchujemy się w huk korków
od szampana i nie możemy
się nadziwić, czym tak prezydent się zachwyca.

wiście tylko z Platformy
Obywatelskiej.
Przybyła
też zapewne zupełnie przypadkiem Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej.
Janusz Gromek przeciął
wstęgę, odpalił fontannę a
następnie jak sam się wyraził, z „miską” pod pachą
poszedł przejść się pod
stalową klatką, nad którą
rosną graby.

N

W

ie tak dawno otwarty
został bindaż wraz
z przyległym parkiem.
Przybyli politycy oczy-

międzyczasie
zastępca
prezydenta
Tomasz Tamborski w obliczu zeszpeconego bin-

Upuścili krwi staroście

BURZA Z ISKRAMI
daża poddaje się i mówi:
„Dobra, można to było
zrobić inaczej”. Ale sam
prezydent nie traci mocy i
przekonuje dziennikarzy o
praktycznym zastosowaniu stalowych rurek, które
do niczego nie służą. Ale
są i tyle. - Może jakieś róże
tu zasadzić - podpowiadała
Miss Polonia prezydentowi. Na podpowiedziach się
skończyło. Widać nie usłyszeli ich doradcy Janusza
Gromka i nie powtórzyli
szefowi. A wiadomo, obcym nie można ufać…

G

dyby to działo się w nocy, można by pomyśleć, że to złomiarze
wyciągnęli pazerną rękę po maszt z
legendarnego okrętu ORP Burza. Ale
akcja rozpoczęła się nad ranem. Brygada uzbrojona w kątówki i dźwig pocięła
na części ważny eksponat Muzeum
Oręża Polskiego, aby następnie poddać
go gruntownej konserwacji. - Nie było
odważnych, aby wejść na wyższe partie
masztu i tam nie był on w ogóle malowany - opowiada dyrektor muzeum
Paweł Pawłowski. - Wiemy również,
że maszt już kiedyś się złożył podczas
wichury. Chcemy, żeby był bezpieczny i
żeby stanowił kołobrzeską atrakcję. Stąd
konieczność prac renowacyjnych.

S

tarosta Artur Mackiewicz wybrał oryginalną metodę na
obniżenie sobie ciśnienia i
postanowił honorowo oddać
krew. Był to krok odważny
– inni samorządowcy nie
poszli jego śladami. Najpierw przeszedł badanie
lekarskie, a potem został
oddany w ręce fachowego
personelu. Jedno ukłucie – i
po kilku chwilach substancja
ratująca życie mogła być już
przekazana osobom potrzebującym.
Pytanie tylko, czy przeciwnikom Mackiewicza to
wystarczy. Bo w polityce
taka ilość krwi to zaledwie
przygrywka…

K

ontrtorpedowiec ORP „Burza”
służył w Marynarce Wojennej w
latach 1932-1977. Po zezłomowaniu
do Kołobrzegu trafił maszt ze słynnego
okrętu.
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Jacek Kuś: Polityka to moje hobby
M
iasto Kołobrzeg:
Co takiego trzyma Jacka Kusia
w SLD? Podobno teraz
trendy jest PO?
Jacek Kuś: (śmiech) Ja swoją działalność w strukturach
lewicy zacząłem w wieku 16
lat. Pierwszy raz brałem
udział jako wolontariusz w
kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego. I jestem z SLD
związany od tego czasu.
Trzymają mnie tu poglądy.
Mam poglądy lewicowe i
się ich nie wstydzę, wręcz
przeciwnie. Ten światopogląd mam zaszczepiony
przez mojego ojca. Dom
zawsze był lewicowy, ze
wskazaniem na tolerancję i
szacunek dla drugiego człowieka. I tak właśnie rozumiem lewicę. Lewica to nie
jest dzisiaj tylko aborcja czy
Karta Praw Podstawowych,
ale to przede wszystkim
właśnie tolerancja i szanowanie ludzi, również tych,
którzy mają inne poglądy.
MK: Ale poglądy i idee
podobno nie przekładają
się na pieniądze. Panuje
takie powszechne przekonanie, że w polityce liczą
się wyłącznie pieniądze.
JK: Ja jestem osobą, która
oprócz swoich zainteresowań i działalności samorządowej, potrafi robić wiele

innych rzeczy. Potrafię
zarabiać na życie samodzielnie, bez politycznego
wsparcia. Nie jestem w
partii dla pracy czy pieniędzy. Zarabiam i utrzymuję
się głównie przez swoją
działalność gospodarczą.
Polityka samorządowa to
dla mnie hobby, możliwość
spełniania się w ramach
moich
zainteresowań.
To jest chęć obcowania z
ludźmi i rozwiązywania
problemów, tak jak to
robi Stanisław Wziątek
czy Grzegorz Napieralski.
To tworzy dobry klimat,
klimat porozumienia i
współpracy. W tym czuję
się dobrze. Dobrze czuję
się także w kołobrzeskich
strukturach SLD. Tu są ludzie, od których nauczyłem
się bardzo wiele. Nasi obecni radni to przecież ludzie o
ogromnym doświadczeniu.
Buduje mnie także fakt, że
mamy w szeregach partii
coraz więcej ludzi młodych,
którzy także wnoszą wiele
dobrego. To moi przyjaciele, których szanuję. Mam
nadzieję, że oni mają podobne zdanie o mnie.
MK: Jak słyszy się takie
deklaracje, a patrzy się na
to, co dzieje się w samorządzie, szczególnie od 4
lat w Kołobrzegu zawłasz-

czonym przez jedną partię, to trudno uwierzyć,
że jeszcze jacyś ideowcy w
tym mieście są.
JK: Ja jestem przekonany,
że tacy ludzie są. Ale jest też
tak, że każda władza, która
przejmuje rządy w mieście
musi otaczać się ludźmi,
którym ufa i którzy będą
pewnym narzędziem do
sprawowania polityki. Problem polega na tym, że w
dzisiejszych czasach, ale to
nie tylko dotyczy Platformy
Obywatelskiej, także Prawa
i Sprawiedliwości i kiedyś
niestety również SLD, że
granica ta została w znacznym stopniu przekroczona.
Społeczeństwo to obserwuje i doskonale o tym
wie. Jest to szczególnie widoczne w takim mieście jak
Kołobrzeg. I jestem przekonany że wszyscy, którzy
sprawowali władze w tym
mieście po 1989 roku mają
co nieco za paznokciami. Ja
mam tylko nadzieję, że wobec wciąż młodej polskiej
demokracji samorządowej,
im dalej w las, tym więcej
wniosków będą wyciągali
politycy, żeby tych błędów
nie powtarzać. Czytaj dalej:
maksymalnego obsadzania
stanowisk swoimi ludźmi,
którzy nie zawsze są kompetentni. I to jest niestety
całe zło samorządu.

Jacek Kuś
MK: Jacek Woźniak jest
kandydatem SLD na prezydenta miasta. 4 lata
temu był to Henryk Rupnik i mówiło się, że w kołobrzeskiej lewicy zwyciężył tzw. „beton partyjny”.
Można więc wnioskować,
że SLD poszło po rozum
do głowy i stawia na ludzi
młodych?
JK: Czas najwyższy, żeby w
SLD stawiać na ludzi młodych. Naturalnie odbywa
się zmiana pokoleniowa.
To doskonale pokazały wybory prezydenckie i bardzo
dobry wynik Grzegorza Napieralskiego. W jego otoczeniu pojawia się coraz więcej
młodych ludzi. Osobiście
popieram to, że Grzegorz
Napieralski odsunął nieco

starsze pokolenia posłów
czy radnych i pociągnął za
sobą młodych. To nie jest
zrywanie z doświadczeniem, ale to jest dopuszczenie do głosu młodszych
roczników. Dajemy nowy
wizerunek, świeżość, nową
myśl. Dziś SLD to nie jest
tylko okres przed 1989 rokiem. To są również ludzie
w moim wieku. Jest nas wielu. SLD jest jedyną zwartą i
mającą szerokie poparcie
elektoratu lewicowego w
Polsce partią. Mamy więc
ogromny potencjał i trzeba
go wykorzystać umiejętnie.
Jestem przekonany, że to się
nam uda. Nie można jednak
popadać w samozachwyt.
Już cztery lata temu mówiło
się wiele o oddaniu władzy
w ręce młodych. Tak się też
stało w wielu samorządach
gdzie władzę przejęli „ci”
właśnie młodzi. Skutek
jednak okazał się w moim
mniemaniu opłakany. Na
gruncie
kołobrzeskim
pomieszanie młodości z
rutyną i fachowością moich starszych koleżanek i
kolegów to jedyna recepta
na lewicę, która ma coś
do zaoferowania naszym
mieszkańcom. Wracając do
Jacka Woźniaka to naturalny kandydat SLD na stanowisko prezydenta. Moim
zdaniem on po prostu

zasługuje na to. To twardy
chłopak, który wielokrotnie
brał na siebie duży ciężar
i zawsze doskonale dawał
sobie radę. Obserwując jego
przez ostatnie lata uważam,
że bardzo dojrzał - ma
energię, wiedzę i ogromny
potencjał.
MK: Zamierzasz zostać
radnym?
JK: Powiem może tak: ja
się do tego nie pcham, ale z
drugiej strony lubię działać
w samorządzie. To jest moje
hobby. Ale na pewno spróbuję po raz drugi zdobyć
mandat radnego. W poprzednich wyborach startowałem już jako kandydat do
Rady Miasta. Niestety, nie
udało mi się dostać, chociaż
może i stety, bo jak patrzę
na te ponad 3 lata, to zdobyłem spore doświadczenie
i dużo obserwowałem. Marzy mi się, aby Rada Miasta
w wykonaniu SLD to była
mieszanka młodości z doświadczeniem. Jeżeli byśmy
mieli 6 może 7 radnych, to
moim marzeniem jest 3 nowych, młodych i prężnych
radnych, którzy wniosą do
Rady Miasta nową jakość,
na którą będzie składało
się nasze nowe spojrzenie
i doświadczenie starszych
radnych. To by było rozwiązane idealne.

Bernard Mielcarek: Nie będę niczyją marionetką

M

iasto Kołobrzeg:
Może prosto z
mostu. Wierzy
pan w ogóle w szanse PiS
w Kołobrzegu?
Bernard Mielcarek: Ja
jeszcze nie jestem kandydatem na prezydenta, to po
pierwsze. A dwa, jakbym
nie wierzył, to bym się nie
zgodził.
MK: Ale będzie pan.
BM: Nie wiem. To już
trochę trwa. Na początku
byłem zwolennikiem pewnej formy prawyborów. Po
wielu rozmowach zarząd
PiS doszedł do wniosku,
że ta forma nie jest zbyt
odpowiednia. Kandydata
wybierze więc wieloosobowy zarząd. Natomiast nie
ma wcale pewności, że to
będę ja.
MK: Jak nie Bernard Mielcarek, to kto?
BM: Trudno mi powiedzieć.
Nie jestem w zarządzie, a to

autonomiczna decyzja zarządu.

MK: Ile jeszcze trzeba
poczekać, żeby PiS dojrzał
do swojego kandydata na
prezydenta?
BM: To nie jest kwestia
dojrzewania. Jeszcze do
niedawna byliśmy przekonani, że w sprawie wyborów mamy trochę więcej
czasu, ale ta deklaracja w
sprawie kandydata, mogę o
tym zapewnić, wkrótce ta
deklaracja padnie. Myślę,
że sierpień to czas do tego
optymalny.

MK: A gdyby spojrzeć
przez pryzmat Kołobrzegu, to PiS ilu ma tu członków?
BM: Prawo i Sprawiedliwość ma sporo członków.
Nie narzekamy. Obecnie
jest to ponad 60 osób i
ciągle się rozrastamy. Myślę,
że to znacząca siła w Kołobrzegu.
MK: I wśród tych 60 osób
jest ktoś jeszcze, kto chce
startować na prezydenta
miasta?
BM: W PiS 2 lata temu
odbyły się wybory do
zarządu. Ja wtedy byłem
po moim epizodzie prezydenckim i mimo tego, że
liczyłem, że uda mi się do
tego zarządu wejść, wcale
tak się nie stało. Dlatego
nic nie jest oczywiste. Jest
parę osób w partii, które
w tych wyborach również

Bernard Mielcarek
mogłyby wystartować. Ja
nikogo o to nie proszę,
nie zabiegam. Jeśli będzie
decyzja, to ją rozważę.
Mam już doświadczenie
z magistratu. Wiem, co to
jest za praca na tym stanowisku. Tam nie chodzi o
splendory, tam jest ciężka
harówa, a jak ktoś uważa,
że może być inaczej, to jest
w błędzie.

MK: A PiS ma szansę na
prezydenta?
BM: Gdybym w to nie
wierzył, to bym nie kandydował. Siła drzemie w
osobowości. Ja nie jestem
zwolennikiem szyldów, ale
poglądów. A jak ktoś mi
przylepi łatkę Pisowca, no
to będzie smutne. Bo to, że
widać taki trend, że tu dużo
głosów zebrał w ostatnich
wyborach Bronisław Komorowski, to o niczym nie

świadczy. W samorządzie
liczy się program, nie szyld.
Tu topienie ludzi w ulotkach nie ma sensu.
MK: A pan nie wstydzi się
być w PiS?
BM: (uśmiech) To jest
ciekawe pytanie. Nie, nie
wstydzę się. To jest jedyna
partia, z którą się związałem, dopóki ona będzie
istnieć. W PiS jestem 9 lat.
Kiedy o partii nikt jeszcze
specjalnie nie słyszał, ja
już w niej byłem. Jestem z
tą partią na dobre i na złe.
Poza tym, w samorządzie
nie liczy się partia, ale to, co
chce się zrobić dla ludzi, dla
ogółu mieszkańców.
MK: No to jeśli tak, to czy
PiS zawrze koalicję z SLD?
SLD też walczy o lepszy samorząd i załatane dziury
w mieście.
BM: To pytanie sprowadza
się do tego z kim, czyli z
jakimi ludźmi. Odpowiedź
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na to pytanie może zapaść
po wyborach, gdy będzie
wiadomo, z jakimi ludźmi
mamy rozmawiać. Moim
zdaniem, trzeba znaleźć
porozumienie programowe,
ale nie za wszelką cenę i
pod warunkiem, że będzie
możliwa realizacja programu, a nie łupienie stołków.
MK: A jeśli pan zostanie
prezydentem, to kto będzie decydował o pana
polityce: pan czy poseł
Czesław Hoc?
BM: Nie chciałbym startować w wyborach tylko po to,
żeby zostać cudzą marionetką. Przy czym chętnie będę
słuchał rad innych, zwłaszcza ludzi doświadczonych, a
takim doświadczonym i szanowanym człowiekiem jest
między innymi poseł Czesław Hoc. Bycie marionetką
się nie sprawdza. Przerabiał
to już Janusz Gromek w tej
kadencji samorządu. To się
źle skończyło dla miasta.

- kontrowersyjne komentarze
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Marek Hok: Teraz w mieście dzieje się bardzo dobrze, choć mam wrażenie,
że się przyzwyczailiśmy do tych sukcesów, że tak musi być.

To będzie walka o każdy głos

Miasto Kołobrzeg: Kandydatem na kandydata na
prezydenta miasta został
Janusz Gromek i pan to
popiera, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu
ś.p. Sebastian Karpiniuk
stawiał na pana, a Janusza Gromka widział w
Senacie. Czyli tylko pan
mógł pokonać Henryka
Bieńkowskiego.
Marek Hok: Trzeba zdać
sobie sprawę z tego, że
polityka i odpowiedzialność za miasto wymaga
zespołu. Janusz Gromek
jest sportowcem i wie co
to współpraca w grach zespołowych. Natomiast pan
Henryk Bieńkowski jest
solistą.
MK: Deklaruje pan, że
Janusz Gromek to wymarzony kandydat i ekspert
od gry zespołowej, gdy
tymczasem wiele osób w
PO mówi, że to właśnie
solista, który w dodatku
wymknął się spod kontroli
partii. Nikogo nie słucha.
Pan to potwierdza?
MH: Nie, ja to dementuję.
Pierwsze słyszę, że takie
są w ogóle opinie. Spotykamy się bardzo często i
rozmawiamy, zarówno z
prezydentem, jego zastępcami i członkami Platformy
i nie zauważyłem tu jakiś
problemów.
Myślę,
że
obecnie Janusz Gromek
jest postrzegany inaczej,

niż to było 4 lata temu, gdy
był duszą towarzystwa i był
takim naszym serdecznym
kolegą. Z racji zajmowanego stanowiska te
zachowania się zmieniły. I
dlatego te osoby, które były
przyzwyczajone do innego
traktowania przez Janusza
Gromka w roli radnego czy
kolegi, a dzisiaj odczuwają
dyskomfort – no musi być
inaczej odbierany. Ja nie
chcę go tłumaczyć, ani tych
osób, które są zawiedzione,
bo jak mówię: to jest osoba
publiczna, która zajmuje
stanowisko
prezydenta
Kołobrzegu i on musi reprezentować nie tylko urząd,
ale i nas wszystkich. Stąd
właśnie może ten odbiór,
ale ja tak tego nie odbieram. Wręcz przeciwnie.
Jestem pełen uznania za
jego pracę, tym bardziej, że
przecież miał też kłopoty ze
zdrowiem, bo na zewnątrz
to wydaje się, że to zaszczytne stanowisko, funkcja, samochody, wyjazdy, a
to ciężka praca po kilkanaście godzin dziennie.
MK: Ta dusza towarzystwa, jak pan wspomniał,
4 lata temu dostała 93
głosy więcej niż Henryk
Bieńkowski i wygrała wybory. Nie ma pan obaw, że
ta grupa zawiedzionych
osób to znacznie więcej
niż 93 osoby?
MH: Pamięta pan, ja też pa-

miętam, że to były zupełnie
inne relacje. To była osoba,
która była kandydatem na
prezydenta i dużo łatwiej
zawsze jest bronić pozycji
prezydenta z pozycji tego
urzędu i dlatego wtedy
ta walka była do samego
końca. Wtedy wybór rozbił
się o dziewięćdziesiąt parę
głosów. Janusz Gromek
wtedy walczył o każdy głos,
a pan prezydent Bieńkowski
miał ten komfort, że sprawował funkcję i miał narzędzia.
Teraz jest odwrotnie, ale
będziemy walczyli o każdy
głos, żeby to nie było dzie-

więćdziesiąt parę głosów,
ale przynajmniej ponad 900.
MK: Pana zdaniem, Henryk Bieńkowski jest bez
szans?
MH: Nie, tak nie mogę
powiedzieć. Ja szanuję
wszystkich kandydatów. To
nie jest tak, że nie ma szans.
Każdy ma szansę. Wygrana
kampania będzie zależała
od tego, jakimi kto ludźmi się
otacza no i oczywiście od
programu. Teraz w mieście
dzieje się bardzo dobrze,
choć mam wrażenie, że się
przyzwyczailiśmy do tych
sukcesów, że tak musi być.

A tak wcale nie musi być.
To jest wypadkowa wielu
czynników,
działających
na naszą korzyść. Ale te
sukcesy nie wzięły się znikąd. One wynikają z naszej
ciężkiej pracy. To jest także
zasługa ludzi żyjących w tym
mieście. Oni pomimo wielu
problemów
technicznych,
komunikacyjnych i innych,
są szczęśliwi, że żyją w takim mieście jak Kołobrzeg.
Ci ludzie będą głosowali za
Januszem Gromkiem.
MK: Skoro Henryk Bieńkowski ma jednak szanse,
to co będzie, jak wygra?
MH: No, mój zawieszony
głos jest głosem troski o
Kołobrzeg. Powiedziałem,
odpowiedzialność za miasto, za jego rozwój, to jest
gra zespołowa. Uważam, że
Henryk Bieńkowski, którego
znam, reprezentuje sporty
indywidualne. My chcemy
grać w naszej drużynie.
Tylko drużyna gwarantuje
rozwój tego miasta.
MK: A propos drużyny.
Byliście czterema muszkieterami. Dlaczego Artur
Mackiewicz opuszcza grono muszkieterów czy jest z
niego redelegowany.
MH: To jest chyba zbyt daleko idące uproszczenie. Artur
Mackiewicz był i jest naszym
kolegą, jest członkiem zarządu,
samorządowcem.
Uważam, że nie ma podstaw do takiego twierdzenia.
On jest w dalszym ciągu z
nami. Teraz akurat jest na
zasłużonym urlopie i może
dlatego nie jest widoczny,
ale jest aktywnym i bardzo
nam potrzebnym kolegą.
Liczymy na jego doświadczenie i współpracę.
MK: Pan od początku
deklaruje, że w Platfor-

mie Obywatelskiej jest
jedność. I wydawało się,
że powtórzone wybory
w partii do zarządu będą
jedynie
formalnością.
Tymczasem okazało się,
że ci sami ludzie 30 dni
później dokonali całkiem
innego wyboru, wycinając
z zarządu ekipę Artura
Mackiewicza.
MH: Większość osób, które
były w tym czasie w zarządzie, którego wybór został
zakwestionowany
przez
skargę jednego z delegatów
i uchylony uchwałą zarządu regionu, znalazły się w
tym zarządzie tak samo po
powtórzonych
wyborach.
Oczywiście, te tygodnie, które mijały od czasu pierwszego głosowania, powodowały,
że pojawiały się różnego
rodzaju inne propozycje
współpracy w zarządzie.
Tam są osoby, które pracują
zespołowo. Nie wyobrażam
sobie, żeby Platforma była
dzielona. Zawsze budowałem zespół, w którym istniała
współpraca i zrozumienie.
Ten skład zarządu moim
zdanie gwarantuje atmosferę owocnej i koleżeńskiej
współpracy.
MK: Mówił pan, że o sukcesie kandydata decydują
ludzie, jakimi on się otacza. Łukasz Czechowski
również? To chyba jakaś
abstrakcja…
MH: Wiem, że jest dużo
krytyki co do Łukasza
Czechowskiego, ale mogę
zapewnić, że to nie tylko
pracowity człowiek, ale
także obiecał zmienić swój
wizerunek i swoje zachowanie, dostosować się do gry
zespołowej i mam nadzieję,
że to już wkrótce będzie
widoczne.

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

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

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

Gwarantujemy wysoką
i kontrolowaną jakość!

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

12 | miasto kołobrzeg

www.miastokolobrzeg.pl sierpień 2010

Wszystko zaczęło się od tego, że przetarg na hotel „Gryf” wygrał
członek Platformy Obywatelskiej Jarosław Dembski

Mama pana Marka
nie mogła się podpisać, więc złożyła
odcisk palca.

Karpiniuk

przewraca się

w grobie

W

kołobrzeskiej Platformie zawrzało. Do tej
pory nie było problemu. Nagle członkowie największej partii w Kołobrzegu stanęli
przed wzgórzem przekrętów,
ustawień, działań bezprawnych.
Wszystko rozegrało się na portalu „miastokolobrzeg.pl”. To
my ujawniliśmy kulisy sprawy.
Jeśli z góry obserwuje to ś.p.
Sebastian Karpiniuk, to pewnie
przewraca się w grobie.

Marek Turuk gdyby wiedział co się stanie, w 2008 roku nie wyjechałby do pracy
do USA. Zabezpieczył chorą matkę i pojechał dorobić do studiów. Gdy wrócił,
mieszkanie matki zmieniło właściciela…

Jeden odcisk palca

potrafi zmienić przyszłość…

na gorsze

- Ten wyjazd to była okazja – opowiada pan Marek.
– Wiadomo, trochę grosza
zawsze się przyda. Martwiłem się jednak o moją
mamę. Ma stwardnienie
rozsiane z zespołem depresyjno-lękowym. Wymaga opieki i rehabilitacji.
Jeszcze przed wyjazdem
pomieszkiwał u nas kuzyn
mamy. To on podsunął pomysł, że podczas mojego
wyjazdu będzie opiekował
się mamą. W zamian mógł
mieszkać w Kołobrzegu.
Nie przypuszczałem, że
będzie chciał tutaj zapuścić korzenie.
Pod nieobecność pana
Marka, mieszkanie jego
matki zmieniło właściciela.
Kuzyn matki pana Marka
sprowadził
notariusza,
a ten sporządził umowę
dożywocia, w myśl której,
w zamian za opiekę nad
panią Kamilą, on po jej
śmierci stanie się właścicielem tego mieszkania.
– To mieszkanie wycenione zostało na 200 tysięcy
złotych – opowiada pan
Marek. – Mama ma prawo
do opieki, jednego pokoju,
korzystania z części wspólnych, pomocy i pielęgnacji, a także do pokrycia
kosztów pogrzebu. Akt
notarialny podpisał notariusz w obecności świadka,
którym była pracownica
jego kancelarii. Mama nie
mogła się podpisać, więc
złożyła odcisk palca. Dla
mnie to niewiarygodne.
Mama niewiele z tego pamięta, ale akt notarialny
jest.

Tak emocjonalna relacja aż zapraszała na posiedzenie klubu.
Drzwi do urzędu powiatowego
były otwarte, podobnie do Biura
Rady Powiatu. Politycy oskarżali
siebie nawzajem o majstrowanie
przy zamówieniach publicznych i
kolesiostwo. Wychodzi przewodniczący Wolski. Dzwoni do Marka
Hoka. Mówi, że ten potrzebny jest
w starostwie, bo atmosfera gęstnieje, a dyskusja nie idzie ani krok
do przodu. W międzyczasie trwa
oskarżanie starosty Artura Mackiewicza o wszystko. Radni wylewają
swoje żale, pretensje i dają upust
wycieczkom personalnym.

Pan Marek zawiadomił w
tej sprawie prokuraturę. Ta
śledztwo umorzyła, gdyż
biegli orzekli, że w momencie orzekania o swojej woli
była świadoma swojego
postępowania. Teraz sprawa toczy się przed sądem
cywilnym. Wszyscy, zarówno członkowie rodziny, jak
i nawet pracownicy MOPSu wskazują na to, że Marek
Turuk jest najlepszym
opiekunem dla matki i nigdy nie było wątpliwości co
do jego intencji. Natomiast
kuzyn ma wyrok w związku z przetrzymywaniem
dowodu matki pana Marka
i bezprawnego korzystania
z jej konta.
Zastanawiające w tej sprawie jest to, że notariusz nie
zadał sobie trudu sprawdzenia, że oto przykuta do
łóżka kobieta, która ma
swoje dzieci i otoczona
była do tej pory właściwą
opieką, dotknięta ciężką
chorobą, nagle zapałała
wielką chęcią oddania ważnego w Polsce składnika
majątku, jakim jest mieszkanie, nie komu innemu
jak tylko swojemu kuzynowi, którego przecież nawet
specjalnie nie znała. Nawet
laikowi wydałoby się to podejrzane. Ale notariusz to
poważny człowiek. Odpowie, że dorośli ludzie mają
prawo podejmować decyzje, dysponować swoim
majątkiem według swojej
woli, składać oświadczenia
woli i ponosić ich konsekwencje. Dlatego warto
sprawdzać, kto i gdzie składa odcisk swojego palca.

- mówi Jerzy Wolski, szef klubu
PO w Radzie Powiatu. Ale inne
zdanie mają pracownicy, którzy
proszą o zachowanie anonimowości. - Oplakatowaliśmy „Gryfa”, bo
nie życzymy sobie, żeby Wolski i
Adam (Włodzimierz Adam, członek
Zarządu Powiatu - dop. MK) rozpie....li nam nasze miejsca pracy.
To miasto jest tak upolitycznione,
że wreszcie chcemy powiedzieć
temu dość. Niech ci ludzie odejdą
póki mogą! Nie mogliśmy tego im
powiedzieć, bo nas olali.

Wszystko zaczęło się od słynnego
posiedzenia klubu PO w Radzie
Powiatu. Termin: czwartek 1 lipca
godzina 17:00. Miejsce: Starostwo Powiatowe, Plac Ratuszowy
1. Uczestniczą w nim radni PO
i członkowie Zarządu Powiatu.
Ale przychodzą także pracownicy „Gryfa”, którzy chcą wyrazić
swoje niezadowolenie z polityki
radnych Platformy Obywatelskiej.
Nie będzie im to dane, nie zostaną wpuszczeni na klub. - To
nie było posiedzenie komisji tylko
posiedzenie klubu, na którym
publiczność nie była oczekiwana
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Następnie w sprawie „Gryfa” zbiera
się Zarząd Powiatu. Na posiedzeniu
wszystko trzeszczy. Trwa rozgrywka o to, kto ma rację. Następstwem
tego będzie złożenie rezygnacji z
funkcji członków zarządu przez Marię Storczyk i Włodzimierza Adama.
Wcześniej sprawa nabiera rumieńców. Na konferencji występuje Marek Hok i Artur Mackiewicz. I choć
są dla siebie mili, mają zupełnie
inne stanowiska. Mackiewicz nie
widzi problemu w przetargu, Hok
chce, żeby procedurę powtórzyć.
Wreszcie Włodzimierz Adam kieruje sprawę do prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

-

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

Ostatecznie, radni SLD przy
wsparciu Krzysztofa Leguna
wnieśli o odwołanie starosty
Artura Mackiewicza, za całokształt. Mackiewicz twierdzi, że
to zemsta, że przetarg wygrał
kto inny, niż oczekiwano.

A

Radny Artur Dąbkowski pełni dyżur w:
-

Dwa dni przez 10 godzin - tyle
Zarządowi Powiatu zajęło spieranie się o przyszłość „Gryfa”.
Ostateczne ustalenia zapadły
przy zamkniętych drzwiach.
Trzeba bowiem było rozpatrzyć
skargę na przetarg, który wygrała firma Jarosława Dembskiego.
Skargę złożyła firma, której
właścicielem jest syn radnego
Włodzimierza Adama. Ten wyłączył się ze sprawy. Emocje
dawały o sobie znać regularnie,
tak jak wysoka temperatura,
której nie była w stanie obniżyć
klimatyzacja. Atmosferę można
było kroić. Członkowie Zarządu
przerywali obrady, aby się naradzić czy przeprowadzić wzajemne konsultacje. Publiczność, jak
i starosta Artur Mackiewicz nie
dopuścili do utajnienia obrad,
choć takie były zakusy. Radny
Paweł Pawlak prosił o spokój i
możliwość pełnego wyjaśnienia
sprawy. Chciał tego dokonać
bez osób towarzyszących, tylko w gronie członków Zarządu.
Wreszcie ogłoszono przerwę
- 15-minutową. Przerwa trwała
niemal godzinę, po czym zaproszono gości i przekazano im informację, że skarga na przetarg
została odrzucona jako bezzasadna ze wskazaniem błędów i
faktem zmiany zapisów umowy.
2 członków było za takim rozwiązaniem, 1 był przeciw 1 wstrzymał się od głosu. Nie wiadomo
kto jak głosował, gdyż głosowanie odbyło się bez publiczności w
tzw. przerwie w obradach.

Sierpień w AMFITEATRZE
06 sierpnia – PERFECT
07 sierpnia – Grażyna Brodzińska
13 sierpnia – T.LOVE
14 sierpnia – Kabaret
Paranienormalni
16 sierpnia – Ani Mru Mru
17-20 sierpnia – INTERFOLK 2010

Więcej informacji na www.amfiteatr.kolobrzeg.eu

miasto kołobrzeg | 13

sierpień 2010 www.miastokolobrzeg.pl

Nieznani sprawcy
po raz kolejny
zniszczyli figurkę
Maryi przy wjeździe do Podczela.
Uszkodzona
została głowa.
Prawdopodobnie
ją odstrzelono.

Co tam Jarek
knuje...

J

arosław Kaczyński przegrał wybory w Kołobrzegu. Zresztą nie
tylko tutaj. Ale nie brakuje tych, którzy pocieszają elektorat Prawa i
Sprawiedliwości. Dla
przykładu Jarosław ale
Banaś, redaktor Radia
Kołobrzeg,
kibicuje
opozycji parlamentarnej z flagą PiS w zębach.
Trudno mu się dziwić.
Jak wyginie partia Jarosława tym razem już Kaczyńskiego, rozpoczną się kłopoty
Platformy Obywatelskiej i do
władzy może powrócić SLD. Dlatego twardo zagryza zęby, ale za plecami
to kto wie, co tam Jarek knuje…

Panie Mirku, co pan tam chowa?

C

Egzekucja
na Matce Boskiej
T

o już czwarta dewastacja
symboli
religijnych w Parafii
św. Michała Archanioła
w Podczelu. W ciągu
roku zdewastowano już
figurkę Maryi przy samej kaplicy, krzyż przy
ul. Wileńskiej, a także
w ubiegłym roku figurkę
przy wjeździe na osie-
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dle. W tym roku zdarzenie się powtórzyło.

S

prawca strzelał najprawdopodobniej z
pistoletu pneumatycznego, o czym może
świadczyć
precyzja
zniszczeń i uszkodzenie tylko jednej części
figurki. - Zgłosiłem tę

sprawę
kołobrzeskiej
policji - mówi naszemu portalowi ksiądz
proboszcz
Tomasz
Szugalski. - Niestety, ze
smutkiem stwierdzam,
że te zdarzenia mają
miejsce w naszej parafii. Pomimo wielu apeli
i dyskusji nie udało się
im zapobiec.

A

POLECAMY
UBEZPIECZENIA
INDYWIDUALNE I FIRMY:
- komunikacyjne
- indywidualne
- wypadkowe NNW
- turystyczne
- kompleksowe ubezpieczenia
firm
Ubezpieczamy według taryf
Inspektoratu PZU SA (bez
dodatkowych opłat)
Zapraszamy do naszego
biura: ul. Gierczyk 12C
(obok Inspektoratu PZU)
od poniedziałku do piątku
8:00 - 17.15,
w soboty 10:00 - 11:30
tel. 94 354 80 42,
www.dobreubezpieczenia.pl

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA
PZU SA
Szymon Sobolewski
Agent Ubezpieczeniowy

Szymon Sobolewski:
tel. 602 46 72 33
Przemysław Sobolewski:
tel. 606 997 103

zy
gazeta
może
zmieścić
się
w
kieszeni
marynarki?
Może. Zwłaszcza gazeta
pozadebitowa. Ci, którzy
przeżyli dawne czasy, wiedzą o czym mowa. A taką
gazetą jest między innymi
„Miasto Kołobrzeg”. I choć
czasopismo
rozchodzi
się na pniu, to jednak w
pewnych kręgach lepiej
go nie wyciągać. Sympatykom Janusza Gromka
mogą puścić nerwy. Ale
my oczywiście nie wiemy,
co Mirosław Tessikowski

nosi w kieszeni i zrobione
zdjęcie może przedstawiać
na przykład wyciąganie

dowodu osobistego, albo
chusteczki. Ze słynnym
przymrużeniem oka.

DLACZEGO TAMBORSKI
JEST NIETYKALNY?

N

ajpierw przyczynił
się do skandalu
międzynarodowego,
gdy okazało się, że szczątki
żołnierzy polskich i niemieckich chciał pochować
jako bezimiennych żołnierzy
Armii Czerwonej. To wówczas bardzo emocjonalnie
zareagował sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa Andrzej
Przewoźnik. Janusz Gromek
bąknął coś o konsekwencjach, ale nikt nigdy o nich
nie usłyszał.
Kolejna akcja była podczas
słynnego pisma spółki „Portka”, które przekazano do
procedowania w Urzędzie
Miasta z pominięciem biura
podawczego, a przygotowana

w tej sprawie umowa ominęła kolegium prezydenta.
W magistracie mówiło się
o
konsekwencjach
wobec winnych.
Skończyło się na
„mówieniu”.
O kim mowa?
O
zastępcy
prezydenta Janusza Gromka
i jego partyjnym
koledze – Tomaszu
Tamborskim. – Gdyby
tego dokonał zwykły pracownik, albo nawet naczelnik, to
skończyłoby się w najlepszym
przypadku na naganie, choć
pani sekretarz czegoś takiego
nie toleruje, taki delikwent
straciłby pracę, bo jest to
ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych – mówi
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nasze źródło w Urzędzie Miasta. Zapytaliśmy więc Michała Kujaczyńskiego, rzecznika
prasowego prezydenta,
dlaczego za tak
prestiżowe błędy jego zastępca nie poniósł
żadnej kary.
–
Opisana
sytuacja nie
stanowi naruszenia
obowiązującego prawa, ani
przekroczenia kompetencji
– uważa Kujaczyński. - Jest to
jedynie niedopełnienie wewnętrznych procedur urzędu.
Nagradzanie i karanie pracowników jest wewnętrzną
sprawą Urzędu Miasta i należy tylko i wyłącznie do relacji
pracodawca-pracownik.
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Opowieść o Egipcie, jakiego nie znamy
„Witajcie w Egipcie” – to pełnometrażowy film zrealizowany przez
dwóch kołobrzeżan: Mariusza Wajdę i Dariusza Dudziaka. Ukazuje
Egipt z nieznanej do tej pory dla wielu strony. Jego autorzy wyszli
poza schemat historycznej architektury, zabytków i znanych tras
turystycznych. Dostrzegło to jury Festiwalu Cywilizacji i Sztuki
Mediów, który odbywał się w tym roku w Łodzi i kołobrzeską
produkcję nagrodziło!
Film „Witajcie w Egipcie” to opowieść o najstarszej ziemskiej cywilizacji, jej historii, ale także spuściźnie filozoficznej i wpływie na
zdigitalizowany XXI wiek naszej ery. W podróży po Egipcie i w odkrywaniu tajemnic Luksoru oraz Teb Zachodnich, ekipa filmowa dociera do Misji Skalnej w Deir el-Bahari, gdzie jest świadkiem prac
archeologicznych prowadzonych podczas niezwykłych wykopalisk.
Już na początku narrator opowiada o celu produkcji. Jest nią ukazanie uniwersalnej prawdy o człowieku, próbie przezwyciężenia
jego losu i dążeniu do doskonałości. Na swojej drodze filmowcy
spotykają profesora Andrzej Niwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, światowej sławy znawcę sarkofagów i religii starożytnych
Egipcjan. Profesor prowadzi wykopaliska w okolicy Doliny Królów.
Zostaje przewodnikiem ekipy na drodze do odkrycia grobu jednego ze słynnych egipskich faraonów. Cel ambitny, ale film dowodzi
tego, że w pełni osiągnięty.
„Witajcie w Egipcie” to nie tylko profesjonalna dokumentacja dzieł
sztuki, krajobrazów, wykopalisk i życia codziennego nad Nilem. To
nie tylko nowe spojrzenie na ten turystycznie atrakcyjny kraj, ale
to również posiadający elementy edukacyjne reportaż z podróży,
który zawiera przesłanie natury egzystencjalnej. Autorzy dotarli do
świadectw cywilizacji, która dostrzega życie i śmierć pozytywnie,
jako dwie równoważne strony boskiego planu i porządku w kosmosie. Warto je poznać osobiście…
Film wyprodukował Mariusz Wajda STUDIO FILMOWE MAX.
Realizacja – Montaż DARIUSZ DUDZIAK PRODUKCJA FILMOWA
Tekst, Scenariusz – Kamil Zachert
Konsultacja naukowa prof. dr hab. Andrzej Niwiński
– Uniwersytet Warszawski
Lektor – Jacek Sobieszczański
Film „Witajcie w Egipcie” można nabyć w:
Lombard komis MAX, ul. Zwycięzców 5/1,
Restauracja EPOKA.
wajda@nieruchomosciwegipcie.com
zamowienia@z-art.home.pl
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Bob Budowniczy w akcji

Gromek: To jedna z największych inwestycji w regionie.
Komorowski: No, coś w centrali o tym
mówili.

Gromek: Tam nietoperze własnymi
ręcami chroniłem.
Komorowski: A tam?

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

Kobiety piszczały
na jego widok!
„Kawa czy Herbata” pod
koniec lipca promowała
Kołobrzeg w ogólnopolskiej telewizji. Pokazywano miejskie atrakcje,
zakątki,
które
warto
odwiedzić i cały nasz potencjał
uzdrowiskowy.
Były tańce, ratownictwo
morskie, a także dobra
kuchnia. Audycja była
realizowana w porcie pasażerskim i na plaży.
Jednak największą popularnością cieszył się Jarosław Kret, zapowiadający

Bronisław Komorowski zwiedzał budowę stadionu piłkarskiego
w Kołobrzegu. Oprowadzał go prezydent Janusz Gromek.

Gromek: Tam uruchamiana jest spalarnia odpadów, niezwykle potrzebna
miastu i okolicy.
Komorowski: I tak ludzie się na to zgodzili? Nie śmierdzi im?

Gromek: Nikt się ich o to nie pytał. W końcu smród zawsze śmierdzi. Ale mamy na
to specjalne hasło: przyzwyczajenie jest
drugą naturą człowieka! Dobre, nie?!
Komorowski: Niezłe! No to pojechaliście!

Nie zepsujcie zabawki prezydenta!

w TVP1 pogodę. Ludzie
zbierali się na forcie przy
latarni morskiej i przyglądali się pracy popularnego
„pogodynka”. - Mam zdjęcie z Kretem! - piszczała
do słuchawki kobieta.
- Ale mi będą zazdrościć!
- nie ukrywała radości.
Takich osób było więcej.
Pan Jarosław nikomu
nie odmawiał. - On jest
niezwykle sympatyczny
- mówi pani Barbara z
Katowic. - Jego nie można
nie lubić!
Motor Janusza Gromka stał
się miejską maskotką. I choć
już na jednym prezydent zaliczył wywrotkę, to na swojej
nowej maszynie na szczęście nic mu się nie stało. I

jak na maskotkę przystało,
motor Janusza jest regularnie fotografowany i macany.
A Janusz Gromek, gdy nie
śmiga po mieście służbową
Skodą, wyciąga z garażu

harleya i objeżdża swoje
włości. Niedawno na motorze promował miasto przed
kamerami TVP. A gdy poszedł przed ratusz, maszynę
Janusza pomacał jeden ze

strażników. Na szczęście obchodził się z nią jak z jajkiem.
Wiadomo, prezydent mógłby
zareagować bardzo emocjonalnie na jakąś rysę czy nie
daj Boże rozbity reflektor…

Zwieranie szeregów nie tylko przed wyborami…
agencja imprez
tel.: +48 604 697 763
e-mail: arturokg@gmail.com

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym
nagłośnieniem dużej mocy, profesjonalną konsolą
Dj’ską oraz oświetleniem.
OBSŁUGUJEMY:
wesela | poprawiny | studniówki | balesylwestrowe
imprezy firmowe | bankiety | urodziny | dyskoteki
andrzejki | karaoke | imprezy okolicznościowe
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Gromek: A tu trzeba powiedzieć
Młodym Demokratom, że mogą
rozwieszać plakaty wyborcze.
* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją
literacką, aczkolwiek odnoszą się do pewnych
rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Hok: Ale te budynki należą do
miasta, to samo przystanki autobusowe, jak to…
Gromek: Tym się nie przejmuj,
mam na to wyjątkowy sposób…

Gromek: Łukasz Czechowski!
Jest ekspertem od pijaru. Zobacz
jakie ma doświadczenie. Nawet
wpisał, że spadł z roweru. Chyba
przy wieszaniu plakatów…
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tysięcy osób T
na SUNRISE
FESTIVAL

ysiące młodych fanów
muzyki techno, trance
i house przyjechało na
Sunrise Festiwal do Kołobrzegu.
Fantastyczna muzyka i dobra atmosfera stworzona przez najlepszych dj’ów dała niezapomniane
dla wielu widowisko.
Tradycyjnie, festiwal podzielony był
na dwie sceny. Pierwsza, w amfite-

atrze, miała charakter analogowy i
dekorację związaną ze wszystkim,
co w dobie atomu wydaje się archaiczne. Scena na parkingu była
w pełni cyfrowa. Jej dekoracja była
jak najbardziej zdigitalizowana. Na
obu scenach bawiły się tysiące
fanów. Czekało na nich wiele niespodzianek i gwiazd światowego
formatu, w tym m.in. występ Arnima
van Buurena.
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Tegoroczne rozpoczęcie wakacji było niezwykle burzliwe. W
sobotę 19 czerwca do południa pogoda nie zachęcała do
spacerów. Było sporo chmur a termometry pokazywały
poniżej 15 stopni. Po południu zagrzmiało, spadł
deszcz, a ciężkie stalowe chmury po tym jak
wyszło słońce, były idealnym tłem
dla przepięknej tęczy.

O KOŁOBRZEGU
WIEMY
WSZYSTKO
e
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- informacje
- polityka
- kultura, historia, sport

- ciekawe felietony
- kontrowersyjne
komentarze

SPRZEDAŻ I NAPRAWY

ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH I STACJONARNYCH
doświadczona i miła obsługa
ceny konkurencyjne
szeroki wybór
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500-166-222

Ryszard MALIK
ul. Węgorzowa 6C
Kołobrzeg
tel. 94 35 112 35
e-mail: malik@seatrade.pl

