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Dymecka wchodzi przebojem

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00Choinki   14,-zł99

od szt.

To drugi kan-
dydat na prezydenta 

Kołobrzegu, tym razem 
z ramienia SLD. Wioletta 

Dymecka, znany menadżer 
i były prezes MWiK ma 

szansę zostać pierwszym 
prezydentem w spód-

nicy. Szczegóły na 
stronie 3.

Pogodnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów i pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą

Roman Ciarka
Przewodniczący 
Rady Powiatu

Tomasz Tamborski
Starosta 
Kołobrzeski

życzy 
Poseł na Sejm RP 

Marek Hok

Spokojnych, zdrowych, 
radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym 
gronie rodzinnym 
oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 2014

  19,- zł99
od szt.

Stojaki 
choinkowe
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BĘDĘ 
KANDYDOWAŁ

WOŹNIAK: 

Jacek Woźniak  prze-
kroczył politycz-

ny rubikon. Po 15 
latach współpracy z 

Sojuszem Lewicy De-
mokratycznej złożył 
legitymację partyjną i 
zamierza wystartować 

w przyszłorocznych 
wyborach na prezy-
denta Kołobrzegu. Jest 
pierwszym kandyda-

tem, który miał odwagę 
powiedzieć słynne sło-
wa: będę kandydował. 
Więcej na stronie 3.

Jacek 
Woźniak
 (40 lat)
- kandydat 
do fotelu 
prezydenta 
Kołobrzegu

Wioletta Dymecka 
- kandydat 

na prezydenta 
Kołobrzegu 

z ramienia SLD
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wystawa Twierdza Kołobrzeg

Sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie

16 tysięcy odszkodowania 
plus koszty sądowe - tyle 
musi zapłacić miasto w 
związku z dzisiejszym 
wyrokiem. Do sądu Urząd 
Miasta podał Grzegorz Py-
tloch, do niedawna zaufany 
człowiek Janusza Gromka. 
Jako naczelnik Wydziału 
Nieruchomości traktowany 
był przez opozycję za żela-
znego obronę prezydenta. 
Ale w momencie proce-
dowania studium, Pytloch 
naczelnikiem być przestał. 
Ostatecznie otrzymał wy-
powiedzenie umowy o pra-
cę, z czym się nie zgodził.

W sądzie Pytloch podnosił, 
że podstawa prawna wy-
powiedzenia jest fikcyjna, 
a jego zwolnienie z pracy 
było korzystne politycznie. 
Gdy sędzia zaproponował 
stronom ugodę, prezydent 
odrzucił ją bezwzględnie. 
Zarzucał za to Pytlochowi 
zaniedbania i słabe wywią-
zywanie się z obowiązków 
i pracę w branży obrotu 
nieruchomościami poza 
godzinami pracy. Grzegorz 
Pytloch udowodnił, że nie 
było to zgodne z prawdą i 

to jemu sąd przyznał rację, 
stwierdzając, że przy wy-
powiadaniu pracy byłemu 
naczelnikowi rażąco naru-
szono prawo. Pytloch dostał 
3-miesięczne odszkodowa-
nie, przy czym za 1 miesiąc 
miasto musi zapłacić od 
razu - wyrok w tej części 
ma klauzule natychmiasto-
wej wykonalności. Do tego 
dochodą koszty postępowa-
nia - razem około 20 tysięcy 
złotych. Wyrok nie jest pra-
womocny. Miasto sprawy 
nie komentuje.

- Gorzki jest ten wyrok 
dla mnie, przyjemności mi 
on nie sprawia, ale jest to 

kompromitacja prezydenta, 
bo w sądzie zaprzeczał, że 
były przesłanki polityczne 
do zwolnienia, choć były 
dowody, że to były naciski 
grupy radnych do zwol-
nienia mnie. Nie jest to 
kompromitacja Biura Kadr 
czy prawników, ale osobista 
- prezydenta Janusza Grom-
ka. Mnie też interesuje, z 
jakich pieniędzy to moje 
odszkodowanie zostanie 
wypłacone. Ja wielokrotnie 
proponowałem ugodę, ale 
za każdym razem była ona 
wprost odrzucana przez 
prezydenta - komentował 
na gorąco Grzegorz Py-
tloch.

Od redakcji:
Uściślając nasz artykuł, 
sąd nie uwzględnił wnio-
sku Grzegorza Pytlocha 
o przywrócenie do pracy, 
gdyż zdaniem sądu było-
by to bezcelowe. Graniczy 
bowiem z pewnością, że 
powód zostałby zwolniony 
chociażby pod pretekstem 
utraty zaufania przez 
pozwanego. Naszym zda-
niem, sąd dostrzegł jednak 
bezprawność działania 
pozwanego i zasądzenie 
odszkodowania przy wska-
zaniu rażącego naruszenia 
prawa jest tożsame.

W pałacu w 
Rymaniu 

o b r a d o w a l i 
członkowie rady 
PO. Ich celem 
było wybranie 
członków za-
rządu. Prze-
wodniczącym 
został wybrany 
już wcześniej 
przez delega-
tów Stanisław 
G a w ł o w s k i . 
Dziś wybrano 
na wiceszefów 
zarządu Mag-
dalenę Kochan, 
Bartosza Arłu-
kowicza, Olgier-
da Geblewicza 
i Marka Hoka. 
Nikt więcej z Ko-
łobrzegu, poza 

szefem struktur 
p o w i a t o w y c h 
PO, nie znalazł 
się w zarządzie. 
Marek Hok kon-
tynuuje więc 
swoją pracę 
jako wiceszef 
zarządu.

Po rozmawia -
liśmy również 
ze Stanisławem 
Gawłowsk im, 
zwłaszcza, że 
mówiło się, 
że zarząd być 
może zajmie 
się kandydatem 
na prezydenta 
Kołobrzegu. Jak 
wiemy, sprawa 
jest delikatna, 
ale jak deklaru-

je Gawłowski, 
wkrótce z tym 
tematem partia 
się zmierzy i na-
zwisko kandy-
data poznamy. 
Dziś chrapkę 
na kandydowa-
nie ma Janusz 
Gromek i Marek 
Hok. Gawłowski 
liczy na zwycię-
stwo Platformy, 
a jednocześnie 
wyśmiewa kan-
dydaturę Wio-
letty Dymeckiej 
jako wspólną 
dla SLD i PiS, 
pytając jak ma 
stanąć raz do 
zdjęcia z Mille-
rem, a potem z 
Brudzińskim.

Sąd w sprawie wypowiedzenia umowy Grzegorzowi Pytlochowi nie miał wątpliwości, że jej podstawy 
są fikcyjne. Były naczelnik dostał 20 tysięcy.

Pytloch wygrał w Sądzie Pracy

Kogo Gawłowski 
namaści na prezydenta?
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Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

 kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

 zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

 przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

 przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

 przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 

    jak i zagranicznych,

 oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

 sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

 sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

 garderoba dla osób zmarłych,

 kremacje zwłok,

 ekshumacje,

 przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

 pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

 pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

 budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

 rozbiórki i usunięcia pomników.

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

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

Spokojny i wyluzowany. 
W holu ratusza pojawia 

się z żoną. A potem już tyl-
ko opowiada, że nie ma do 
nikogo żalu, że jego drogi z 
SLD się rozeszły. Podobno 
nie tylko dlatego, że kandy-
datem SLD w wyborach na 
prezydenta miasta jest Wio-
letta Dymecka. Podziękował 
swoim kolegom z SLD za 15 
lat wspólnej pracy. Wybrał 
inną drogę i liczy na to, że 
się uda. Zamierza starto-
wać w przyszłorocznych 
wyborach na prezydenta 
Kołobrzegu z własnym apo-
litycznym komitetem wy-

borczym. Jego zdaniem, w 
Kołobrzegu trzeba zmienić 
styl zarządzania miastem.

Woźniak nie chciał 
komentować domy-

słów dziennikarzy, dlaczego 
z SLD odszedł, czy na przy-
kład rozeszło się o funkcję 
zastępcy prezydenta ds. 
gospodarczych w gabinecie 
Wioletty Dymeckiej. Jak 
stwierdził, zna te sprawy od 
kuchni i nie zamierza ich 
komentować. Jednocześnie, 
Woźniak nie wie jeszcze, czy 
zasili grupę radnych nieza-
leżnych, czy też pozostanie 

w Klubie SLD w Radzie 
Miasta, choć jak stwierdził, 
jego pozostanie może nie 
być korzystne ani dla jed-
nej, ani dla drugiej strony. 
Na sugestie dziennikarzy, 
że do tej pory był kojarzony 
jako polityk lewicy, który 
w dodatku pełnił funkcje 
polityczne i z tego tytułu 
też pracował, Woźniak 
stwierdził, że dla niego nic 
się nie stało, że ma dla kogo 
żyć. A czy będzie pracował 
w branży komunalnej lub 
budżetowej, odpowiedział, 
że ma trzy dyplomy i da 
sobie radę.

Wioletta Dymecka przede 
wszystkim podziękowała 
ludziom SLD za zaufanie. 
Mówiła o współpracy, dialo-
gu i chęci otwierania się na 
wszystkie środowiska, bo 
tego oczekują mieszkańcy: 
spokoju, pewności jutra i 
możliwości działania. - To 
kandydat porozumienia i 
kompromisu politycznego 
i społecznego. Dostała 

gromkie brawa od ponad 
300 delegatów - komen-
tuje na gorąco Jacek Kuś, 
szef kołobrzeskich struktur 
SLD. Jej wybór na kandy-
data SLD na prezydenta 
miasta został zatwierdzony 
przez władze partii.

Niezwykle pozytywnie o 
Dymeckiej wypowiadają 
się inne środowiska spo-

łeczno-polityczne. Kandy-
daturę Dymeckiej na pre-
zydenta miasta poparł w 
studio Miastokolobrzeg.tv 
Henryk Bieńkowski szef 
„Razem dla Kołobrzegu”. 
Stowarzyszenie będzie 
rekomendowało tę kandy-
daturę mieszkańcom, po-
pierając ją jako najlepsze 
rozwiązanie na następne 
lata dla naszego miasta.

W sobotę politycy lewicy spotkali się na konwencji w Szczecinie. Jednym z wystąpień 
było przemówienie Wioletty Dymeckiej, która mówiła o współpracy i dialogu.

Dymecka 
na Konwencji Wojewódzkiej SLD

Jacek Woźniak na konferencji prasowej potwierdził, że 4 grudnia złożył legitymację SLD. 
Zapowiedział również, że wystartuje w wyborach na prezydenta miasta.

Woźniak: ja mam dla kogo żyć
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Władysław Obuchowski 
wspomina, że kilka lat 
temu, podczas prac ziem-
nych na jego posesji w 
Niekaninie, natknęli się na 
szczątki ludzi, a właściwie 
na niemiecki hełm i buty. 
Wszystko jednak zakopa-
na, gdyż matka pana Wła-
dysława była przeciwna 
zakłócaniu spokoju tych, 
którzy tam spoczywają. 
Gdy sprawa wyszła na jaw, 
potencjalnym pochówkiem 
zainteresowali się badacze 
ze Szczecińskiej Grupy 
Archeologii Militarnej „Po-
morze” oraz specjaliści z 
Zakładu Medycyny Sądo-
wej Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie.

W sobotę rano wszyscy 
stawili się w Niekaninie 
i pod nadzorem policji i 

archeologa rozpoczęły się 
prace ziemne. Wydobyto 
starą lampę, buty i kilka 
elementów wyposażenia, 
pochodzenia prawdo-
podobnie rosyjskiego. 
Niestety, we wskazanym 
miejscu nie natrafiono na 
szczątku ludzkie. Wszyst-
ko wskazuje na to, że jest 

to dół poekshumacyjny. 
Ciała musiały trafić do Ko-
łobrzegu już w 1945 roku. 
W ziemi pozostały jedynie 
resztki wyposażenia, któ-
rych nie wyciągnięto lub 
zakopano z powrotem. 
Rodzina Obuchowskich do 
Niekanina sprowadziła się 
w 1946 roku.

Cały powiat zgłaszał infor-
macje o zdarzeniach spowo-
dowanych orkanem Ksawery. 
Przez nasz region przetoczyła 
się fala kulminacyjna orkanu. 

Drzewa wyrwane były z ko-
rzeniami. Straty odnotowano 
w niemal wszystkich parkach 
w mieście. W Parku Fredry 
przy amfiteatrze dwa drzewa 

padły na lokal gastronomicz-
ny. Wyrwało też choinkę. 
Choinka padła przy Urzędzie 
Miasta. Drzewa zablokowały 
wyjazd autobusu na ulicy 
Przesmyk. Drzewa spadły 
na stację redukcyjną gazu 
przy ul. Koszalińskiej. Non 
stop interweniowali strażacy 
wyjeżdżając ponad 150 razy. 
Duży problem to niezabez-
pieczone dachy i reklamy. W 
użyciu były wszystkie siły i 
środki ochotniczych straży 
pożarnych. 

Koledzy pana 
Grzegorza, też ra-
townicy, pamiętają 
swojego kolegę 
leżącego na ziemi 
i krwawiącego 
obficie z rany na 
głowie. Ten, który 
wybiegł pierwszy, 
gdy zobaczył co 
się dzieje, rzucił 
się na przeciwnika, 
próbując go obez-
władnić i odciągnąć 
od kolegi, który był 
okładany razami. 
Drugi, gdy zobaczył 
rannego kolegę, 
zaczął mu udzielać 
pomocy. Napastnik 
jednak się wyrwał, 
zadając ciosy 
drugiemu ratow-
nikowi. Wsiadł do 

swoje ciężarówki i 
odjechał. Ranny w 
głowę mężczyzna 
przeżył. Trafił do 
Szpitala Regional-
nego w Kołobrze-
gu, gdzie zszyto 
mu głowę. 

To od pana Grze-
gorza dowiadujemy 
się, jak doszło do 
zdarzenia. Jechał 
drogą krajową nr 6 
do Rymania, gdzie 
znajduje się Poste-
runek Ratownictwa 
Medycznego. Wy-
przedziła go cięża-
rówka, ale tak, że 
o mało nie wpadł 
do rowu. Przed 
Rymaniem to on 
wyprzedził cięża-

rówkę, ale że jest 
tam ograniczenie 
prędkości, zwolnił. 
Według niego, to 
właśnie wprawiło 
w napad szału kie-
rowcę, który dopadł 
go pod pogotowiem 
i zaczął okładać 
stalowym prętem.

Napastnika zaczęła 
szukać policja, ale 
długo nie musiała, 
bo ten sam zgłosił 
się na posterunek 
w Kamieniu Pomor-
skim. Naszemu re-
porterowi udało się 
do niego dotrzeć. 
To 34-letni Dariusz 
P. Składa inne wy-
jaśnienia. Według 
niego, kierowca 

osobówki nie po-
zwalał się wyprze-
dzić: gdy przeciwny 
pas ruchu był wolny 
- przyspieszał, gdy 
nadjeżdżały pojaz-
dy, hamował niemal 
do zera, a kierowca 
ciężarówki miał 
40 ton towaru na 
naczepie. Pojechał 
za ratownikiem i 
chciał go zapytać, 
dlaczego tak się 
zachowywał. Jak 
twierdzi, został 
uderzony pierwszy. 
A skąd wzięła się 
stalowa rurka na 
głowie ratownika? 
Tego wyjaśnić nie 
potrafi... Sprawę 
wyjaśnia policja.

W Szpitalu Regionalnym zakończyły się 
prace związane remontem kolejnych po-
mieszczeń bloku operacyjnego. Koszt in-
westycji to niemal 2 mln zł.

III etap modernizacji bloku operacyjnego 
Szpitala Regionalnego polegał na przebudo-
wie pomieszczeń sali przygotowania pacjenta 
i sali wybudzeń. Zmodernizowano instalację 
gazów medycznych, system zabezpieczenia 
elektrycznego oraz klimatyzację. Dodatkowo, 
zakupiono nowy sprzęt i aparaturę medycz-

ną. Urząd Marszałkowski w Szczecinie na 
parce przeznaczył 1,8 mln zł, a szpital dołożył 
ponad 160 tysięcy własnych środków.

Poszukiwacze i badacze pojawili się na podwórku Władysława Obuchowskiego. 
Rozpoczęli poszukiwania grobu żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku.

Koniec modernizacji 
bloku operacyjnego

Ekshumacja w Niekaninie

Rano, pan Grzegorz zamiast przystąpić do pracy i ratowania ludzkiego zdrowia i życia, 
zaliczył uderzenie stalową rurką prostą w głowę. Na szczęście żyje.

Ratownik 
z rozwaloną głową w Rymaniu

Ksawery uderzył w Kołobrzeg
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KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23KORPORACJA WENEDA II, ul. Łopuskiego 23

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

pomieszczenia biurowe i pomieszczenie piwniczne

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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Mieszkańcom Kołobrzegu spokojnych 
i szczęśliwych chwil przy wspólnym stole wigilijnym.
Niech nastrój i magia tych świąt pozwolą wszystkim 
odpocząć od codziennych kłopotów i trudności.

Janusz Gromek
Prezydent Kołobrzegu

Ryszard Szufel
Przewodniczący 
Rady Miasta

Wszystkim Najemcom oraz Partnerom
Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2014 Roku
życzy Zarząd i Rada Nadzorcza
Sp. Korporacja „WENEDA II”

Kto pamięta kserowane skrypty z filozo-
fii Wojtka Czaplewskiego? Dawne czasy. 
Krążyły po mieście, dopóki nie ukazała się 
jego „Filozofia z przyległościami. Skrypcik 
szkolny dla użytkowników mózgu”. Praca 
przystępna dla młodzieży, zachęcająca do 
zgłębiania filozofii. Od tamtego czasu, a 
mowa o roku 2000, Czaplewski opubliko-
wał wiele ciekawych felietonów. Wygłosił 
również kilka wykładów. To one składają 
się na nową książkę pt. „Pochwała niezro-
zumiałości”.

Gdy Czaplewski pisał felietony do „Kulis 
Kołobrzeskich”, to od niego zaczynało się 
lekturę gazety. I nie dlatego, że komuś 
przywalił, obraził czy opluł, a wówczas 
felietony z tym się kojarzyły. Teksty Cza-
plewskiego były tego przeciwieństwem. 
Wojtek Czaplewski, jeden z pierwszych 
kołobrzeskich dziennikarzy wolnych me-
diów, jak mało kto potrafił przyciągnąć 
czytelnika. Pamiętam słynny felieton „Sta-
ry Rok gdera Nowemu” - coś fantastycz-
nego. W książce go nie znajdziemy, jest 
za to równie świetny tekst pt. „Napisz coś 
o świętach” - a więc zwykłe zamówienie 
szefostwa redakcji na felieton świątecz-

ny. Albo „Wiosna”. Albo „Najważniejsza 
litera”. I tak albować można w nieskoń-
czoność. To naprawdę warto przeczytać. 
Wojtek Czaplewski zaskakuje nie tylko 
jasnością swoich wywodów, ale również 
przybliża kwestie, z którym na co dzień 
już się nie spotykamy: filozofię i literaturę, 
w dodatku napisane ciekawym językiem. 
Książkę rozpoczyna Przepowiednia:

Idioci zaatakowali znienacka Kretynów. 
Na pomoc Kretynom

wyruszyli Durnie. Ich watahy spotkały się 
z kretyńskim rycerstwem

na Przełęczy Szalonego Debila, u wrót 
Cesarstwa Idiotów. Sześć

razy księżyc odmienił swą twarz i nie miała 
końca rzeź bezbronnych

Idiotów. Ich niewola trwa do dziś i trwać 
będzie dopóty, dopóki

nie zbudzi się Wielki Matoł, od wieków 
drzemiący w którejś z grot

pasma Dyrdymałów, w samych trzewiach gór.
Gdy dzień ten nadejdzie, zagrają Trąby 

i Fujary i zaczną się
Prawdziwe Jaja.
Potem jest jeszcze ciekawiej.

Robert Dziemba

Kołobrzeski szpital od-
wiedzili nietypowi goście. 
Wszystko za sprawa kibi-
ców Kotwicy i Mikołaja w 
biało-niebieskim szaliku. 
To już 11 rok, jak obdaro-
wują dzieci prezentami. 
Wszyscy są członkami sto-
warzyszenia „Nasza Kotwi-
ca”. Tym razem  fanatykom 
„Perły Bałtyku” oprócz 
Mikołaja i Czarodzieja 
towarzyszyła... mrówka. 
Według nich bardzo praco-
wita, bo w szybkim tempie 
rozdała mnóstwo paczek 
najmłodszym podopiecz-
nym szpitala. Prezenty 
dostały tego dnia wszystkie 
napotkane dzieci.

W paczkach przygo-
towanych przez fanów 
Kotwicy, oprócz tradycyj-
nych słodyczy i owoców, 
najmłodsi mogli znaleźć 
m.in. biało-niebieskie sza-
liki Kotwicy i inne gadżety 
klubu. Najmłodsze spośród 
obdarowanych dzieci miało 
kilka tygodni, najstarsze 16 
lat. Kibicom „tradycyjnie” 
towarzyszyła delegacja 
piłkarzy oraz koszykarzy 
kołobrzeskiej Kotwicy.

Jak podkreślali darczyńcy 
najważniejszy jest uśmiech 
dziecka. - To dla nich bardzo 
ważny dzień. Dlatego poma-
gamy i jak to mawiał Jurek 

Owsiak i będziemy pomagać 
do końca świata i o jeden 
dzień dłużej - wyjaśnia jeden 
z członków stowarzyszenia 
„Nasza Kotwica” - Jednak 
ta pomoc nie obyła się bez 
sponsorów. Oprócz przy-
słowiowej „zrzutki” wśród 
kibiców w tym roku wsparli 
nas  Piotr Geodecki oraz 
Marcin Bardecki ze sklepu 
„Mrówka”, Marcin Dziedzic 
z „Eckoteak”, firma Lemon 
oraz hurtownia opakowań 
„Kaja”. Dziękujemy - dodają 
kibice. Tekst i fot. SNK

Kolejny jubileusz, straża-
cy obchodzili tradycyj-

nie na katamaranie „Jantar”. 
Były wspomnienia, nawią-
zanie do dynamicznego 
rozwoju jednostki i planów 
na przyszłość. Rocznica 
powstania Trytona to tak-

że okazja do uroczystego 
przyjęcia nowych człon-
ków. Jedną ze znanych osób, 
która wstąpiła w szeregi 
strażaków ochotników jest 
Anna Mieczkowska  czło-
nek Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Nauczyciel języka polskiego i filozofii w ZSS im. Z. Herberta podczas 
wieczoru autorskiego w RCK prezentował swoją nową książkę ze zbiorem 
esejów.

Czaplewski i 
„Pochwała niezrozumiałości”

Oddział Dziecięcy Szpitala Regionalnego jak co roku odwiedzili kibice Kotwicy Kołobrzeg. 
Obok Świętego Mikołaja, kibicom towarzyszył Czarodziej i Mrówka.

Kibice z prezentami 
w szpitalu

Z okazji kolejnej rocznicy powstania Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton”, do 
organizacji przyjęto nowych członków w tym Annę Mieczkowską.

Nowy strażak 
w POSP Tryton
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Mikołaja w kominie,
prezentów po szyję.
Dwa metry choinki,
cukierków trzy skrzynki.
Przed domem bałwana,
sylwestra do rana 
z butelką szampana. 

Życzy Adam Wieczorek
radny Rady Miasta

życzą 
Prezes Zarządu i Pracownicy
Komunikacji Miejskiej 
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
SPĘDZONYCH W CIEPLE MIŁOŚCI RODZINNEGO GRONA,
A TAKŻE SZCZĘŚCIA I SUKCESÓW W NOWYM - 2014 ROKU

Miasto zwróciło do CUPT 2,7 mln zł. Wy-
tknięto nam, że w ramach realizacji pro-
jektu popełniliśmy błędy. Urzędnicy jednak 
wskazywali, że po pierwsze błędy były nic 
nie znaczące, a po drugie, wcześniej czytali 
je ministerialni eksperci i uwag nie wnieśli. 
Prezydent jednak decyzję o płatności pod-
jął. Dlatego radni postanowili sprawdzić, co 
takiego w magistracie się stało.

Jak mówi Jacek Woźniak, nie ulega wąt-
pliwości, że zostały popełnione błędy, 
które CUPT miastu wytknął. Ale Woźniak 
w wynikach kontroli stwierdza, że nie są to 
błędy, które powinny skutkować oddaniem 

dofinansowania dla drugiego etapu obwod-
nicy. Radni byli zgodni co do tego, że błędy 
te nie spowodowały straty, a więc zgodnie 
z wyrokami sądów, nie doszło do szkody. 
Skoro tak, to dotacja nie powinna zostać 
oddawana. W dodatku, zdaniem Jacka 
Woźniaka, CUPT nie wysilił się na żadne 
poważne uzasadnienie tej decyzji. Dlatego 
zdaniem Woźniaka, prezydent popełnił 
błąd, że oddał pieniądze. Według niego, 
nie zachodziła żadna podstawa do tego, 
aby tak działać. Radni byli również zgodni 
co do tego, że takie uzasadnienie CUPT w 
przypadku oddania sprawy do sądu zakoń-
czyłoby się porażką tej instytucji.

Podczas spo-
tkania z me-

diami pracow-
nicy Starostwa 
P o w i a t o w e g o 
przedstawili swój 
pogląd na to, 
w jaki sposób 
p r o c e d o w a n o 
pozwolenie na 
budowę bioga-
zowni. Krzysztof 
Plewko przed-
stawił swoje 
dokumenty i te 
wątki, których 
jego zdaniem 
dziennikarze z 
ust naczelnik 
Elżbiety Lis 
nie usłyszeli. 
Wynika z nich, 
że biogazownia 
nigdy powstać 
nie powinna, bo 
jest sprzeczna 

z planem zago-
spodarowania 
przestrzennego, 
co potwierdziły 
k o m p e t e n t n e 
instytucje. Jego 
zdaniem, gdyby 
nie obywatelska 
postawa „Ekolo-
gicznego Koło-
brzegu”, którego 
jest prezesem, 
biogazownia już 
dawno by po-
wstała. 

Plewko poin-
formował, że 

zgodnie z radą 
sądu, posiadaną 
wiedzą podzielił 
się z Centralnym 
Biurem Anty-
k o r u p c y j n y m . 
Powtórzył, że 
w całej sprawie 

naruszono pra-
wo i to w staro-
stwie, bo to ten 
organ wydawał 
pozwolenie na 
budowę. Dodat-
kowo, suchej 
nitki nie zostawił 
na urzędnikach 
Starostwa Po-
wiatowego, któ-
rzy w dziwnych 
okolicznościach 
sprzyjali inwe-
storowi. Plewko 
zwrócił również 
uwagę, że wdep-
nął w bagno, 
jakim są inwe-
stycje środowi-
skowe i teraz nie 
brakuje osób, 
które szukają 
na niego haki. 
Więcej w relacji 
z konferencji.

Głównym bohaterem spo-
tkania z dziennikarzami 
była Elżbieta Lis, naczelnik 
Wydziału Budownictwa 
Starostwa Powiatowego. 
Omówiła ona przebieg 
wydania pozwolenia na 
budowę biogazowni spółce 
AgroElektroGaz. Sprawa 
toczy się od kilku lat i była 
wielopłaszczyznowa. Lis 
wskazała na to, że od same-
go początku były wątpliwo-
ści, czy umowa pomiędzy 
spółką a Zielenią Miejską na 
gospodarowanie terenem w 
Korzyścienku jest ważna. 
Okazało się, że była ważna. 
Potem doszła do tego spra-
wa, czy AgroElektroGaz 
może budować zgodnie z 
zapisami planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W 
tej sprawie przesądzającym 
była według naczelniczki 
umowa z Wodociągami 
oraz pozytywna opinia 
organów środowiskowych. 
Organ wszakże zwrócił 
uwagę na kwestie związane 
z planem, ale wątpliwości 
rozwiał wójt gminy Ko-
łobrzeg, który wyłożył, 
że planowana inwestycja 
jest zgodna z planem. Na 
podstawie takiej interpre-
tacji procedowano dalej. Jak 
wspomniała Lis, na etapie 
uzgodnień nikt nie wnosił 

uwag. Gdy jednak Staro-
stwo Powiatowe wydało 
decyzję, to wszystkie strony 
się od nie odwołały do wo-
jewody. Wojewoda stanął 
po stronie Starostwa.

Sprawa pozwolenia na 
budowę trafiła do Woje-

wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Sąd uchylił 
pozwolenie na budowę 
twierdząc, że inwestycja jest 
jednak niezgodna z planem 
i zarzucił rażące naruszenie 
prawa. Lis zaznacza jednak, 
że Starostwo nie interpretu-
je zapisów planu, to nie jest 

kompetencja jego, a auto-
rów plany, a więc gminy. 
Jeśli jednak na podstawie 
tak przedłożonych doku-
mentów nie zostałoby wy-
dane pozwolenie, do sądu 
odwołałby się inwestor i 
by w tym sądzie również 
wygrał. Sąd rozstrzygnął 
jednak inaczej, uchylając 
pozwolenie. Lis żałuje, że 
inwestor nie wniósł kasacji. 
Sprawa wróciła z powrotem 
do Starostwa, które wobec 
niewniesienia przez inwe-
stora zmian do projektu 
budowlanego, odmówiło 
wydania mu pozwolenia na 
budowę. 

Zapytaliśmy więc Elżbietę 
Lis, jaki sukces odniósł 
Ekologiczny Kołobrzeg w 
walce z budową biogazow-
ni na etapie pozwolenia na 
budowę. Elżbieta Lis nie 
potrafiła tego wyjaśnić, bo 
to ona zakończyła postępo-
wanie wobec niespełnienia 
żądania uzupełnienia doku-
mentów. Lis zaznaczyła jed-
nak, że wszystko wskazuje, 
że sprawa biogazowni w 
Korzyścienku i tak powróci, 
bo taką inwestycję planuje 
chociażby prezydent mia-
sta, o czym poinformował 
wcześniej Starostwo w sto-
sownym piśmie. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta skontrolowała mechanizm oddania środków unijnych do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Oddaliśmy 2,7 mln zł.

Woźniak: prezydent popełnił błąd

Plewko odpowiada 
na konferencję powiatu

W Starostwie Powiatowym zwołano konferencję prasową, na której wyjaśniano sprawę 
pozwolenia na budowę biogazowni w Korzyścienku.

Lis: 
sukcesu ekologów 

nie było
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Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii

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

           PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

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

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

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

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

spółka jawna

Radni stwierdzili, że 
system segregacji od 

początku w Kołobrzegu 
po prostu nie działa tak, 
jak powinien. Najpierw 
nie było pojemników na 
śmieci. Radni skupili się 
na stosunkach pomiędzy 
Urzędem Miasta a jego 
spółką komunalną. W 
sierpniu Zieleń Miejska 
wystawiła fakturę na nie-
mal 639 tysięcy złotych. 
Ale miasto naliczyło spółce 
karę w wysokości ponad 
270 tysięcy złotych za 
brak harmonogramu, nie-
dostarczenie pojemników 
i brak systemu monitoro-
wania pojazdów. Zieleń nie 
zgodziła się z zarzutami 
urzędników i podnosiła, 
że system monitorowania 
pracy pojazdów był, ale nie 
funkcjonował ze względu 
na aktualizację i wymianę 
serwerów przez operatora. 
12 sierpnia urzędnicy uzy-
skali dostęp do aplikacji 
systemu. Karę anulowano.

We wrześniu spółka wysta-
wiła fakturę na niemal 637 
tysięcy złotych. Tym ra-
zem spółce naliczono karę 
12 400 zł za brak chipów 
na pojemnikach i brak 
harmonogramu. Podob-
nie było po wystawieniu 
faktury w październiku, a 
kara kary wyniosła 8700 
zł. Ale błędy popełniała 
nie tylko spółka. Ko-
misja Rewizyjna, która 
przyglądała się sprawie, 
stwierdziła, że były one 
także po stronie miasta. 
Na przykład kontrola 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska 
w zakresie sprawdzenia 
przestrzegania przepisów 
o gospodarce odpadami 
wykazała również nieprzy-
stosowanie się do nowego 
systemu. 

Jak mówił podczas po-
siedzenia prezes Zieleni 
Miejskiej Zenon Malinow-
ski, przyczyny opóźnień w 

przystosowaniu się spółki 
do nowego systemu tkwią 
w jej starym parku ma-
szynowym i konieczności 
stosowania ustawy o za-
mówieniach publicznych 
w przypadku dostarczania 
nowego sprzętu. Naj-
większy problem był w 
przypadku zakupu pojem-
ników. Cała Polska kupo-
wała pojemniki i czas ich 
dostawy był bardzo długi. 
Kolejny problem to wy-
miana parku maszynowe-
go. Prezes Zieleni wskazy-
wał, że spółka zaopatrzyła 
się w nowe pojazdy, w 
tym nową śmieciarkę, ale 
nie da się w ciągu jedne-
go roku wymienić całego 
parku maszynowego. Nie-
które śmieciarki mają na-
wet 30 lat, są przestarzałe 
i awaryjne. Tymczasem  
spółka zyskuje zlecenie na 
rok, ewentualnie na dwa. 
Będzie musiała stanąć 
do kolejnego przetargu i 
gdyby go w Kołobrzegu 
przegrała, sprzęt ten bę-
dzie stał i niszczał. Poza 
tym, inwestycje to koszty. 
Tylko sam zakup pojem-
ników to wydatek rzędu 
ok. 4 mln zł. Dlatego Ma-
linowski uważa, że na tyle 
ile to możliwe, jego spółka 
wywiązuje się z warunków 
przetargu, ale prawa nikt 
łamać nie będzie.

Pismo zostało tak-
że skierowane do 
wiadomości naszej 
redakcji. Chodzi o 
prace pielęgnacyjne 
prowadzone w ra-
mach unijnego pro-
jektu pt. „Rewitali-
zacja Kołobrzeskiej 
Strefy Uzdrowisko-
wej”, w ramach któ-
rego rewitalizowany 
jest Park Stefana 
Żeromskiego. Wi-
ceprezes federacji, 
Tomasz Chmiel-
nik, apeluje, aby 
zatrzymać prace, 
gdyż są one pro-
wadzone w sposób 
niekorzystny dla 

drzew: - Chcemy 
zaapelować do 
pana prezydenta 
o natychmiastowe 
zatrzymanie dal-
szego uszkadzania 
i niszczenia drzew, 

będących podsta-
wowym komponen-
tem zabytkowego 
parku, tym bardziej, 
że większość tych 
uszkodzeń nie 
może być poprawio-

na - nie da się „przy-
kleić” źle obciętej 
obrączki, żywej 
gałęzi lub wypełnić 
powstałej wyrwy - 
pisze Chmielnik. 

Ale w swoim piśmie 
stawia także pre-
zydentowi pytania 
wskazując, że 
mogło dojść do zła-
mania prawa zamó-
wień publicznych. 
Chodzi o to, że jego 
zdaniem urzędnicy 
dopuścili firmę do 
prac 3 tygodnie po 
ich zakończeniu 
(data: 15 paździer-
nika). Federacja 
chce również wy-
jaśnień, dlaczego 
urzędnicy tolerowali 
wykonanie usługi 
ich zdaniem wbrew 
zapisom SIWZ. 

Od piątku Komunikacji Miejska 
wprowadza możliwość płacenia w 
strefach płatnego parkowania przez 
telefon komórkowy. W grudniu 50% 
gratis.

Dziś odbyła się prezentacja systemu. 
Polega on na założeniu konta, wpłace-
niu środków finansowych lub połączenia 
go z kartą z płatnościami mobilnymi i 
bezproblemowym płaceniem za płatny 
parking. Stajemy, dzwonimy, urucha-
miamy naliczenie środków i nie musimy 
się martwić, że spóźnimy się z opła-
ceniem kolejnej godziny i dostaniemy 
opłatę dodatkową. Wracamy do samo-
chodu, dzwonimy i naliczanie ustaje. 
Jest jeden wymóg: za oknem trzeba 
umieścić kartkę z logo formy - CallPlay, 
albo napisać, że zapłacono tą metodą. 
Kontrolerzy stref bez problemu spraw-
dzą, czy wszystko jest w porządku. Jeśli 
zapomnimy zadzwonić i wyłączyć par-
kowanie, system naliczy nam opłatę za 
cały dzień. Ale to i tak taniej, niż zapłacić 
opłatę dodatkową. System ma wejść w 
życie w piątek, a każdy, kto założy konto 
w grudniu, do końca 2013 roku będzie 
parkował a pół ceny.

W naszym mieście jesienią nie brakuje fa-
nów morskich kąpieli, ale nie bez zabawy - 
bo to podstawa. W poniedziałek spotkaliśmy 
pana Jana z Warszawy, który już od kilku dni 
surfuje po naszym morzu. Wczoraj pogoda 
była idealna: w miarę ciepło no i przede 
wszystkim słońce. Tylko trochę falowanie 
było nieregularne. Ale surfować było moż-
na. Okazuje się, że to coraz bardziej modny 
sport wśród warszawiaków, którzy wsiadają 
w samochód i odwiedzają na przykład Koło-
brzeg, aby trochę pobawić się w wodzie.

Czy Zieleń Miejska nie radzi sobie z nowym systemem wywozu odpadów. Na pytanie 
próbowali odpowiedzieć radni. Jednak prezes twierdzi, że to nie wina spółki.

Malinowski broni Zieleni za śmieci

Za parking 
zapłać 
przez swój telefon

Z Warszawy prosto 
do zimnego 
Bałtyku

Nasze morze nawet późną jesienią przy-
ciąga amatorów sportów ekstremalnych. 
Sztorm minął, a na wodzie spotkaliśmy 
wczoraj surfera z Warszawy.

Federacja Arborystów Polskich wniosła do prezydenta o natychmiastowe wstrzymanie 
prac w Parku Żeromskiego, gdzie prowadzone są cięcia drzew. Zgodził się z nią Miejski 
Konserwator Zabytków.

Zatrzymano prace 
w Parku Nadmorskim
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www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

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)

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.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Jesteśmy akredytowanym laboratorium 
badawczym, certyfikat akredytacji nr 
AB 1156, działającym od ponad 35 lat na 
kołobrzeskim rynku.

 BADANIA WODY
 tel./fax. (94) 35 48 980
 BADANIA ŚCIEKÓW       
 tel./fax. (94) 35 17 779

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292

Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych
Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Po kołobrzeskich szkołach przyszła kolej 
na katedrę. Z wystawą o Twierdzy Ko-
łobrzeg członkowie Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami byli już w Gimnazjum 
Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole 

Podstawowej Nr 3. Tam prowadzili lekcje 
historyczne, które cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Teraz wystawa trafiła do 
bazyliki na galerię, która została zbudo-
wana właśnie w celu wystawienniczym. 

Wystawę „Twierdza Kołobrzeg” wszyscy chętni bezpłatnie mogą obejrzeć w 
Bazylice Mariackiej. Dostępna jest na emporze północnej.

Twierdzę 
zobaczysz w katedrze

Sfinansowano ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego 

w Szczecinie
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Nasze sklepy spożywcze przyjmują i realizują zamówienia 
na świąteczne wyroby ciastkarskie i garmażeryjne własnej 
produkcji. Można je zamawiać następujących punktach:
Sklep nr 1 „Gama” - ul. Źródlana 7A             tel.797 596 478 
Sklep nr 5 „Gama” - ul. Jedności Narodowej 65  tel. 797 596 447 
Sklep nr 6   - ul. Chopina 3                      tel. 797 596 465
Sklep nr 7 „Gama * Mięso * Wędliny” 
   - ul. Wylotowa 87/A   tel. 797 596 458
Sklep nr 8 ul. Okopowa7 (obok zakładu piekarniczo-ciastkarskiego)
        tel.797596445
Sklep nr 10   - ul. Walki Młodych 35A  tel. 797 596 456
Sklep nr 14  - ul. Wylotowa 12A   tel. 797 596 450
Sklep nr 17 „Gama * Mięso * Wędliny” 
 - ul. Łopuskiego 2-4    tel. 797 596 436
Sklep nr 18 „Mini Gama” - ul. Łopuskiego 2-4     tel. 797 596 451
Sklep nr 21 „Gama” - ul. Koszalińska 24/1              tel. 797 596 443

Zakład piekarsko-ciastkarski – ul. Okopowa 7   
 tel. 797 596 452, 797 596 462
Polecamy ciasta produkowane w oparciu o domowe receptury, takie jak:
- makowce
- serniki
- keksy
- pierniki
- torty
- inne według zamówienia.
   

Życzymy udanych zakupów

Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu 
zaprasza na świąteczne zakupy 

do sklepów branży spożywczej i przemysłowej

Społem PSS „Jedność” w Kołobrzegu życzy 
wszystkim Klientom a także mieszkańcom 
Kołobrzegu pogodnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym Nowym Roku 2014.
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Prawdziwie radnosnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby przy rodzinnym stole nie zabrakło ciepła 
bliskich nam osób, a także wszelkiej pomyslności, 
zdrowia i szczęścia w Nowym 2014 Roku
 życzy

 Marian Sieradzki
 Burmistrz Gościna

 Barbara Koleśnikow
 Przewodnicząca Rady Miejskiej

W  Punkcie 
P r z e d -
szkolnym 

w gościńskim 
Domu Kultury 
odbył się „Andrzej-
kowy Bal” zor-
ganizowany dla 
przedszkolaków. 
Grupa SMERFÓW 
p r z y g o t o w a ł a 
specjalny wystrój 
sali na tę okazję: 
kolorowe balony i 
serpentyny. Zgod-
nie z tradycją w wi-
gilię św. Andrzeja 

dzieci wzięły udział 
w licznych wróż-
bach i zabawie 
tanecznej poprze-
platanych słodkim 
poczęstunkiem. 
Dzięki przebraniom 
SMERFY znów 
mogły się prze-
nieść w zaczaro-
wany świat postaci 
z bajek. Na naszą 
wywróżoną przy-
szłość musimy tro-
chę poczekać…

Emilia 
Chmielewska

Projekt uchwały w tej 
sprawie przygotował 
burmistrz Marian Sie-
radzki. Odnosząc się 
do przeszłości, w której 
gmina była jego zdaniem 
uciskana przez spół-
kę i namawiano ją do 
oszustwa poprzez próbę 
przyjęcia przedłożonych 
kosztów (Sieradzki po-
prosił o zaprotokołowa-
ne swoich słów, gdyby 
spółka miała wystąpić 
na drogę sądową), bur-
mistrz przypomniał, że 
kwestie te rozstrzyga 
sąd. W obecnych tary-
fach dopatrzył się sub-
sydiowania skrośnego i 
dlatego ich nie podpisał. 
Dodał również, że wobec 
polityki cenowej spółki 
widoczny jest spadek 
sprzedaży wody, gdyż 
mieszkańcy kopią własne 
studnie, w tym roku jest 
ich już 40. 

Obecny na posiedzeniu 
rady Paweł Hryciów, 
prezes Miejskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji cał-
kowicie nie zgodził się 
z zarzutami burmistrza, 
stwierdził, że spółka 
jest na prawie, a taryfy 
zostały sporządzone 
prawidłowo. Sprzedaż 
wody zmalała w gminie 
i mieście Gościno, ze 
względu na stosowanie 
nowych technologii 
przez przedsiębior-
stwa znajdujące się na 
tym terenie. Burmistrz 
przypomniał, że ceny 

w jego gminie powinny 
być niższe i jest to za-
pisane w dokumentach 
spółki, natomiast wobec 
gminy, która nie jest w 
porozumieniu samo-
rządowym stosuje się 
inne traktowanie. Prezes 
przypomniał, że ceny są 
kształtowanie na bazie 
niezbędnych przycho-
dów i nikt niczego z su-
fitu nie bierze. Radnych 
jednak nie przekonał bo 
ci negatywną dla MWiK 
uchwałę przyjęli. Teraz 
spółka skieruje sprawę 
do wojewody.

Chodzi o art. 15 pkt 2 
umowy spółki Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja: 
„kadencja zarządu trwa 
4 lata”. 12 marca 2003 
roku prezesem zosta-
ła Wioletta Dymecka. 
1 sierpnia 2009 roku 
członkiem zarządu został 
Marek Sempruch a od 1 
stycznia 2010 roku Piotr 
Moździerz. Dymecka od-
wołana została z funkcji 
31 grudnia 2010 roku, a 
od 1 stycznia 2011 roku 
na prezesa został powo-
łany Paweł Hryciów. Wo-
bec faktu, że 31 grudnia 
2011 roku został odwo-
łany Marek Sempruch, 
obecny zarząd jest dwu-
osobowy. 

Skoro jednak kadencja 
zarządu trwa 4 lata, to 
kiedy powinna ona upły-
nąć? Gdyby założyć, że 
upłynęła w 2012 roku, 
to pytanie, jakim prawem 

ustanowiono nowy za-
rząd? To pytanie zadał 
sobie jeden ze wspól-
ników MWiK - miasto i 
gmina Gościno. Doszedł 
do wniosku, że skoro 
przewidziano w umowie 
spółki, że kadencja za-
rządu jest nierozłączona, 
bo nie przewidziano tego 
w umowie spółki. Co 
ważne, inaczej zapisano 
kadencję członków rady 
nadzorczej: „kadencja 
członka rady nadzorczej 
trwa 3 lata”. 

Wspólnik poniósł więc, 
że do 12 marca 2007 
roku trwała kadencja 
Wioletty Dymeckiej. Jej 
mandat wygasł więc z 
dniem odbycia zgroma-
dzenia wspólników w 
2008 roku, ale wyboru 
nowego zarządu nie 
przeprowadzono. Ko-
lejna kadencja zarządu 
wygasła w 2011 roku a 

mandaty wygasły w 2012 
roku, wraz z odbyciem 
zgromadzenia. Ale ani 
Hryciowa, ani Moździe-
rza nikt do zarządu nie 
powołał. 

Co ważne, pomimo zwró-
cenia przez nasz portal 
uwagi na tę kwestia, 
Urząd Miasta jak więk-
szościowy udziałowiec 
nic nie zrobił. Zaopatrzył 
się jedynie w opinię 
prawną, z której wynika, 
że wszystko jest zgodnie 
z prawem, gdyż stoso-
wana wykładania języ-
kowa statutu jest błędna, 
członkowie zarządu po-
woływani są na pełnienie 
kadencji trwającej 4 lata, 
co oznacza, że mandat 
obecnych członków jest 
sprawowany legalnie. Ta-
kie samo stanowisko ma 
również zarząd MWiK. 
Sprawę rozstrzygnie sąd 
gospodarczy.

Gościno kwestionuje 

prezesa

Trwa formalny pat pomiędzy Gościnem a Miejskimi Wodociągami 
i Kanalizacją. Radni Gminy Gościno podjęli uchwałę o odrzuceniu 
taryf na 2014 rok.

Radni odrzucili taryfę 
na wodę i ścieki

ANDRZEJKOWY BAL

Projekt pn. „Dziecięce krainy radości” – utworzenie 2 punktów przedszkolnych w Gościnie i Ro-
buniu Gmina Gościno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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Niech tegoroczne Święta przyniosą wiele radości, uśmiechu i miłości najbliższych,
a Nowy Rok 2014 dużo siły, wytrwałości w dążeniu do celu i sukcesów 
w życiu osobistym.

 życzy Mirosław Terlecki 
Wójt Gminy Rymań

Mirosław Ekiert
Przewodniczący Rady Gminy

„Minęło prawie 5,5 roku, 
a my nadal piszemy i 
publikujemy wiadomości 
dotyczące Gorawina 
i całej gminy Rymań. 
Pewnie już dawno by-
śmy skończyli naszą 
działalność, gdyby nie 
fakt, iż czytających na-
sze strony jest coraz 
więcej. Odwiedza nas 
kilka tysięcy czytelni-
ków w miesiącu. Warto 
dla Was pisać!” – piszą 
autorzy portalu Gorawi-
no.net. „Duże uznanie 

czytelników zdobyły arty-
kuły związane z historią 
naszych miejscowości. 
Stale też publikujemy 
też artykuły w Biuletynie 
Informacyjnym Gminy 
Rymań „Puls Rymania”, 

gdzie zamieszczamy 
materiały w cyklu „Nasza 
historia”. Tematykę tę 
będziemy kontynuować, 
gdyż zainteresowanie 
nią jest coraz większe. 
Na zakończenie chcie-
libyśmy wyrazić podzię-
kowanie wszystkim oso-
bom przysyłającym nam 
materiały do publikacji. 
Bez Was tych informacji 
byłoby znacznie mniej” 
– informują autorzy por-
talu. Życzymy kolejny 
fascynujących 2000 dni.

Czy wycieczka do 
Koszalina może być 
ciekawa? Przecież 
wszyscy znają to 
miasto… Bywamy 
tam na zakupach, 
załatwiamy sprawy 
w urzędach, więc 
po co tam jechać na 
wycieczkę? Takie 
pytania zadawali 
sobie członkowie 
Klubu Seniora „Pod 
Aniołami”, kiedy 
padła propozycja 
wspólnego wyjazdu 
do Koszalina. 

Najciekawsza była 
wizyta w fabryce 
bombek „Glass 
Color”. Pobyt w 
wytwórni bombek 
przypadł na okres 
przedświąteczny, 
więc była okazja do 
ich zakupu prosto 
od producenta. 
Dowiedzieliśmy się 

tam, jak wygląda 
cały proces pro-
dukcji. Najpierw 
z rurki szklanej 
tworzona jest kula, 
później jest ona 
wypełniana odpo-
wiednim kolorem. 
Po wyschnięciu 
tak przygotowana 
bombka jest ręcznie 
malowana w różne 
wzory. Jeszcze tylko 
posypanie jej od-
powiednim broka-
tem i bombka jest 
gotowa. Seniorzy 
mieli okazję rów-
nież sami  malować 

bombki. Różnie 
to wychodziło, ale 
wszyscy byli zado-
woleni. Widzieli-
śmy jak powstają 
bombki okrągłe, ale 
również bombki o 
różnych kształtach 
robione w spe-

cjalnych formach. 
Najciekawszy był 
jednak sposób 
robienia bombki 
wklęsłej. Okazało 
się, że po nagrza-
niu szklanej kulki, 
wklęsłość w bomb-
ce wykonuje się za 
pomocą zwykłego 
ołówka, delikatnie 
wpychając go w 
środek! Otrzyma-
liśmy tam również 
bombki z naszymi 
imionami. Będzie 
wspaniała pamiąt-
ka z tej wizyty.

Gorawino.net

Dotarli do pierwszaków 
z miejscowości Starnin i 
Drozdowo. Na spotkaniu 
rozmawiali o bezpiecz-
nym poruszaniu się na 
drodze, kontaktach z 
nieznajomymi, zachowa-

niu się wobec agresyw-
nego psa. Dzieci  chciały 
się dowiedzieć  na czym 
polega praca policjanta 
i zadawały pytania. Na 
zakończenie uczniowie 
otrzymali „Elementarz 

Zasad Bezpieczeństwa” 
- Gryfusia, który zawiera 
wiele krzyżówek, quizów 
oraz zagadek, dzięki 
którym najmłodsi szyb-
ko przyswajają zdobytą 
wiedzę.

Policjanci Posterunku Policji w Rymaniu i Komendy Powiatowej Policji 
w Kołobrzegu odwiedzili szkoły na terenie gminy Rymań.

O bezpieczeństwie 
z pierwszakami

Wycieczka 
do Koszalina

Portal o Gorawinie i okolicach ruszył 10 czerwca 2008 roku. Do dziś odwiedzono 
go niema 170 tysięcy razy.

gorawino.net już 2000 dni
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Od września 2013 r. 

 bilety całodniowe 
  w cenie:

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie najbliższych,
pełnych ciepła i życzliwości

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 Roku
wszystkim mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie

życzy

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołakowski
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Wspólny wysi-
łek pracow-

ników Urzędu oraz 
młodzieży sprawił, 
że pomimo braku 
śniegu przed Urzę-

dem Gminy czuć 
już świąteczny 
klimat. Wójt gminy 
– Jerzy Kołakowski 
wraz z sekreta-
rzem – Tomaszem 

Groblą, podzięko-
wali dekorującym i 
przekazali drobne 
upominki w postaci 
czekoladowych Mi-
kołajów.

Wójt wraz z sekre-
tarzem odwiedzili 
również ustrońskie 
przedszkolaki, któ-
re przebywały w 
Gminnym Ośrodku 

Kultury na miko-
łajkowym seansie 
filmowym. Dzieci 
z okazji Mikołajek 
zostały obdarowa-
ne słodkościami. 

3 grudnia w Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym Helios 
odbyły się organizowane 
przez Zespół Szkół w Ustro-
niu Morskim, Uczniowski 
Klub Sportowy Sokół Ustro-
nie Morskie oraz Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ustroniu Morskim „III 
MIKOŁAJKOWE MIĘ-
DZYSZKOLNE ZAWODY 
PŁYWACKIE HELIOS 2013”. 
Podobnie jak w zeszłych 
latach zawody cieszyły się 
dużą frekwencją zawodni-
ków (łącznie 127 osób) oraz 
zainteresowaniem kibiców. 
Po raz kolejny w sportowej 
rywalizacji brali udział za-
wodnicy z Zespołu Szkół w 
Mielnie oraz Zespołu Szkól w 
Ustroniu Morskim. Pierwszy 
raz startowali zawodnicy z 
Zespołu Szkół nr 11 z Kosza-
lina i pojedynczy zawodnik 
z miasta Kołobrzeg. Każdy 
uczestnik otrzymał słodki 
prezent od Mikołaja oraz 

bilet całodniowego wstępu 
na baseny Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego Helios. Na 
zwycięzców poszczególnych 
kategorii czekały medale, 
dyplomy, nagrody rzeczowe 
oraz karnety wstępu na basen. 
Narody wręczyli dyrektor Ze-
społu Szkół w Ustroniu Mor-
skim Mariola Ostrowska oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Grzegorz 
Czachorowski.
- Bardzo się cieszę, że tego 
typu zawody odbywają się już 
po raz trzeci. Nowoczesne i 
praktycznie zaprojektowane 
Centrum Sportowo-Rekre-
acyjne „Helios” doskonale 
sprawdza się jako obiekt do 
wszelkiego rodzaju rekreacji 
oraz sportowych emocji. 
Pragnę jednocześnie po-
dziękować wójtowi gminy 
Ustronie Morskie Jerzemu 
Kołakowskiemu za ufundo-
wanie dla każdego uczestnika 
zawodów słodkich upomin-
ków oraz biletów wstępu na 
basen. Serdecznie zapraszam 
w przyszłym roku oraz dzię-
kuje pozostałym organizato-
rom zawodów – podsumował 
Grzegorz Czachorowski - dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ustroniu 
Morskim.

Sala widowiskowa 
GOK-u wypełni-
ła się po brzegi 

osobami o otwartych 
sercach. Dlatego licy-
tacja prawie stu akwa-
relowych obrazków 
przebiegła błyskawicz-
nie i przyniosła 11.700 
zł. Obrazki przez kilka 
minionych 
t y g o d n i 
ma lowa l i , 
między in-
nymi: poseł 
Marek Hok, 
wójt Jerzy 
K o ł a k o w -
ski, starosta 
kołobrzeski 
T o m a s z 
Tamborski, 
prezydent 
Kołobrzegu Janusz 
Gromek, wicemarszałek 
Anna Mieczkowska, 
komendant Straży 
Miejskiej z Kołobrzegu 
Mirosław Kędziorski, 
kołobrzescy strażacy 
i wiele, wiele innych 
osób. Licytacja przyno-

siła każdorazowo spore 
kwoty, a największa 
„walka” rozegrała się o 
akwarelkę autorstwa po-
sła Marka Hoka. Osta-
tecznie wylicytowano za 
nią 500 zł. 

Pomoc przy organizacji 
okazali też młodzi ludzie 

z Klubu 
Wolontariu-
sza działa-
jącego przy 
ustrońskim 
G O P S - i e , 
a licytację 
brawurowo 
p o p r o w a -
dziła Dorota 
G a ł ę z o w -
ska. Stowa-
r zyszen ie 

„Sami Swoi” wręczyło 
mamie Lenki pieniężny 
podarunek. 

Wszystkim osobom i 
instytucjom dziękujemy 
i obiecujemy kontynu-
ować ideę „Pozytywnej 
Kultury” w przyszłości. 

Lena jest podopieczną 
Fundacji „Nasze Dzieci” 
przy Klinice Onkologii 
w Instytucie „Pomnik 
– Centrum Zdrowia 
Dziecka” w Warszawie. 
Numer konta do wpłat: 
76 1240 1109 1111 0010 
1163 7630  z dopiskiem: 
„DLA LENY MAZUREK”

O UŚMIECH LENKI
Sukcesem zakończył się II Charytatywny Koncert „Pozytywna Kultura”. 
Tym razem zbieraliśmy pieniądze dla rocznej Lenki, chorej na nowotwór.

Dzięki pomocy uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim choinka przed Urzędem Gminy 
wygląda pięknie i wyjątkowo. 

Coraz bliżej święta
III MIKOŁAJKOWE ZAWODY 
PŁYWACKIE - HELIOS 2013
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

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

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

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

pielęgnacji drzew. 

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

nalnych w konkurencyjnych cenach.

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

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

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

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

Pogrzeby

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

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

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu
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W sali widowiskowej RCK 
zgromadzili się przedsta-
wiciele środowisk kultural-
nych, mecenasi kultury oraz 
samorządowcy. Dyrektor 
RCK, Tadeusz Kilelar pod-
sumował mijający 2013 rok 
w tym, co w kołobrzeskiej 
kulturze z inicjatywy RCK 
oraz we współpracy z tą 
instytucją się działo, a więc 

przede wszystkim ogólno-
polskie i międzynarodowe 
festiwale, w tym Muzyka 
w Katedrze, Interfolk, Sen-
sacyjne Lato Filmów czy 
RCK PRO JAZZ, ale także 
imprezy związane z ruchem 
amatorskim, wspierające 
chociażby lokalny ruch 
artystyczny. Nie można tu 
pominąć innego ważnego 

zjawiska, jakim jest Gale-
ria Sztuki Współczesnej, 
kierowana przez artystę o 
ogólnopolskim już formacie, 
jakim jest Dariusz Kaleta. 
Podziękowano wszystkim 
tym, którzy kulturę wspiera-
ją, a więc samorządowcom 
na czele z prezydentem 
Januszem Gromkiem, me-
cenasom kultury i mediom.

Od 1945 roku mówimy 
o polskim Kołobrzegu. 

Przybywający do miasta i 
okolic pionierzy nie mieli 
łatwo. Od czerwca próbowali 
się zagospodarować, czyli 
obok tego co przywieźli ze 
sobą, sprzątali co można było i 
próbowali zdobyć, co się dało, 
aby jakoś żyć w mieście, gdzie 
diabeł mówił dobranoc. A gdy 
przyszła pierwsza zima, było 
jeszcze trudniej, a przecież jak 
dla naszego pokolenia, wa-
runki w 1945 roku były gorzej 
niż ekstremalne, nie dające się 
wytłumaczyć. Tak pierwszą 
Wigilię wspomina Krystyna 
Gawlik, przewodnicząca 
Klubu Pioniera Kołobrzegu: 
„Pamiętam pierwsze święta 
Bożego Narodzenia, skromne, 
drzewko w miarę ustrojone 
ozdobami przywiezionymi z 
Lublina. Później pasterka w 
małym kościółku. Zbierała 
się grupka sąsiadów i szła 
razem (dla bezpieczeństwa)”. 
Pierwszą pasterkę w polskim 
Kołobrzegu celebrował ojciec 
Polikarp Maciejowski, fran-
ciszkanin. W dokumentach 
Parafii Świętego Marcina nie 
zachowały się zapiski z tej 
uroczystości.

31 grudnia 1945 roku zor-
ganizowano również zabawę 
sylwestrową. Tak opisuje to 
Jerzy Patan w książce „Kie-
dy wszystko było pierwsze, 
Kołobrzeg 1945-1959”: „Do 
tego balu przygotowywano 
się szczególnie, był to przecież 
pierwszy sylwester w polskim 
Kołobrzegu. Prezydent miasta 
wyznaczył na zabawę sale na 
pierwszym piętrze ratusza 
(dzisiaj USC). W blasku świec 
i przy dźwiękach doborowej 
orkiestry pod dyrekcją Streke-
ra, panował niezwykły nastrój. 
Goście, których było około 
pięćdziesięciu, wśród nich tak-

że kilku radzieckich oficerów, 
znali się, często razem praco-
wali. Życiorys każdego z nich 
starczyłby na niejeden film, 
pełen okrucieństwa wojny i 
tragicznych przeżyć. Ludzie 
ci cieszyli się teraz z każdego 
dnia wolności, byli pogodni i 
radośni. Dlatego też i ta za-
bawa była szampańska, choć 
toasty wznoszono samogo-
nem, a jedzenie przynoszono 
z domów. Powitanie Nowego 
Roku odbyło się przy dźwię-
kach werbla wybijającego 
ostatnie sekundy mijającego 

roku 1945. Życzenia były pro-
ste i wzruszające: aby nigdy 
nie było wojny, aby szybko 
połączyć się z rodzinami i żeby 
zapanowało szczęście”. Bal ten 
miał charakter kostiumowy. 
Oczywiście, możliwości były 
ograniczone, choć pomysłów 
nie brakowało. Jak pisze 
Jerzy Patan, niektórzy prze-
brali się za rzezimieszków. 
Wówczas Kołobrzeg pełen 
był szabrowników, którzy 
przyjeżdżali do Kołobrzegu 
i wywozili co się dało. Na 
zdjęciu nr 1 prezentowana 

jest zabawa zorganizowana 
w ratuszu pod koniec lat 40 
lub na początku lat 50-tych. 
Kołobrzeżanie w kolejnych 
latach bawili się również „na 
zielonej” - sali przy ul. Drzy-
mały (fot. nr 2).

W okresie stalinowskim 
w Kołobrzegu poja-

wiał się Dziadek Mróz. Był 
nieodzowną postacią każdej 
oficjalnej choinki i spotkania 
noworocznego. Zgodnie z 
obowiązującą ideologią, za-
stąpił on Świętego Mikołaja. 

Na zdjęciu nr 4 uwiecznio-
no dzieci biorące udział w 
choince w PSS „Jedność” w 
1950 roku. Na zdjęciu nr 3 
tradycyjny Święty Mikołaj w 
Parafii Św. Marcina - zdjęcie 
z 1958 roku.

Warto przy tym zazna-
czyć, że po odwilży 

1956 roku, sytuacja Kościoła 
katolickiego w Polsce teo-
retycznie uległa poprawie. 
Jednak władze regularnie 
walczyły z kościołem i Koło-
brzeg nie był żadnym wyjąt-
kiem, wręcz przeciwnie. Na 
zdjęciu nr 5 przedstawione 
zostały jasełka wystawione 
w dzisiejszym kościele Św. 
Krzyża, który wówczas stano-
wił kościół filialny Parafii Św. 
Marcina. Jasełka akurat wła-
dzom nie przeszkadzały, ale 
już Misterium Męki Pańskiej 
w 1960 roku skończyło się 
grzywną dla proboszcza Pio-
tra Mielczarka. Także jasełka 
wystawiane w prezbiterium 
kolegiaty uzyskiwały nega-
tywną opinię władz, a tego 
rodzaju samowolne działania 
tutejszej parafii były przed-
miotem regularnych rozmów 
władz z ojcem proboszczem, 
którego ostatecznie odwoła-
no ze stanowiska wobec jego 
nieugiętej postawy wobec 
systemu.

Krajobraz kołobrzeski w 
okresie świąt pod koniec 

lat 60-tych wzbogacił się o 
wielką choinkę na szczycie 
ówczesnego Hotelu Skanpol 
(fot. 6). Od chwili jego od-
dania do użytku, choinka w 
różnej formie realizowana 
jest po dziś dzień. General-
nie, okres świąt związany był 
z zimą. Obecnie, w naszym 
klimacie bywa z tym różnie. 
Ale w PRL chociaż śniegu 
nie brakowało. Gorzej było 

natomiast z zaopatrzeniem. 
W sklepach brakowało wielu 
podstawowych artykułów 
spożywczych. W latach 70-
tych sytuacja nieco się usta-
bilizowała, ale lata 80-te to 
permanentny brak towarów 
w sklepach. Kołobrzeżanie 
zaopatrywali się na licznych 
targach i bazarkach (na zdję-
ciu 13 uwieczniono handel 
przy ul. Kamiennej w okoli-
cach skrzyżowania z obecną 
ul. Mariacką). Przed sklepami 
ustawiały się za to kolejki: 
zarówno przed sklepami z 
artykułami spożywczymi, 
jak i salonami ze sprzętem 
radiowo-telewizyjnym. Na 
święta zaopatrzenie nieco się 
poprawiało, pojawiały się cy-
trusy, czasem banany, ale do-
minowały kartki, a zdobycie 
legalnie szynki na świąteczny 
stół było bardzo trudne.

Jedno nie ulega wątpliwości: 
w czasach, gdy nie było 

internetu i komputerów, a i w 
nie każdym domu znajdował 
się telewizor, święta były bar-
dziej rodzinne. Były problemy 
z ciepłem, o prądzie nie wspo-
minając. Ludzie potrafili sobie 
pomagać, organizować się, 
przede wszystkim znali się, 
co dzisiaj w niejednym bloku 
graniczy z cudem. Baleron 
na święta smakował inaczej 
niż dzisiaj, bo jego zdobycie 
graniczyło czasami z cudem. 
A tych cudów na święta jakby 
zdarzało się więcej.

Robert Dziemba
fot. archiwum Jerzego Patana

Jakie było Boże Narodzenie w dawnych latach? Może nie biedne, ale skromne, za to rodzinne. 
W Sylwestra dawano czadu, ale nie tak jak dziś...

Święta i Sylwester w PRL

RCK im. Zbigniewa Herberta jak co roku podsumowało mijający rok w kulturze, 
zrealizowane wydarzenia, imprezy i eventy. Było się czym pochwalić.

Gala w Regionalnym 
Centrum Kultury
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Kołobrzescy ratownicy z 
Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunko-
wego nie ukrywają 

zadowolenia z 
zakupu. Jak 
t w i e r d z ą , 
a m b u l a n s e 
zużywają się 
szybko, ze 
względu na 

ich intensywną 
całodobową eks-

ploatację. Każdego 
miesiąca nabija się 

tysiące kilometrów w celu 

ratowania ludzkiego życia. 
Dostrzega to dyrekcja stacji 
- nie ukrywa Roman Pałka 
dyrektor WSPR w Szcze-
cinie. Stąd zakup docelowy 
dla Kołobrzegu mercedesa 
z pełnym wyposażeniem. 
Koszt inwestycji to niemal 
500 tysięcy złotych. Zado-
woleni są także ratownicy, 
gdyż jak mówi ratownik 
Grzegorz Chylak, na co 
dzień pracujący w podstacji 
w Rymaniu, nowy ambulans 
to komfort pracy, ale rów-
nież bezpieczeństwo.

Kołobrzeg otrzymał nowego mercedesa. To ambulans specjalistyczny z pełnym wyposażeniem. Zastąpi starego mercedesa, który przejdzie do rezerwy.

Nowy ambulans już jeździ z pomocą

Na temat likwidacji 
Twierdzy Kołobrzeg 

w dostępnej literaturze nie 
ma zbyt wielu informacji. 
H. Kroczyński uważa, że 
za tą decyzją stoi fakt no-
wej sytuacji politycznej 
po zjednoczeniu Niemiec, 
a także coraz bardziej dy-
namicznie rozwijające się 
uzdrowisko „w Kołobrze-
skim Ujściu pod Kołobrze-
giem”. Patrząc na lokalizację 
ówczesnego uzdrowiska, 
widać że funkcjonowało 
ono w wyraźnym wyodręb-
nieniu od samego miasta, 
które nadal było twierdzą. 
Ale za tą decyzją musiały 
stać jeszcze inne, równie 
ważne przesłanki. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że w 
nowej sytuacji geopolitycz-
nej, Kołobrzeg wypadł z za-
interesowania militarnego 
jako takiego. Było to widać 
już podczas oblężenia 
twierdzy w 1807 roku, gdy 
opór załogi miał strategicz-
ny sens tylko w momencie, 
gdy była ona w posiadaniu 
portu. Jego utrata de facto 
przekreślała funkcję, jaką 
wyznaczono twierdzy, a 
więc punkt desantowy. 
Poza tym, rozwój techno-
logii w wyniku rewolucji 
przemysłowej powodował, 
że utrzymywanie twierdz 
w dotychczasowej formie 
nie miało większego sensu. 
Dowodziło tego chociażby 
oblężenie Sewastopola w 
1855 roku podczas woj-
ny krymskiej. Koncepcja 
twierdzy poligonalnej stała 
się przeżytkiem. Nowe 

gwintowane działa na wy-
dłużone pociski odznaczały 
się znaczną donośnością i 
celnością. Zmianę w stra-
tegicznym spojrzeniu na 
twierdze wymusił także 
dynamiczny rozwój kolei, 
gdyż szlaki kolejowe prze-
cinając fortyfikacje poli-

gonalne wpływały na ich 
znaczne osłabienie.

Już w latach 60-tych 
XIX wieku Komitet 

Inżynieryjny Głównego 
Inspektoratu Twierdz roz-
ważał dokonanie zmian w 
istniejących twierdzach. Po 

ostatnich modernizacjach 
w latach 30-stych, w wie-
lu miastach wstrzymano 
prace dodatkowe, doko-
nywano tylko bieżących i 
najpotrzebniejszych kon-
serwacji. Tymczasem inży-
nierowie zakładali dodanie 
do istniejących systemów 

fortyfikacji pierścienia 
fortów artyleryjskich. Do-
celowo miałyby być one 
rozstawione co 2-6 kilome-
trów w odległości około 6 
kilometrów o twierdz, któ-
re dodatkowo miały zostać 
poddane modernizacji, a 
ich liczba zmniejszona.

Prace Krajowej Komisji 
Obronnej przepro-

wadzone w 1868 roku, a 
także raport feldmarszałka 
Moltkego z wojny fran-
cusko-pruskiej z 1871, 
spowodowały, że podjęto 
decyzję o opracowaniu pro-
jektu koniecznych zmian w 
twierdzach Rzeszy. Raport 
Krajowej Komisji Obrony 
z 24 czerwca 1872 roku, 
nie tylko zredukował liczbę 
twierdz do 49, ale i dzielił 
je na 3 kategorie: twierdz 
mogących wytrzymać oblę-
żenie po modernizacji (17 
twierdz, w tym np. Poznań), 
twierdz, które po moderni-
zacji byłyby w stanie oprzeć 
się niespodziewanemu ata-
kowi i uniemożliwić ich za-
jęcie (17 twierdz), twierdz 
pozostawionych bez zmian 
(ich los miał być rozstrzy-
gany później).

O decyzji o likwidacji 
Twierdzy Kołobrzeg 

informuje art. VI ustawy 
o Rzeszy z 30 maja 1873 
roku (publikacja 6 czerw-
ca). Dokument ten zawiera 
wzmiankę o zapewnieniu 
środków finansowych na 
przekształcenie systemu 
twierdz zgodnie z potrze-
bami systemu obronnego 
Rzeszy. Likwidacji podle-
gało 8 twierdz, w tym w 
Kołobrzegu i Szczecinie. 
Do 1887 roku Kołobrzeg 
pozostał twierdzą morską. 
Po likwidacji morskiej 
Twierdzy Kołobrzeg, grun-
ty, które należały do wojska, 
przekazano miastu.

Likwidacja 
Twierdzy Kołobrzeg

Na ilustracji – Kołobrzeg pod koniec XIX wieku.
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

Regulamin sprzedaży znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 662 103 776

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

Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 5 mieszkań!

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonal-
ne usługi w zakresie zarządzania i administro-
wania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i 
garażami. Jesteśmy firmą działającą od 15 lat 
na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i admi-
nistrujemy największą powierzchnią zasobów 
mieszkalnych i lokalowych w Kołobrzegu. 
Nasz zespół administratorów, inspektorów bu-
dowlanych, księgowych, prawników i wykwa-
lifikowany zespół techników pozwalają nam 

zapewnić sprawne i funkcjonalne zarządzanie 
i administrowanie nieruchomościami oraz za-
gwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców 
przy racjonalnym poziomie kosztów. Organi-
zujemy zebrania Wspólnot. Pośredniczymy w 
zawieraniu umów dotyczących wykonywania 
usług remontowych, dostaw wody, energii 
elektrycznej i cieplnej. Współpracujący z 
nami podwykonawcy zapewniają najwyższą 
jakość świadczonych usług. Zapewniamy 
także całodobowe dyżury telefoniczne w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek awa-
rii. Oferujemy niskie koszty zarządzania i 
administrowania nieruchomości – stawki 
już od 0,50 zł/m2. W cenie zarządzania wyko-
nujemy wszystkie czynności administracyjne 
wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę, 
pełną obsługę księgową, prawną i techniczną. 
Dla wspólnot liczących powyżej 30 lokali, 
oferujemy bezpłatne przeglądy budowlane 
– roczne i pięcioletnie. 
Zaparaszamy do podjęcia współpracy.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Bądź Mikołajem 
najlepszym 
prezentem 

Nowe Mieszkanie


