Czesław Niemen często występował w mieście miasto
nad kołobrzeg
Parsętą|
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Co łączy Niemena z Kołobrzegiem?
Lubił tu przyjeżdżać. Zawsze tu na niego czekali. Sprawdź na stronie 14, gdzie skomponowano pierwsze dźwięki piosenki „Dziwny jest
ten świat”.
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STRACH
K

to boi się Henryka
Bieńkowskiego?
Kto cierpi przez
niego na bezsenność, a
kto wyrywa sobie włosy?
Dlaczego Platforma Oby-

watelska zrobi wszystko,
żeby
zdyskredytować
swoje największe zagrożenie w wyborach prezydenckich?
Czytaj na stronie 3.
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Szkwał
to
jednostka ratunkowa Morskich Służb
Poszukiwania i Ratownictwa. Czasami jednak
wozi na wycieczki różne
ważne osoby. Na stronie
5 można sprawdzić,
czy przewiezie i
ciebie.
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KACZMARSKI

daje nadzieję!

W

Hali Łuczniczce odbyła się VII
edycja Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”. Festiwalowi patronowała nasza gazeta. W tegorocznym
konkursie udział wzięło 18 uczestników. Obowiązkowo wykonywali jeden
utwór z repertuaru Jacka Kaczmarskiego oraz jedną własną kompozycję. Jury
pod przewodnictwem Jana Poprawy I
nagrodę przyznało Jakubowi Blokeszowi z Pszowa za „Wojnę postu z karnawałem” Kaczmarskiego i piosenkę „Ty
kochasz mnie” Jaromira Nohavicy.
Co szczególnie ważne, w przeglądzie
biorą udział ludzie młodzi, nie pamiętający czasów PRL-u, dla których
Jacek Kaczmarski jest kimś niezwykle
ważnym, dla których jego twórczość to
recepta na życie, to kodeks z zasadami, do naśladowania. – On naprawdę
daje nadzieję – mówi Jakub Blokesz,
laureat „Nadziei”. – W tamtych czasach
to był jeden z celów twórczości Jacka.
To dobrze, że młode pokolenie potrafi w
niej odkrywać nowe wartości.
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Wielu pukało się w głowy i
zastanawiało się,
czy staruszka nie
przegrzało letnie
słońce.
„Czas na Bałtyk”
to wspólna
inicjatywa
woje-

wództwa
pomorskiego i
zachodniopomorskiego, promująca
wyjazdy nad morze
zimą. Zimą, w górach
powstały piaszczyste
plaże, na których
wypoczywali prawdziwi plażowicze w
strojach kąpielowych.
Wzbudzało to niemałą
sensację, zwłaszcza
przy kilkustopniowym
mrozie.
R

kurorty latem promował sam Święty Mikołaj, który na plażę
wybrał się z nartami.
Czy akcja przyniesie
skutek? To okaże
się już zimą, gdy 6
grudnia Święty
Mikołaj na plaży nie będzie
sam, jak
sopel...
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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!!!!!!
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Henryk Bieńkowski:

Strach ma wielkie

oczy
M

iasto Kołobrzeg: Słyszał pan, że niektórzy
politycy
Platformy
Obywatelskiej straszą pana osobą ludzi w Kołobrzegu?
Henryk Bieńkowski: Nie.

MK: Opowiada się, że jak zostanie pan prezydentem miasta, to
wymiecie pan wszystko jak fala
powodziowa.
HB: To ciekawe. Myślałem, że miasto dźwiga się z kolan po zalaniu
przez jedynie słuszną partię, jaką
jest Platforma. Bo takiej skali nepotyzmu politycznego, upolitycznienia miasta i wszystkich jego
struktur, to w 20-letniej historii
demokracji nikt nie pamięta.
MK: Nie zamierza pan robić
czystek w mieście? Nie ma się
czego bać?
HB: Jeżeli ktoś rozgłasza takie informacje, jeżeli partia pod tytułem
Platforma Obywatelska stosuje
taką retorykę wobec swoich dzia-

łaczy czy członków, to ma w tym
swój cel. Strach ma wielkie oczy.
Doświadczeni pracownicy Urzędu
Miasta, którzy mają kwalifikacje,
wiedzę i umiejętności, pracowali,
pracują i dalej będą pracować. Z
funkcjonujących za moich czasów prezesów, obecny prezydent
wymienił jednego, bo to wynikało
z jakiś tam przedwyborczych ustaleń. Z dyrektorów jednostek usunięto jednego, który sprawę wygrał w sądzie. Nikogo, kto pracuje
dobrze na rzecz miasta i wykonuje
sumiennie swoje obowiązki zgodnie z kwalifikacjami, nie spotka
żadna kara w postaci zwolnienia.
Powiem więcej. Nie zamierzam tolerować sytuacji, w której rodziny
radnych lub sami radni są utrzymywani na garnuszku samorządu.
Albo ktoś chce utrzymywać się z
pracy w samorządzie, albo ktoś
chce dla tego samorządu pracować w imieniu mieszkańców. Dziś,
moim zdaniem, mamy do czynienia z nepotyzmem politycznym,

czyli zatrudnianiem po linii partyjnej członków rodzin radnych i
innych dygnitarzy partyjnych.
MK: A słyszał pan piosenkę Łukasza Czechowskiego?
HB: To takie polityczne karaoke
tego młodego człowieka. Nie znam
się na muzyce więc trudno mi to
ocenić. Pomijając brak kultury i
kłamstwa, które pan Czechowski
razem z kolegami powtarza, choć
mam wątpliwości, czy rozumie o
czym mówi. Natomiast tam padają
takie słowa, że Czechowski z kolegami, rozumiem że z Platformy, nie
oddadzą miasta czy nie oddadzą
Kołobrzegu. Jak się zawłaszczyło
i upolityczniło coś, co należy do
nas wszystkich, to są właśnie tego
skutki, że zrobi się wszystko i to

dosłownie, żeby zachować status
quo. To jest taki syndrom zagrożonej twierdzy. Polega on na tym,
żeby wzbudzać poczucie zagrożenia ze strony wyimaginowanego
wroga. I taką właśnie manipulację
zastosowano. Ona jest bardziej
skierowana do członków Platformy, niż do zwykłych mieszkańców.
Mieszkańcy z rządów PO w Kołobrzegu nie mają nic.
MK: To czego boi się Platforma?
HB: Platforma boi się Bieńkowskiego. To ze strachu przed moją
wiedzą i doświadczeniem do tej
pory nie zostałem przyjęty do Komisji Rewizyjnej. Strach przed fachowym i eksperckim podejściem
do procedur kontrolnych jest nie
do ukrycia. A Platforma boi się

ujawnienia różnych dziwnych decyzji, wydatków, wszystkich spraw,
które w tej kadencji zamieciono
pod dywan, bo to może zaszkodzić
wizerunkowi partii i obecnego
prezydenta.
MK: Jakaś recepta?
HB: Strach ma wielkie oczy. Ludzie uczciwi i odważni sami się
obronią przed manipulacją. Bać
powinniśmy się kolejnego dzielenia tego miasta na pół, niszczenia
ludzi za poglądy i karania ich za
mówienie o tym, jak jest. A jak
ktoś się boi i nie wie co ma ze
sobą zrobić, zapraszam na herbatę.
Może uda nam się coś wspólnie
zbudować zamiast tworzyć sztuczną wrogość, która nie służy naszemu miastu.

Fundacja „Mam Marzenie” zwróciła się z prośbą o pomoc w spełnieniu marzenia 9-letniego śmiertelnie chorego Pawła

9-letni Paweł dowodził statkiem!

C

hłopiec
chciał
przez jeden dzień
dowodzić kutrem
rybackim i to na Morzu
Bałtyckim. Chciał również
spędzić kilka dni nad morzem. Fundacja poszukiwała miejsc noclegowych
dla Pawła, jego mamy i
brata oraz wolontariuszki.
Dzięki portalowi miastokolobrzeg.pl udało się to
załatwić od reki. Na nasz
apel odpowiedziała pani
Renata Brączyk z Radzikowa, która zaprosiła do
siebie całą czwórkę! Mało
tego, przygotowała rejs
statkiem!
11 sierpnia punktualnie o
godzinie 9:00 z kołobrze-

skiego portu wyszedł w
morze M/Y „Solon” firmy
„Polarfish”. Dowodził nim
9-letni Paweł. Towarzyszył
mu, obok naszego portalu,
Przemek Gryń z dziennika
„Fakt” oraz ekipa Telewizji
Kablowej Kołobrzeg: Jolanta Kowalska-Urbanowicz i Jacek Gardzielik.
Przemysław Gryń, jak na
starego wilka morskiego
przystało, wprowadził Pawła w meandry nawigacji i
procedur wyjścia z portu.
Jak tylko „Solon” wyszedł
za główki portu, chłopiec
zawitał w sterówce i przejął dowodzenie jednostką,
pod bacznym okiem Mirosława Marczuka. I choć

koło sterowe nie obracało
się jak kierownica samochodu, to chłopiec wytrwał
za nim kilka godzin.

Paweł wraz z mamą
bardzo przeżywali całą
wyprawę. To pierwszy
w ich życiu taki kontakt

z morzem i przygodami,
których w Kołobrzegu
nie brakuje. Mały kapitan
zdał jednostkę w porcie

około godziny 14:00. I jak
przystało na prawdziwego
kapitana, pokład opuścił
ostatni.
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Sebastian Karpiniuk często powtarzał, że realizuje marzenia wielu kołobrzeżan. Jego
marzeniem był Kołobrzeg, jako miasto żyjące w zgodzie, bez politycznych waśni, rozwijające się gospodarczo, o niskiej stopie bezrobocia. Takie regionalne Eldorado.
Podobno zostawił swój testament polityczny, ale o tym nikt nie chce mówić. I nie ma
co się temu dziwić.

Chciał zniszczyć

relikwiarz

księdza

Popiełuszki ?

Czy spełnią się

marzenia Sebastiana?
C

iągłe kłótnie i
spory. Zmiany na
najwyższych stanowiskach. Zarzuty niegospodarności, kolesiostwa, upolitycznienia
miasta do granic możliwości, arogancja, buta,
dyskryminacja, ciągłe
skargi, kłótnie. Oto krajobraz Kołobrzegu po
10 kwietnia. Sebastian
Karpiniuk, poseł i szef
wojewódzkich struktur
partii raczej takiego
marzenia nie miał.
Gdyby dziś poseł wrócił
z takiej dalekiej podróży
i zobaczył, co dzieje się
w mieście nad Parsętą,
być może potrzebowałby
usiąść z wrażenia. Podziały w partii, usunięty
Artur Mackiewicz, Tomasz Tamborski starostą,
Łukasz Czechowski wiceszefem
PO w
po-

W niedzielę 29 sierpnia punktualnie o godzinie 10 do
kołobrzeskiej bazyliki wyruszyła procesja z relikwiarzem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
- kapelana „Solidarności”, zamordowanego przez
oprawców komunistycznych w 1984 roku. Jego ostatnie słowa wypowiedziane w Bydgoszczy brzmiały:
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia,
ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Również w tym duchu: pokory, wybaczenia, zrozumienia drugiego człowieka, mszę odprawił sufragan
koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Zadarko.
Relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki to dar dla Bazyliki Mariackiej od archidiecezji
warszawskiej i arcybiskupa Kazimierza Nycza. Ich
sprowadzenie do Kołobrzegu było możliwe dzięki
zaangażowaniu księdza prałata Tadeusza Wilka oraz
Katarzyny Paciorkowskiej i Zofii Szymańskiej.
Jednak nie wszystkim relikwiarz przypadł do gustu. Jeden z mężczyzn wykrzykiwał, że jest szatanem. Tupał
i przeszkadzał w uroczystości. Najprawdopodobniej to
również on zerwał flagi „Solidarności” z pamiątkowych
tablic. Mężczyzna poproszony o opuszczenie kościoła,
zaczął się zachowywać agresywnie. Wyprowadzili go
ochroniarze.

wiecie kołobrzeskim, a
Janusz Gromek kandydatem na prezydenta. Chyba posłowi nie zostałoby
nic innego jak wziąć młotek i powbijać z powrotem
swoim kolegom zasady
obowiązujące w Platformie Obywatelskiej do

głowy, a ekipie muszkieterów wspólne ustalenia,
bo chyba nieco zmienili
kierunek.
Niestety. Sebastian Karpiniuk nie żyje. Od tragedii
smoleńskiej mija kolejny
miesiąc. Cóż, życie toczy

A gdzie jest
prezydent?
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niedzielę
29
sierpnia
przed bazyliką uroczyście odsłonięto
zawieszone po remoncie
świątyni dwie tablice „Solidarności”. Członkowie i
sympatycy związku wspominali, jak w trudnych
czasach stanu wojennego
powstał w tym miejscu
ołtarzyk i krzyż. Przypo-

się dalej i nikt nie myśli
o żadnych politycznych
testamentach. Ale jak wynika z naszych informacji,
jedno z marzeń Sebastiana pozostało. Nazywa się
Julia i ma około półtora
roku.

Janusz Gromek
prezydent Kołobrzegu
nie był na mszy
bo nie dostał zaproszenia

minano, że za palenie tu
zniczy i śpiewanie pieśni
patriotycznych
można
było dostać kolegium. W
tej malej uroczystości wziął
udział biskup Krzysztof Zadarko, który na koniec poszukując wzrokiem Janusza
Gromka pyta się głośno: „A
gdzie jest prezydent?”. Nikt
nie umiał biskupowi odpowiedzieć, bo prezydenta
nie było… Zapytaliśmy o tę
nieobecność na uroczystości 30-lecia „Solidarności”
Janusza Gromka, ale jego
rzecznik prasowy wyjaśnił,
że prezydent na mszę nie
dostał zaproszenia i był w
kościele w swojej parafii.
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jest morską taksówką ?

J

ednostka Brzegowej Stacji
Ratownictwa
Morskiego „Szkwał”
jest znana mieszkańcom Kołobrzegu. To
o niej i jej załodze
mówią media, gdy na
morzu ktoś wzywa
pomocy. Ratownicy
SAR dzień i noc pełnią
swoją służbę, oczekując wezwania. Są w
regularnej gotowości
do ratowania ludzkiego życia.

Jest 20 sierpnia. Na
nabrzeżu przy „Szkwale” pojawia się Janusz
Gromek w towarzystwie
Alexa
Lubawinskiego
i kilku innych osób.
Za chwilę wychodzą
ratownicy w kombinezonach i uruchamiają
ogromne silniki jednostki
ratowniczej. Na pokład
wchodzą wszyscy, poza
Januszem Gromkiem.
Dojeżdża jeden z harleyowców, którzy do Kołobrzegu przyjechali na

zlot. Silniki pochodziły,
ale po kilkunastu minutach zostały zgaszone.
Wszyscy schodzą na
ląd. Okazuje się, że ktoś
ważny nie przyjechał
i rejs został odwołany.
Nie mija kilka minut, jak
przy „Szkwale” pojawia
się Iwona Pavlović.
Gwiazda jest zachwycona potencjalnym rejsem po Bałtyku. Znów
wychodzą
ratownicy,
odpalają silniki. Na pokład wchodzi „Czarna

Mamba” wraz ze znajomymi i jednostka odbija
od nabrzeża.
Oficjalnie, to ćwiczenia
wraz z rozruchem silnika. Jednostka wypływa z
portu, płynie w kierunku
mola, robi kilka kółek na
morzu i wraca do portu,
oczywiście z zachwyconą „Czarną Mambą”.
Zapytaliśmy rzecznika
prezydenta,
dlaczego
jego goście mogą sobie

Edward Stępień, znany adwokat, wydał właśnie książkę „Kołobrzeg - twierdza Solidarności”.
Opisał powstanie związku, jego działalność i samych działaczy.

Prawnik buszował w aktach SB!

P

raca
mecenasa
Edwarda Stępnia
ukazała się z okazji 30-lecia powstania
„Solidarności”. To dzieło
bez precedensu, iście
monumentalne, i nie tylko
dlatego, że liczy sobie
ponad 450 stron. To dzieło szczególne w ujęciu
lokalnym, ze względu
na sta-

rannie przeprowadzoną
kwerendę w archiwum
IPN. Ukazuje genezę „Solidarności” w Kołobrzegu,
jest stan osobowy związku, rozwój i zmierzanie w
kierunku zderzenia z władzą ludową. Autor opisuje
czasy stanu wojennego,
sporo uwagi poświęca
manifestacji patriotycznej
z 10 listopada 1982 roku
pod konkatedrą, ale także reaktywacji NSZZ
„Solidarność” w 1989
roku.
Niezwykle cenny dla
mieszkańców jest
rozdział o działaniu
Służby
Bezpieczeństwa wobec opozycji
kołobrzeskiej.
Edward
Stępień dokładnie opisał
poszczególne
sprawy
operacyjne,
procesy
polityczne. Bogatym uzu-

pełnieniem są biogramy
działaczy
kołobrzeskiej
„Solidarności”. Tak o
książce pisze profesor
Bogusław Polak: „Podstawa źródłowa imponująca.
Autor dokonał niezwykle
wnikliwej, wręcz benedyktyńskiej kwerendy w
archiwach IPN. Wykorzystana została sumiennie
literatura
przedmiotu.
W sposób kompetentny
przedstawiona
została
geneza i działalności kołobrzeskiej „Solidarności”.
Warsztat pracy prawnika,
zacięcie historyka, niewątpliwie rzutuje na efekt
pracy autora”.
Książka jest do kupienia
w kołobrzeskich księgarniach. Jej lektura rzuca
nowe światło na działalność opozycji w latach
80-tych w Kołobrzegu.

pływać na przejażdżki
„Szkwałem”.
Michał
Kujaczyński wysłał nam
odpowiedź: „Jednostka
„Szkwał” jak i Brzegowa Stacja Ratownictwa
Morskiego nie podlegają
pod Prezydenta Miasta
Kołobrzeg. W związku z
powyższym nie ma możliwości, aby na polecenie
prezydenta wypływała w
morze. Natomiast zdarza się - ostatnio podczas kręcenia materiału
promocyjnego
przez

TVP jak i w opisanym
przypadku - gdy jednostka wychodzi w morze
w ramach ćwiczeń, że
zabiera ze sobą ekipę
tv, lub współpracujących
z nią przedstawicieli.
Zapewniam, że gdyby
nie organizowane na
ten dzień ćwiczenia,
wizyta Ivony Pavlović
na pokładzie nie miałaby miejsca. Prezydent
nie ma możliwości ani
zamiaru wykorzystywania statku ratowniczego
niezgodnie z jego przeznaczeniem”.
Pytanie za 10 punktów: czy zwykły Jan
Kowalski ma okazję
załapać się na ćwiczenia jednostki
„Szkwał”? Dlaczego tylko gwiazdy,
wielkie sławy lub
przypadkiem znajomi
prezydenta akurat
mają okazję popływać
„Szkwałem” w ramach
ćwiczeń? To pewnie
zbieg okoliczności.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY

ZA TĘ FUSZERKĘ?

Ścieżka rowerowa w parku
nadmorskim od ośrodka
„Verano” do wysokości
ul. Reymonta została zaopatrzona w klimatyczne
lampy. Niestety, punkty
świetlne zostały wkopane
zbyt płytko, a miękka nadmorska ziemia powodowała, że wystarczyło, żeby je
dotknąć, a się przewracały.
Na efekty nie trzeba było
długo czekać.
Pierwsze 10 lamp zostało
uszkodzonych 1 sierpnia w
nocy. Straż Miejska sprawców namierzyła i poniosą
oni konsekwencje, tyle że
lampy stały na „słowo honoru” i wystarczył silniejszy
sztorm, aby same się poprzewracały. - Faktycznie,
jest problem z lampami, ale
ta kwestia została wychwycona przy odbiorze i wykonawca musi to poprawić
- informował Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy
prezydenta.

- My inwestycję wykonaliśmy zgodnie z projektem
- mówi Stanisław Fijałkowski z firmy „ElektroEko”. - Takie lampy były w
projekcie, tak miały zostać
zamontowane. Niestety, nikt
jeszcze nie wymyślił lamp
wandaloodpornych. A w tej
nawierzchni takich lamp
inaczej wstawić się nie da.
Można je zabetonować, ale
mamy już z tym doświadczenia, wandale wyłamują
je w całości. My oczywiście
naprawiamy te lampy na
zlecenie Urzędu Miasta.
Teraz fundamenty lamp zostały zabetonowane. Zobaczymy, czy ten fantastyczny
pomysł przetrwa jesień.
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Chwile grozy przeżyli mieszkańcy bloku na
Ogrodach. Wyjście na popołudniowy spacer
zakłócił im wąż wylegujący się na jednej
z wycieraczek

WĄŻ PEŁZAŁ

PO KLATCE

SCHODOWEJ!

Wąż pod drzwiami - to
była ostatnia rzecz,
jakiej mogli spodziewać się mieszkańcy
jednego z bloków przy
ul.
Koniecpolskiego.
Trudno
powiedzieć,
kto był bardziej zaskoczony całą sytuacją:
wąż, czy ludzie. W tej
sprawie skontaktowała
się jedna z naszych
Czytelniczek, która nie
mogła dodzwonić się
na kołobrzeską policję.
Pytała, kogo można
poprosić o pomoc. W jej
imieniu powiadomiliśmy
Straż Miejską. Przybyli
na miejsce strażnicy
stwierdzili,
że groźnie

wyglądający gad to
zaskroniec. Miał około
metra długości. Ale skąd
znalazł się w bloku i jak
przeszedł przez próg
klatki schodowej? Tego
nie wiadomo.
Ostatecznie jeden z
mężczyzn odważnie zabrał zaskrońca i wypuścił go na jego ulubione
terytorium, czyli na obszar bagnisty i podmokły. Takiego terenu nie
brakuje wokół osiedla
Ogrody. Zaskroniec to
najbardziej
popularny
wąż w Polsce. Z zasady
unika ludzi. Jest to gatunek chroniony.

To był zakład!
Koncert
grupy
„Perfect” był prawdziwym hitem w
kołobrzeskim amfiteatrze. Muzycy
dosłownie
porwali publiczność
swoimi
wielkimi
przebojami. Fani
szaleli, śpiewali razem z Grzegorzem

Markowskim. Nad
bezpieczeństwem
czuwała
ochrona, ale i ona była
zaskoczona, gdy
na scenie pojawił
się młody człowiek, który chciał
śpiewać do tego
samego

mikrofonu, co Markowski. Mężczyzna szybko został
usunięty ze sceny.
W sumie, nie trzeba było go nawet
do tego specjalnie
„zachęcać”. Późn i e j

okazało się dlaczego.
Marcin
– bo tak brzmi
imię
człowieka,
który wskoczył na
scenę, po prostu
założył się o to z

kolegami. Za naszym pośrednictwem pozdrawia
wszystkich
tych,
którzy zakład przegrali…
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Sąd przyznał
rację Oyedemi!

P

rokuratura Rejonowa
umorzyła postępowanie z zawiadomienia Doroty Oyedemi z
powodu nie doszukania
się znamion przestępstwa.
Chodzi o ubiegłoroczne
próby rozruchu instalacji
do pirolizy spółki „Portka”,
która zdaniem mieszkańców spowodowała u nich
wiele dolegliwości skórnych
i oddechowych. Spółka
„Portka” temu zaprzecza.

Dowodów na twierdzenia
mieszkańców nie znalazł
także prokurator i sprawę
oddalił.
Dorota Oyedemi zaskarżyła
decyzję prokuratury w kołobrzeskim sądzie. Zarzucała
śledczym zaniechania, nie
wyjaśnienie przedłożonej
sprawy, a przede wszystkim nie wykonanie odpowiednich badań. Jednym
słowem, zdaniem Doroty

Oyedemi prokuratura nie
przejęła się losem mieszkańców i nie przyłożyła się,
aby rzetelnie i bezstronnie
zebrać materiał, na który
uwagę zwracali ludzie, w
tym sama Dorota Oyedemi.
Tę decyzję uznała za arbitralną i apelowała do sądu o
rzeczowe i rzetelne powtórzenie procedury. Najpierw
sąd odroczył podjęcie decyzji. Potem przyznał rację
Dorocie Oyedemi i nakazał

prokuraturze ponowne wszczęcie postępowania.
Mieszkańcy
Radzikowa,
którzy przyszli do kołobrzeskiego sądu, byli zadowoleni z tej decyzji. Chcą
uczciwego i szczegółowego
zbadania sprawy spalarni pod Radzikowem. Jak
twierdzą, wszyscy wiedzą,
że śmierdzi, ale nikt się tym
tak naprawdę nie przejmuje. Zlekceważeni przez pre-

zydenta Janusza Gromka,
który niewiele zrobił, aby
im pomóc w wyjaśnianiu
tajemnic pirolizy w Korzyścienku, sami zapewnili
sobie pomoc prawną i nie
wykluczają dalszych zawiadomień do prokuratury.
Rozważają również pozew
zbiorowy przeciwko właścicielom spalarni, władzom
miasta oraz gminy z tytułu
strat, jakie ponieśli w związku z tą inwestycją.
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JACEK WOŹNIAK

MA RÓŻYCZKĘ!

N

a szczęście to nie choroba
zakaźna, a tatuaż. Udało
nam się go uchwycić, gdy Jacek
Woźniak startował w jeździe
rowerem po desce na wodzie.
– Zrobiłem sobie ten tatuaż na
koniec TRM-u, przed studiami,
około 1993 roku – opowiada Ja-

cek Woźniak. – Kolega wyciągnął mnie rano, bo szedł sobie
zrobić tatuaż. No i jak sobie zrobił, to zapytał, czy ja też sobie
zrobię. Naszkicowali mi słynną
różyczkę Depeche Mode. Byłem wtedy fanem tego zespołu i
ten projekt bardzo mi się spodo-

bał. Pamiętam ten rapidograf z
silniczkiem od walkmana.
Jak dodaje Woźniak, trochę
bolało, ale chłopaki w końcu
nie płaczą. Różyczka bardzo
podoba się jego żonie, a jeden
z jego synów mówi, że tata ma
kwiatka.

KTO ZA TO

POWINIEN SIĘ

WSTYDZIĆ?
A

lbert Stankowski,
współinicjator
budowy Lapidarium
Żydowskiego i organizator Dni Tolerancji, mieszka obecnie i
pracuje w Warszawie.
Przyjeżdża czasami
do rodzinnego miasta
i swoje kroki kieruje do
Lapidarium Żydowskiego.
– Odwiedziłem lapidarium
i jest mi przykro. Jest brudne, zaplute, nikt tam nie
sprząta. Jest zapomniane,
pomimo moich dwukrotnych rozmów z panem
prezydentem, który obiecał
dbać o cmentarz. To wstyd
dla kołobrzeżan. Po tych
kamyczkach dokładanych
przez
wielu
turystów
na macewach widać, że
miejsce to cieszy się dużą
popularnością. To przykre,

że miasto, które dba o inne
miejsca pamięci, zapomniało o miejscu spoczynku
żydowskich mieszkańców
Kołobrzegu.
Obok lapidarium ustawiana jest dmuchana reklama. Czy to współgra z
powagą tego miejsca? Czy
tak trudno jest od czasu
do czasu umyć macewy
albo pamiątkową tablicę,
pozbierać śmieci? W Kołobrzegu jednak wszystko
staje się coraz bardziej
niemożliwe. Pytanie tylko, jak prezydent czułby
się, gdyby w to miejsce
zaprowadził zagraniczną
delegację? Obok oddania
hołdu dawnym mieszkańcom, wszyscy mogliby
jeszcze zobaczyć reklamę
kremu…

Motor prezydenta promował szynobus
Janusz Gromek słynie z
publicznego pokazywania
się na swoim motorze.
Można śmiało powiedzieć,
że prezydencki motor
to nieodzowny atrybut
sprawowania władzy w
tej kadencji. Prezydent na
motorze promował już
miasto w TVP. Niedawno pozował turystom do
zdjęć z motorem na tle
nowego szynobusu w porcie pasażerskim.

Głupota kierowców nie zna granic!

K

ierowcy na torach
na ulicy Zdrojowej
parkują
regularnie.
Parkują, bo nie chce
im się szukać wolnych
miejsc do parkowania,
albo tych miejsc do
parkowania brakuje.
Tyle, że to nie tłumaczy w żaden sposób,
że łamią prawo i utrudniają ruch kolejowy. To
nie pierwszy raz, gdy
służby
porządkowe
były zmuszone do odholowania samochodów. Jednak to pierw-

szy raz, gdy potrzeba
było wywieźć niemal
20 pojazdów!
Przyczyną „zamieszania” były 2 szynobusy,
które rano wjechały
do portu pod latarnię
morską i nie mogły
wrócić na dworzec.
Swojego
oburzenia
z tego faktu nie kryli
mieszkańcy i osoby
prowadzące w okolicy
działalność. - Mówiłem kierowcom, że
tu nie wolno stawać,

że do portu pojechał
pociąg i będzie tędy
wracał - opowiada
starszy mężczyzna.
- W odpowiedzi usłyszałem, żebym się
odpie....lił.
Sami kierowcy nie
ukrywali irytacji z akcji strażników, którzy
do usuwania pojazdów wezwali lawety.
Argumentowali,
że
parkowanie na torach
jest dozwolone, jeśli
są one nieużywane,

a przecież tory
do portu są ich
zdaniem
nieczynne i pociągi
tędy nie jeżdżą.
Domagali
się
oznakowania
tego miejsca, że
nie wolno tu parkować, bo jeżdżą
pociągi. Strażnicy
pozostali nieugięci
i karali kierowców
mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem
karnym. I tak trzymać
panowie!

Tory do portu
są zdaniem
ukaranych
kierowców
nieczynne i pociągi
tędy nie jeżdżą
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Nasza redakcja złożyła skargę na działanie prezydenta, za stosowanie przeciwko nam cenzury represyjnej, zakazanej w prawie

Radni pokazali władzy

żółtą kartkę
P

o opublikowaniu na
portalu
miastokolobrzeg.pl tekstu o tym, że
prezydent wylądował w
szpitalu, nie był na sesji
nadzwyczajnej, ale już dwa
dni później śmigał samochodem do Szczecina, nasze logo i hiperłącze znikło
ze strony Urzędu Miasta.
Po kliknięciu na naszą
nazwę okazywało się, że
taki portal nie istnieje. Tyle,
że to nie była prawda. Nie
wchodząc w szczegóły,
ograniczanie bezpośredniego wejścia na nasz
portal trwa do dziś.
Skarga złożona została
do Komisji Prawa. W

uzupełnieniu
ustnym,
wskazaliśmy
radnym,
że działanie prezydenta
narusza konstytucję i prawo prasowe. Prezydent
dyskryminuje nasz portal,
traktując nas inaczej, czyli gorzej, niż wszystkich
innych. Radni z Komisji
Prawa, szczególnie radni
Platformy Obywatelskiej,
niespecjalnie byli zainteresowani wyjaśnieniem
sprawy. Ograniczyli się do
wysłuchania stron i podjęli uchwałę, że oczywiście
skarga jest bezzasadna.
Jedynie radny Marcin
Beńko ograniczył się do
stwierdzenia, że działanie

prezydenta jest zgodne z
prawem, choć jest moralnie złe.
To było do przewidzenia. Ale jakie było moje
zdziwienie, gdy projekt
uchwały na sesję w uzasadnieniu zawierał niemal
w całości przepisane stanowisko prezydenta Janusza Gromka. Z pisma
prezydenta
przepisano
nawet stanowisko naszego portalu, choć nie o to
de facto zwracała się nasza redakcja. Oczywiście,
radni oryginalnej skargi
naszej redakcji nie otrzymali. Dlatego na sesji wy-

stąpiłem i przypomniałem
przewodniczącej
Rady
– Urszuli Dżedze-Matuszczak, że to nie ona
uznaje skargi za zasadne lub nie, a także nie
jest to domena Komisji
Prawa. Decydują o tym
radni. Tyle, że większość
ma PO. Wystarczy więc
skrytykować
Janusza
Gromka, aby trafić na
czarną listę jedynej słusznej partii. Wiedzą o tym
doskonale dziennikarze
„Gazety Kołobrzeskiej”,
która jako największe
czasopismo w powiecie,
była regularnie dyskryminowana przez działaczy

Platformy. Dlaczego? Bo
pisze złe teksty o PO.
Chciałbym dożyć czasów,
gdy politycy będą lubili
dziennikarzy za pisanie
prawdy, a nie za pisanie
o nich dobrze. Żyjemy w
demokracji, chełpimy się
społeczeństwem obywatelskim, a wystarczy złe
słowo o jednym polityku,
żeby dostać po głowie
cenzurą. Jak za słusznie
minionych czasów. Przecież tak prosta sprawa
nie powinna stawać na
sesji. Po wymianie pism,
Janusz Gromek, niby człowiek zgody i kompromisu,

powinien od ręki sprawę
załatwić. Ale zgoda i
kompromis to tylko hasło.
Co ciekawe, większość
radnych nie zgodziła się
ze stanowiskiem Komisji
Prawa, że skarga jest
bezzasadna. Po sesji
podszedł do mnie jeden z
radnych PO tłumacząc, że
ze strony jego partii to było
głosowanie polityczne i
mówi się trudno. Prawie
jak w „Ojcu chrzestnym”
– nie martw się stary, to
nic osobistego, to interesy.
Teraz komisja rozpatrzy
skargę jeszcze raz. Tylko
po co?
Robert Dziemba
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Żółwik na dobry początek być atrakcją
Od końca sierpnia Tomasz Tamborski jako starosta urzęduje na Placu Ratuszowym

Z

astąpił na tym stanowisku Artura Mackiewicza.
Podczas konferencji prasowej zasiadł przed dziennikarzami razem ze starym nowym

wicestarostą Jerzym Kołakowskim, którego radni Rady Powiatu wybrali na to stanowisko
ponownie.
Jak oświadczył Tamborski,

urząd powiatowy ma pracować
normalnie, a on sam nie chce
żadnych niepokojów wśród
pracowników, wręcz przeciwnie.
Jak powiedział, chce żeby rano
pracownicy przychodzili do
pracy z wielką chęcią i z żalem
opuszczali starostwo o godzinie
15.30. Nowy starosta zastrzegł,
że nie zamierza przystępować
do żadnych zmian kadrowych
czy personalnych.
A na znak zgody i budowy
nowej lepszej rzeczywistości,
wymienił z wicestarostą Jerzym
Kołakowskim symbolicznego
żółwika. Na dobry początek.

P

alma na Rondzie Solidarności, choć wygląda jak
mikrus, nie jest sztuczna,
jak ta na Rondzie de Gaulle’a. Być
może dlatego turyści ze stolicy i
okolic zaczynają coraz częściej
odwiedzać rondo w celach…
powiedzmy: piknikowych. Tym
razem w jej cieniu świetnie
smakował alkohol. Centrum
Promocji i Informacji Turystycznej powinno poważnie
rozważyć możliwość zorganizowania w tym miejscu miejskiego grilla, z którego mogliby
korzystać kierowcy stojący w
korkach na wjeździe do miasta.
Hit promocyjny gwarantowany! Bo

karkówka wciskana do gabloty to
sto razy lepszy materiał promocyjny, niż niewidzialny dla nikogo
jod.
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Kaczka lubi pływać,
chociaż jest nieżywa
Do góry nogami pływało
po raz kolejny kilkanaście
kaczek w stawku przy ul.
Bogusława X. Niedawno
wyciągnięto już stos padniętego ptactwa. Co je
zabija? Nie wiadomo.
O sprawie zawiadomił nas
nasz Czytelnik. Po przybyciu nad stawek okazało się,
że faktycznie pływa w nim
10 padniętych kaczek. Zawiadomiliśmy o tej sprawie
Straż Miejską. Strażnikom
nie pozostało nic innego

jak po raz kolejny zlecić
usunięcie nieżywych zwierząt z miejskiego stawku.
Co ciekawe, do tej pory
nie udało się ustalić przyczyny masowego padnięcia
ptactwa w tym zakątku
Kołobrzegu. Sprawą interesują się kołobrzeskie służby
weterynaryjne i sanitarne.
Jak na razie masowe padanie ptactwa stwierdzono w
Kołobrzegu tylko w stawku.
Może to być jakiś wirus, ale
nie wyklucza się jakiegoś
zanieczyszczenia.

Prywatna publiczna droga

Z

nak B-1 „zakaz
ruchu” i tabliczka informacyjna „nie dotyczy gości Marina Hotel”
- to widok, który niejednego mieszkańca wprawił
w osłupienie. Oto droga
do morza i znajdujący się
przy niej parking dostępne
stały się tylko dla jednej
grupy osób. A to oznacza,
że wjazd na ulicę przed
hotelem mógłby się skończyć nawet mandatem i
odholowaniem pojazdu.
Tymczasem na parkingu
przy ulicy kołobrzeżanie
zostawiają swoje samo-

chody i udają się na spacer nad morze, zwłaszcza
poza sezonem, gdy nie
ma już turystów. Ale to ma
przejść do historii.
Wróblewski,
Szymon
hotelu,
współwłaściciel
poproszony o wyjaśnienia, nie ukrywa, że to on
wstawił znak i uzgodnił to
z miastem. Ma zgodę prezydenta Janusza Gromka
i podpisane z miastem w
tej sprawie porozumienie.
Ulica od strony hotelu
ma się zamienić w reprezentacyjny bulwar. Jak
wyjaśnił Szymon Wró-

blewski, 1/3 wartości inwestycji wyłoży hotel, 2/3
miasto. Pytamy, co będą
z tego mieli mieszkańcy,
którzy lubią przyjeżdżać w
to miejsce i chcą zostawić
na parkingu samochody.
Odpowiada, że go to nie
interesuje. - Prezydent
zadeklarował, że zbuduje

Reporter
Radia Kołobrzeg
Jarosław Banaś

Piątek, 13 sierpnia. Na ulicę Wschodnią pod „Marine Hotel”
przyjeżdża reporter Radia Kołobrzeg – Jarosław Banaś
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parking przy Przesmyku
- tłumaczy Wróblewski.
Szczegółów nie zna.
O sprawę zapytaliśmy w
Urzędzie Miasta. Jak się
okazało, znak B-1 w tym
miejscu stał nielegalnie.
Po naszym zainteresowaniu sprawą, pracownik
hotelu sam usunął znak
zakazu. Jak tłumaczą
„Marine
urzędnicy,
Hotel” może w tym
miejscu przebudować 1/3 deptaka
zgodnie z załączonym projektem i nic
więcej.

Sprowadza go temat zamkniętej ulicy przy hotelu.
Rozmawia z urzędnikami,
potem z innymi dziennikarzami. Następnie kieruje
się do hotelu, do Szymona
Wróblewskiego, współwłaściciela hotelu. Po chwili Banaś
wychodzi i pakuje sprzęt.
Szykuje się do odjazdu swoim
czerwonym BMW. Z hotelu
wybiega Wróblewski i pyta jak
nazywa się ten dziennikarz,
bo został przez niego pobity.
Redaktor Banaś podchodzi i
wywiązuje się krótka dysputa,
po czym odjeżdża. Na miejsce
przybywa wezwany patrol, ale
dziennikarza już nie ma.
Szymon Wróblewski oskarża
Banasia, że ten wtargnął do
jego gabinetu, przystawił mu
mikrofon i poinformował, że są
na żywo w radiu. Gdy ten nie
zgodził się na rozmowę i wyłączył dziennikarzowi kable,
według wersji Wróblewskiego, został uderzony w twarz
mikrofonem przez Banasia.
Wskazuje na to świadków swoich pracowników.
Tymczasem Jarosław Banaś
udał się do Radia Kołobrzeg.
Jak twierdzi, jak każdy tak i
on wszedł grzecznie do gabinetu prezesa, przedstawił go i
zaprosił do rozmowy na temat
znaku na antenie. Wróblewski
jednak nie chciał rozmawiać,
rzucił się na jego sprzęt i
wyrwał przewody, chcąc uniemożliwić transmisję. Zdaniem
Banasia, był agresywny w
stosunku do niego, a uderzenie, o ile można o nim mówić,
powstało w momencie, gdy on
jako dziennikarz bronił sprzętu
przed uszkodzeniem. Sprawę
wyjaśni policja.
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Artur Dąbkowski: Kadencja na 3+
M
iasto Kołobrzeg:
Na ostatniej sesji przedstawiał
pan sprawozdanie z kontroli delegacji i podróży
służbowych prezydenta.
Odmówił pan jego odczytania. Dlaczego?
Artur Dąbkowski: Bo ten
dokument został ocenzurowany przez funkcjonariuszy
Platformy
Obywatelskiej
będących członkami Komisji Rewizyjnej. To pierwszy
taki przypadek od ponad 3
lat. Jako kierownik zespołu
kontrolnego przedstawiłem
dwa wnioski: żeby wpisywać w drukach cel wyjazdu,
oraz to, gdzie się jeździ.
MK: I prezydent ma siedzieć i wypisywać kwity?
AD: A dlaczego prezydent?
On od tego ma niemal 200
urzędników. Moim celem
była dbałość o wydatkowanie
pieniędzy publicznych. O to
samo przecież chodzi prezy-

dentowi, który słynie z oglądania każdej złotówki 4 razy.
A tak, można by wiedzieć,
dokąd konkretnie, w jakim
celu prezydent jeździł. No bo
w jakim celu był na przykład
w Aquariusie z kolegami,
jeszcze służbowego auta nie
prowadząc, oddając to osobie
trzeciej, w przypadku, który
opisała wasza gazeta? A jeśli takich przypadków jest
więcej? W okresie objętym
kontrolą, prezydent był w 66
krajowych i 5 zagranicznych
delegacjach. Spędził w nich
niemal 100 dni. Moje wnioski
zostały jednak ocenzurowane.
MK: Wynika więc z tego,
że Komisja Rewizyjna to
komisja polityczna.
AD: Tak, to jest komisja
polityczna.
MK: To dlaczego pan nie
złoży rezygnacji z prac w
tej komisji?

po pół roku. Głosowanie
przeze mnie za interesem
miasta, a nie interesem
partyjnym, skończyło się
ukaraniem mnie przez
funkcjonariuszy Platformy
Obywatelskiej usunięciem
z funkcji przewodniczącego
Komisji Prawa, bez podania
żadnych przyczyn i powodów. Po prostu, tu nie liczy
się dobro miasta, ale interes
partyjny, w dodatku tylko
jednej partii.

Artur Dąbkowski

AD: No to w takim rozumieniu trzeba by zrezygnować z pracy w każdej
komisji. Mając dostęp do
dokumentów, mogę przynajmniej mówić o tych
sprawach publicznie.
MK: Pan się skarży na cenzurę ze strony ugrupowania rządzącego miastem.
Ale jeśli tak jest, to robią

to pana koledzy z Platformy Obywatelskiej. Wcale
nie tak dawno, uczestniczył pan przecież nawet w
posiedzeniach tego klubu.
AD: To był pierwszy rok
funkcjonowania Rady Miasta, kiedy funkcjonowała
koalicja PO-PiS. Ja jako
radny niezależny funkcjonowałem w tej koalicji.
Niestety, rozpadło się to

MK: To Komisja Rewizyjna czy Komisja Prawa
działa na polityczne zamówienie?
AD: Jeśli chodzi o Komisję Prawa i jej decyzje, to
sami mogliście sprawdzić
ostatnio jak to wygląda
w praktyce. Nie decydują
racje merytoryczne, tylko
polityczne. Radni mają
działać zgodnie z własnym
sumieniem i interesem
publicznym, a nie reprezen-

tować tylko interes partii.
To smutne. A w Komisji Rewizyjnej nie ma przedstawiciela największego klubu
opozycyjnego, choć ustawa
nakazuje, aby taki radny w
tej komisji się znalazł. Tego
w historii samorządu nie
było. Obecnie, na siedmiu
członków tej komisji, pięciu
jest z PO. Rządząca partia
ma większość. Po co więc
te cyrki?
MK: To jakby pan w skali
od 1 do 10 ocenił tę kadencję Rady Miasta?
AD: Trudne pytanie. Nikt
nie pamięta tak upolitycznionej kadencji. Samorząd
zamiast miejski, stał się
partyjny, a to niewiele ma
wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim. Taką
trójkę z plusem mógłbym
dać, bo są też niewielkie
pozytywy, przygniecione
totalną walką polityczną o
byle co.

Krystyna Strzyżewska:

SLD to konstruktywna opozycja

M

iasto Kołobrzeg:
Czy lewica ma
szansę na powrót
do władzy? Od 8 lat jesteście w opozycji. To chyba o
8 lat za dużo?
Krystyna Strzyżewska: No
właśnie, cieszę się, że pan
to zauważył. Myślę, że najwyższa już pora, aby lewica
wróciła do władzy. Mamy
młodego, ale doświadczonego kandydata na prezydenta.
Jesteśmy przekonani, że
Jacek Woźniak zrobi bardzo
dobry wynik, tak samo jak
kołobrzeska lewica. A to
przekłada się na bardzo dużą
szansę powrotu do władzy.
MK: Dobry wynik to jedno.
Ale czy Jacek Woźniak ma
szansę zostać prezydentem?
KS: Dlaczego nie? Ja jestem
optymistką i wierzę w szanse
Jacka Woźniaka, tym bardziej, że jak na razie jest on
bardzo popularnym politykiem w Kołobrzegu. Gdybyśmy nie mieli pewności, że
to dobry kandydat, jaki byłby sens startu w wyborach?
Oczywiście, sytuacja nie jest
wymarzona, bo jest dwóch
równie mocnych kandy-

datów – obecny i były prezydent. Nasz kandydat jest
prężny, energiczny, konkretny, ale jest też doświadczony
w pracy w samorządzie na
różnych stanowiskach. I
dlatego Jacek Woźniak ma
szansę uzyskać duże poparcie kołobrzeżan i wejść do
drugiej tury.
MK: Mówi się, że gdyby jednak lewica do tej
drugiej tury nie weszła,
to lewica optymistycznie
spogląda na Henryka
Bieńkowskiego. 8 lat temu
mogliście razem rządzić,
ale wybrano inną opcję.
KS: Lewica w Kołobrzegu
rządziła już w różnych
konfiguracjach. Niektórzy
uważali, że nasza koalicja
z AWS była niezwykle egzotyczna. Wszystkie koalicje, nawet dwóch obozów
przeciwnych, są korzystne
dla miasta. To jest suma doświadczeń, różne podejścia
do rozwiązana określonych
problemów, więcej pomysłów. Wszystko natomiast
zależy od ludzi i od ich
podejścia merytorycznego
do spraw miasta. Jeżeli idzie
o Henryka Bieńkowskie-

Krystyna Strzyżewska
go, to myśmy pracowali
w latach 94-98 z panem
Bieńkowskim i myślę, że ta
współpraca, wtedy jeszcze z
Unią Wolności, dobrze się
układała. Dzisiaj nie mamy
jeszcze opracowanych strategii na okres powyborczy,
ale lewica jest otwarta na
wszystkie możliwości, które
popierają wartości lewicowe i sprzyjają rozwojowi
Kołobrzegu.
MK: A jak obecnie ocenić
klub SLD w Radzie Miasta.
To opozycja czy wsparcie
PO?
KS: SLD jest opozycją, ale

opozycją konstruktywną.
Nasz kandydat na prezydenta, pan Rupnik, 4 lata
temu w drugiej turze poparł
obecnego prezydenta, który
nie był wtedy członkiem
PO. I stąd nasze wsparcie
dla Janusza Gromka, a niekoniecznie dla PO.
MK: A jak wyglądają podstawowe postulaty SLD,
jeżeli idzie o program wyborczy? Co pani, jako wieloletnia radna, chciałaby
zmienić w Kołobrzegu?
KS: W Kołobrzegu mamy
kontynuację władzy. To widać szczególnie po inwesty-

cjach. Pan Janusz Gromek
kontynuuje to, co rozpoczął
pan Henryk Bieńkowski, a
więc wiele rzeczy trzeba by
dokończyć. Rozpoczęta budowa poprawy dostępności
do portu, budowa stadionu
– to wymaga finalizacji. Nie
mniej, jest wiele rzeczy,
które są bliskie ludziom
lewicy i pewne rzeczy można modyfikować, bo nigdy
nic nie jest doskonałe. Nie
chciałabym tutaj wyprzedzać naszego programu,
bo na jego ogłoszenie jest
jeszcze czas.
MK: A jak pani patrzy na
budżet miasta, to nie przeraża pani to, że widać w
nim dno?
KS: My w naszej ocenie
budżetu
wykazaliśmy
zagrożenia związane z deficytem miasta, a także z
koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Sytuacja ekonomiczna
miasta się pogarsza, właśnie
ze względu na wcześniejsze
zobowiązania kredytowe.
Oczywiście, miasto ma taką
rezerwę, trzymaną przez
wszystkich
prezydentów.
Jest nią Podczele.
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MK: A tak trochę zmieniając temat. Kołobrzeski PSS,
któremu pani prezesuje,
otrzymał fundusze na modernizację piekarni przy ul.
Okopowej.
KS: Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 900 tysięcy złotych na modernizację Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego.
Mamy zamiar wymienić tam
maszyny i urządzenia. Nasze
wyroby są w mieście znane i
cieszą się dużym uznaniem.
Zmiana maszyn pozwoli
nam na wprowadzenie nowych technologii i nowego
asortymentu.
Inwestycja
zostanie zrealizowana do
końca tego roku.
MK: A jak ma się PSS w
Kołobrzegu?
KS: No, to widać po tym, jak
wyglądają nasze placówki, po
nagrodach, które zdobywamy.
Tak jak każda firma funkcjonująca na rynku w warunkach gospodarki rynkowej
mamy określone problemy,
ale inwestujemy, modernizujemy, wychodzimy naprzeciw
potrzebom naszych klientów,
których serdecznie zapraszamy do naszych placówek.

- kontrowersyjne komentarze
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Artur Mackiewicz:

Nie jestem

chłopcem do bicia
MK: Czy gdyby był
pan radnym powiatowym, bo złożył
pan mandat będąc
starostą, ale czy
zagłosowałby pan za
kandydaturą Tomasza Tamborskiego na
starostę?
AM: Tutaj głosowanie
również było tajne, ale
w takich mniej oficjalnych
rozmowach na wyższym
szczeblu, rekomendowałem Tomasza Tamborskiego
merytorycznie najbardziej
przygotowaną osobę do pełnienia tej funkcji.

MK: A patrząc na ławkę kadrową PO, to w
ten sposób osłabiono
prezydenta.
Janusz
Gromek został sam.
AM: Myślę, że pod koniec
kadencji, gdy wiele rzeczy
jest już w trakcie realizowania, przez te 3 miesiące nie
stanie się żadna katastrofa.
W razie czego, prezydent
Gromek może wykonać telefon do kolegi, który urzęduje
tuż obok, i poprosić Tomasza
Tamborskiego o pomoc.

Miasto Kołobrzeg: Jacek
Woźniak użył takiego
stwierdzenia, że zarżnięto
Aramisa. Czy czuje się
pan jak zarżnięty muszkieter, osoba bliska Sebastianowi Karpiniukowi, która
okazała się nieprzydatna
w bieżącym rozdaniu?
Artur Mackiewicz: To retoryka Jacka, słownictwo trochę pod publikę. Nie czuję
się ani zarżnięty, ani wypatroszony, ani zdekapitowany. Nie, tak się nie czuję. Powtarzam: jeżeli to ja jestem
przeszkodą w czymś, jeżeli
ja jestem problemem, to tak
jak ja nie lubię problemów i
zawsze je eliminowałem, to
jeśli ja jestem problemem,
to ja sam wyeliminowałem
ten problem, czyli samego
siebie. Teoretycznie, już nie
powinno być problemu.
MK: Ale członkowie PO w
nieoficjalnych oczywiście
rozmowach nie mówią, że

pan jest problemem. Oni
problemy widzą gdzie indziej. Jest więc pan ofiarą
za jedność partii?
AM: Jeżeli tak do tego podchodzimy, to jestem ofiarą
za jedność partii. Wolę,
żeby była jedność w partii,
niż żeby był rozłam. Jeżeli to
jest cena za jedność partii,
to jestem gotów ją zapłacić,
oczywiście nadal pozostając
członkiem tej partii.
MK: I pan jest zadowolony, że stanowisko wiceprzewodniczącego partii
przejmuje taka postać jak
Łukasz Czechowski? Pan
uważa, że członkowie PO
mogą chodzić z podniesioną głową i się cieszyć z
tego wyboru? Pan głosował za Czechowskim?
AM: To było głosowanie tajne i nikt nikogo nie powinien
pytać, jak kto głosował. Po
to jest przymiot tajności,
żeby można było swobodnie

głosować. No tak zadecydowała większość. Mamy
demokrację: decyduje większość.
MK: To jak to się dzieje, że
raz spotykają się delegaci i
wybierają skład zarządu, a
za miesiąc spotykają się ci
sami delegaci i wybierają
całkowicie inny zarząd?
AM: Uważam, że nie jestem
adresatem takiego pytania.
Trzeba by spróbować porozmawiać z tymi, którzy głosowali, dlaczego tak się stało.
MK: Niektórzy wprost
mówią, że tak do końca
to oni nie chcieli zmieniać
zdania, ale musieli.
AM: Skoro głosowanie jest
tajne, to gdzie jest przymus?
No chyba nikt nikomu niczego do głowy nie przystawiał.
Żyjemy w wolnym kraju i
jeżeli coś się komuś nie
podoba to może przestać
się w to bawić. Nikt nikogo

na siłę nie trzyma. Wszędzie
jest hierarchia, w partii, w kościele, w państwie, w stowarzyszeniach też. Obowiązują
pewne reguły i trzeba ich
przestrzegać.
MK: A pan jest zadowolony
z reguł, w ramach których
z jednej strony ludzie pana
popierają, a z drugiej boją
się pana poprzeć? No bo
co tam, niektórzy może
stracą pracę, inni będą lekceważeni, bo mieli odwagę
powiedzieć, że coś jest nie
tak. Jest pan zadowolony z
takiej demokracji?
AM: Ja nie chciałbym, żeby
ktokolwiek tracił pracę,
szczególnie jeśli miałoby
to być przeze mnie. W
związku z tym myślę, że nie
będzie żadnych reperkusji w
stosunku do nikogo, a jeśli
ktoś musiał ponieść jakąś
cenę, to ja biorę wszystko
na siebie w imię jedności w
naszym ugrupowaniu.

MK: A nie chciał się pan
zapisać
do
słynnego
„Klubu Grubasów”? Może
prezydent też by do pana
zadzwonił.
AM: To są jakieś tam nieformalne nazwy, nazwy medialne gdzieś tam funkcjonujące.
To też są nieformalne układy
towarzyskie. Tam się nikt nie
zapisuje, tylko spotykając się
z kimś, ktoś tworzy grupy
towarzyskie. To chyba normalne. Ja też mam swoich
znajomych, pan ma swoich
znajomych, nie odbierajmy
możliwości spotkań innym.
Jest wiele rzeczy łączących
ludzi: interesy, polityka,
sympatia. Każdy ma do tego
prawo.
MK: A propos łączności.
Wydawało się, że doczekamy takiej chwili, kiedy panu
postawi się zarzuty, że
połączy się pana z jakimś
układem i przetargiem na
„Gryfa”, z jakimś przekrętem, a pan odszedł, zanim
show się skończył. SLD
jest trochę niezadowolone,
bo to SLD rozpoczęło próbę pana odwołania, a sesja,
na której została przyjęta
pana rezygnacja, została
zwołana przez PO.
AM: Ja cały czas jestem do

dyspozycji każdego organu,
który sprawę „Gryfa” będzie
wyjaśniał. Jedną z wielu
przyczyn, dla których nie
miałem nic do czynienia z
przetargiem na „Gryfa” było
to, żeby nikt nie śmiał mi
nic zarzucać. Pomimo to,
znajdują się ludzie, którzy
mają czelność zarzucać mi
działanie tam, gdzie tego
działania nie było. W myśl
przepisów, to Zespół Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich
przeprowadzał
wszystkie
czynności, między innymi
także po to zarząd powiatu
się tym nie zajmował, żeby
nie było formułowanych
jakichkolwiek zarzutów pod
adresem członków zarządu
czy moim. Ja nie muszę
powtarzać, że pojawia się
jedno nazwisko wielokrotnie
w sprawie „Gryfa”, że pojawia się syn radnego, pojawia
się kolega radnego, który
kontroluje te sprawy. Nie
chcę uczestniczyć w czymś
takim. Ostatni raz zniżyłem
się do tłumaczenia czegoś co
zrobiłem i czegoś, czego nie
zrobiłem, a co mi się zarzuca. Nie jestem chłopcem na
posyłki. Nie jestem chłopcem
do bicia. W związku z tym
zabrałem swoje zabawki i
wyszedłem z piaskownicy. I
powtórzę: jeżeli to ja jestem
problemem, to już tego problemu nie ma.
MK: Jest pan teraz osobą
prywatną. Co będzie pan
robił na 3 miesiące przed
wyborami?
AM: Nie wszyscy żyją wyborami. Nie wszyscy są
zainteresowani tym, żeby
wystartować w wyborach,
co zdziwiło moich kolegów
z Platformy. Nie jest to po
prostu szczytem marzeń
wielu ludzi. Wielu jest w
Platformie dla przekonań, nie
dla wyborów. Podobnie i ja.
Ja powiedziałem, że nie jestem przyspawany do stołka
i zawsze miałem dystans do
tego, co robię.
MK: Czyli teraz prywatnie:
Artur Mackiewicz…
AM: Chciałbym być osobą
prywatną, której mówi się
dzień dobry, mówi się cześć.
Znam wiele osób w tym
mieście, wielu zna mnie i nie
chciałbym, żeby było tak, że
byle kto może we mnie rzucić
kamieniem i to ja mam okazać się winny. Bo nie są bez
winy ci, którzy tymi kamieniami rzucają.
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Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Tadeusz Kielar, obraził się na naszą redakcję śmiertelnie.
Unika nas, nie odbiera telefonu, nie ma czasu odpowiadać na nasze pytania. A pytań jest coraz więcej…

Tadeusz Kielar i jego imprezy

14 i 15 sierpnia odbywał
się na scenie plenerowej
RCK „Rock nad Bałtykiem”. Impreza ciekawa
i godna uwagi, także ze
względu na jeden incydent. Otóż 14 sierpnia
około godz. 21 na scenę
przedostał się uczestnik
koncertu. Wyprowadzili
go ochroniarze, ale to widać nie spodobało się innym słuchaczom, którzy
zaczęli okładać ochroniarzy. Było ciemno, głośniki
ryczały na całego, a pod
sceną i w krzakach trwała
w najlepsze nawalanka.
Na szczęście ochroniarze
poradzili sobie z napastnikami. Interweniowała
policja. Ostatecznie skończyło się na niegroźnych
obrażeniach.
To jednak nasuwa kilka
pytań. Co zorganizował
Tadeusz Kielar? Sprawdzamy w Komendzie
Powiatowej Policji. Faktycznie, tam o imprezie
słyszeli, ale dzięki skargom
mieszkańców i właścicieli
ośrodków na zakłócanie
ciszy nocnej. Policjanci
sprawdzają w dokumenR
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tacji. Zgłoszenie „Rocku
nad Bałtykiem” wpłynęło
na dwa dni przed imprezą.
Tadeusz Kielar napisał, że
będzie brało w niej udział
900 osób. – To co robi pan
dyrektor jest niepoważne
– słyszymy od jednego z
funkcjonariuszy,
który
zastrzega sobie anonimowość. – Informowanie
na 2 dni przed o jakiejś
imprezie należy uznać za
kompletne lekceważenie
przepisów. Skąd pan Kielar wie, że to była impreza
na 900 osób, a nie impreza
masowa? Bo co, zaplanował to sobie, tak? Plac, na
którym odbywał się koncert ma 35 na 35 metrów.
Na 0,5 metra kwadratowego przypada zgodnie
z ustawa o imprezach
masowych 1 osoba. Czyli
przy RCK mogło się bawić
2400 osób. Jest to impreza masowa czy nie? A
dlaczego w tym miejscu
powszechnie spożywano
alkohol? Na imprezie
masowej nie wolno tego
robić, poza pewnymi
wyjątkami. Co z regulaminem tego miejsca?
Ale nie dość tego: ilu

ochroniarzy tam było?
Dziesięciu? Dwunastu?
Jak wynika z naszych
informacji, to nie jedyna
impreza, którą Tadeusz
Kielar załatwił w ten
sposób. Dyrektor obiecał
spotkać się z nami w tej
sprawie po publikacjach
w tym temacie na portalu miastokolobrzeg.pl.
Do tej pory czekamy na
wyznaczenie
terminu
spotkania.
Tymczasem
sprawą zainteresował się
Artur Dąbkowski, radny
niezależny. – Jesteśmy
jako Komisja Rewizyjna
po kontroli RCK i uważam, że pan Kielar chyba
nie radzi sobie z zarządzaniem RCK. Dlatego poruszoną przez was sprawę
organizowania imprezy
masowej bez pozwolenia
zgłosiłem kołobrzeskiej
prokuraturze. W moim
przekonaniu, jeśli coś jest
źle przygotowane i może
powodować
zagrożenie
na zdrowia i życia ludzi,
a przecież doszło tam do
bójki, to jest to niedopuszczalne, zwłaszcza gdy coś
takiego prowadzi jednostka podlegająca miastu.

Ojciec Kamila Staszczaka, który wygrał prawomocnie z miastem
w sądzie, dostał wezwanie do zapłaty. Zdaniem Staszczaka, to bezprawie.

Miasto mści się na Staszczaku?

K

wotę niemal 5000 zł
za jeden dzień handlu,
czyli bezumowne zajęcie gruntu, naliczył Urząd
Miasta ojcu Kamila Staszczaka. Sam Staszczak zasłynął
tym, że wygrał prawomocnym
wyrokiem ponad 20 tysięcy
złotych tytułem bezprawnie
pobranej opłaty. Teraz grozi
miastu procesem sądowym
o odszkodowanie, bagatela
- 150 tysięcy złotych, za
straty, jakie poniósł w wyniku
bezprawnych działań Urzędu
Miasta, kierowanego przez
prezydenta Janusza Gromka.
- Byliśmy bardzo zdziwieni,
gdy teraz znów dostaliśmy wezwanie do zapłaty - opowiada
Kamil Staszczak. - Każe się
nam płacić za zajęcie terenu,
który miasto wydzierżawiło, a

my mieliśmy zgodę na handel w tym miejscu. Miasto nie
może występować w nie swoim imieniu i pobierać opłatę za
coś, co do niego w tym momencie nie należy. Liczymy na
to, że urzędnicy się opamiętają
- dodaje Staszczak. Ale Michał
Kujaczyński, rzecznik prasowy
prezydenta, studzi emocje w
tej sprawie. - Pan Staszczak
nie miał prawa handlować w
tym miejscu i dostał wezwanie
do zapłaty odszkodowania za
bezumowne zajęcie gruntu.
To jednak nie koniec całej
sprawy. Okazuje się, że niektórzy mogą być traktowani
na nieco innych warunkach.
Otóż miasto wydało jednemu z
dzierżawców zgodę na zajęcie
terenu wraz z umową, choć

ten nie zapłacił za dzierżawę.
Chodzi o Adama Czapiewskiego działającego w strukturach
Młodych Demokratów. Tak tę
sprawę tłumaczy Michał Kujaczyński: - Faktycznie, dzierżawca uregulował należność
po terminie wraz z narosłymi
przez ten czas odsetkami.
Zgoda na przekazanie umowy, wydana została przez
zastępcę prezydenta do spraw
gospodarczych
Tomasza
Tamborskiego, który został
wprowadzony w błąd oświadczeniem dzierżawcy o uregulowaniu całości należności. Z
uwagi na fakt nie wpłacenia
pieniędzy w terminie, wdrożone zostało postępowanie
egzekucyjne. Jak wspomniałem, dzierżawca wpłacił całość
kwoty, wraz z odsetkami.

A

Lato klepał się z Gromkiem

N

ie lubiany przez wielu kibiców prezes PZPN Grzegorz Lato, przyjechał do Kołobrzegu poklepać się
przed fotoreporterami z prezydentem
miasta Januszem Gromkiem, popatrzeć
jak ten wiesza wiechę na stadionie, a
następnie napić się piwa i zjeść karkówkę

z grilla. Trudno w tej chwili ocenić, czy
wiecha była wieszana bo w pobliżu był
Grzegorz Lato, czy Grzegorz Lato przyjechał, bo w pobliżu była wieszana wiecha.
Jedno jest pewne, lepiej żeby Grzegorz
Lato nie namawiał do głosowania na
Gromka…
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Czechowski czasem
bywa w MOSiR…
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Fot. Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu

Wandale znowu zaatakowali figurkę Matki Boskiej
w Podczelu. W lipcu
odstrzelili jej głowę. Tym
razem zadali sobie więcej
trudu. - Niestety, sprawców zniszczenia figurki
nie udało się odnaleźć
- stwierdza ze smutkiem
ksiądz proboszcz Tomasz
Szugalski. - To już kolejna
profanacja, choć zamiast
dewastowania Maryi jej
wizerunek sprofanowano.
W lipcu kupiliśmy nową
figurkę. Przynajmniej jej
nie zniszczono - wzdycha
kapłan.
Figurkę z folią i sznurem
na głowie znalazł jeden

z grzybiarzy. O sprawie
została
zawiadomiona
policja. Ksiądz Tomasz
liczy na to, że sprawca po
nagłośnieniu tematu zgłosi
się dobrowolnie na parafię
i po rozmowie dyscyplinującej dostanie pokutę.
Służby porządkowe aż tak
naiwne nie są. Zdaniem
policjantów, figurkę niszczy
ta sama grupa osób. Według policjantów, jest wysoce prawdopodobne, że są
to mieszkańcy Podczela.
Tyle, że teraz musieli się
wdrapać na kilkumetrowy
słup, żeby zainstalować
tam plastikową torbę. Ściągała ją ekipa strażaków.

Wakacje, wakacje i po wakacjach!
2 miesiące wakacyjne
upłynęły jak z bata strzelił!
Dzieciaki znów pomaszerują do szkoły, a z drzew
za chwilę zaczną spadać
liście. I choć pogoda
ostatnich dni sierpnia nie
dopisywała turystom, nie
brakowało deszczu i burz,
to jednak nie wszyscy

prost niebywałe. Raz na 99 razy wyrywkowego
sprawdzania obecności w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji Łukasza Czechowskiego, zatrudnionego tam na stanowisku inspektora ds. marketingu
i organizacji imprez, udało nam się go zastać. Radny Czechowski siedzi przy swoim biurku i klika coś w komputerze.
Może czyta wiadomości na portalu miastokolobrzeg.pl?
Nie, pewnie ciężko pracuje. Sam zainteresowany uśmiecha
się, nie protestuje przeciwko zdjęciu. Ale gdy próbujemy powtórzyć ten zbieg okoliczności w następnych dniach – nie
udaje się – Łukasza Czechowskiego nie udaje nam się zastać. Gdzie jest? Jak wyjaśnia Andrzej Bejnarowicz, dyrektor
MOSiR, Łukasz Czechowski wykonuje ważne i odpowiedzialne zadania na rzecz zakładu pracy, ma nie normowany
czas pracy, a on do jego wyników nie ma najmniejszych
zastrzeżeń. Mało tego, chciałby, aby tak pracowali wszyscy
pracownicy w jednostce. Czy aby na pewno? Mogłoby się
okazać, że wówczas w pracy jest tylko… dyrektor…

35 lat temu Karol Wojtyła
odwiedził Kołobrzeg
17 sierpnia upłynęła kolejna rocznica obchodów 975-lecia utworzenia
biskupstwa w Kołobrzegu, w których uczestniczył kardynał Karol
Wojtyła – metropolita krakowski, a
także kardynał Stanisław Wyszyński
– Prymas Polski. Dla kołobrzeżan, w
obliczu wyboru Karola Wojtyły na
Następcę Świętego Piotra, pamięć
o sierpniowych uroczystościach nabrała wymiaru symbolicznego. Przypomina o tej chwili pamiątkowa brązowa tablica na ścianie bazyliki, pod
którą po śmierci wielkiego Polaka
każdego 2 kwietnia płoną znicze…
To już 35 lat…
fot. arch. J.Patana

dali się odstraszyć od
kołobrzeskich atrakcji. Na
przykład kąpiel w morzu.
Młodym nie przeszkadzał deszcz, silny wiatr i
niezbyt ciepłe powietrze.
Wystarczyła ciepła woda
morska i odrobina słońca
przebijająca zza chmur.
Żegnaj lato na rok!

ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI
OFERUJEMY:
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Radny Artur Dąbkowski pełni dyżur w:
-

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

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.
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Czesław Niemen często występował w mieście nad Parsętą. I nie tylko dlatego, że na jego
koncertach był komplet publiczności. W Kołobrzegu mieszka bowiem jego siostra – Jadwiga
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„Rock na Bałtykiem”

w moich oczach

Impreza w latach 80-tych
przyciągała
tłumy
młodych Polaków.
W kołobrzeskim
amfiteatrze odbywały się rockowe
festiwale.
Jak
twierdzą
fani:
niezapomniane.
To w nadmorskim
amfiteatrze odbył
się I Festiwal Muzyki
Nowofalowej. Wówczas promowała go
Brygada Kryzys. I
tak w latach 80tych „Rock nad
Bałtykiem” stał
się magnesem
dla polskiej młodzieży spragnionej czegoś więcej
niż socjalistycznego
dbania o lepsze jutro.
Na deskach amfiteatru
występował
m.in. Maanam, TSA, Lombard, Lady Pank, ale także zespoły pomijane przez
oficjalne media i będące pod nadzorem cenzury:
Śmierć Kliniczna, SS20 czy Kontrola W.
W tym roku odbyła się 4 edycja reaktywowane festiwalu „Rock nad Bałtykiem - Mechday”. Zagrali m.in.
Beri Beri, Pampeluna, Proletaryat i zespół MECH.
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www.nemezis.org, Foto Leszek Karkut

Program XI Ogólnopolskiego Przeglądu
Twórczości Z. Herberta ”Herbertiada”
17 września (piątek) - Sala teatralna
w Regionalnym Centrum Kultury - godz. 19.00
Monodram pt. „Testament” (Teatr Dramatyczny w Białymstoku)
Reżyseria: Jacek Malinowski
Scenografia: Halina Zalewska – Słobodzianek
Muzyka: Michał Górczyński
Wykonanie: Marek Tyszkiewicz
18 września (sobota) - Sala teatralna
w Regionalnym Centrum Kultury - godz. 17.00
- Prezentacja głównych laureatów
Konkursu Recytatorskiego,
- Monodram pt. „ Trzy rozmowy
z Panem Herbertem”
Wykonanie: Witold Kopeć (Teatr im.
J. Osterwy w Lublinie, Teatr Poezji
Studio Lublin)
- Przedstawienie słowno muzyczne:
„Wersety Panteisty” do poezji
Z. Herberta
Muzyka: Hadrian Filip Tabęcki
Wykonanie: Mirosław Baka, Jacek
Bończyk,
Natalia Sikora, Mariusz
Jeka, Paweł Stankiewicz, Hadrian Filip
Tabęcki

P

aństwo Jadwiga i Kazimierz Bortkiewicz mieszkają skromnie, w centrum
Kołobrzegu. Mają już ponad
80 lat, ale jako seniorzy nie
narzekają. Pani Jadwiga
śpiewa w chórze parafialnym
w bazylice. Jak sama dodaje, gdyby nie to, że dawniej
wydarzeniem niezwykłym był
fakt, żeby organistami zostawały kobiety, ona byłaby
organistką. Losy potoczyły się
jednak inaczej. Tymczasem
wielkim muzykiem został jej
brat – Czesław Niemen.

- Miał 6 lat jak grał na fortepianie, gitarze i mandolinie
– opowiada pani Jadwiga.
- A najładniej to śpiewał na
ustach. Nie mam pojęcia jak
on to robił. Jestem od niego
starsza o 10 lat. Opiekowałam się nim zawsze. Słucham
jego płyt, mam swoje ulubione
melodie. Najbardziej lubiłam
słuchać jego nagrań na adapterze, ale teraz się popsuł.
One najbardziej oddają ducha
czasu.

R

odzina Wydrzyckich pochodzi z Wileńszczyzny.
Ojciec pani Jadwigi i Czesława był mechanikiem, stroił
m.in. fortepiany. Do Polski
trafili w 1958 roku w ramach
tzw. drugiej repatriacji. Pani
Jadwiga
zamieszkała
w
Białogardzie, gdzie poznała
swojego męża. Pobrali się,
a następnie na początku lat
60-tych pan Kazimierz dostał
mieszkanie w Kołobrzegu.
I tak zamieszkali w naszym
mieście.
- Czesław często występował
w kołobrzeskim amfiteatrze
– wspomina pani Jadwiga.
- Jak przyjeżdżał do Kołobrzegu to u nas mieszkał. Początek piosenki „Dziwny jest ten
świat”, który zna cała Polska,
skomponował na naszym
pianinie w Kołobrzegu. Jak
tylko wchodził, to od razu grał.
Czasem razem śpiewaliśmy,
ale on zawsze był bardzo wymagający. Muzyka była jego
światem. A pianino stoi do
dzisiaj. Zawsze mówił na mnie
Jadzieńka. Brakuje mi go.

Jadwiga i Kazimierz
Bortkiewicz
Czesław
Niemen
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Projekt
gazety Platformy
Obywatelskiej
pilotuje radny
Dariusz
Zawadzki

Gazeta PO

chce robić
za pragnienie…

Platforma Obywatelska zaszokowana
sukcesem zarówno portalu miastokolobrzeg.pl jak i naszej gazety, postanowiła wydać własną. Ma swoją nazwą
nawiązywać do obecnego partyjnego „POgłosu”. Projekt pilotuje radny Dariusz Zawadzki.
Jak jednak informują nas nieoficjalne źródła, jej
celem nie jest informowanie mieszkańców, ale
ośmieszanie i pomawianie opozycji. Projekt ma
przejąć Łukasz Czechowski. A to oznacza, że
jak zwykle stanie się tym, czym „pragnienie”
w reklamie słynnego napoju. Na razie
członkowie PO chcąc dowiedzieć się,
co słychać w PO czytają
„Miasto Kołobrzeg”.

Projekt
ma przejąć
Łukasz
Czechowski

Tomasz Tamborski został nowym starostą kołobrzeskim.
Artur Mackiewicz złożył rezygnację.

Szczerość za szczerość

Tamborski: Byłeś Artur świetnym
starostą, będzie nam ciebie brakowało.

Mackiewicz: Ja po staropolsku,
życzę ci Tomek, czego i ty mi.

Tamborski: Artur, mieliśmy się
pożegnać w zgodzie i pokoju!

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

TELEFON INTERWENCYJNY Jak fajnie być radnym!
500-166-222

Na sesji radni Platformy stają się coraz
bardziej obywatelscy. Wybory za pasem.

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

www.mix-art.pl
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Placak: Czepiają się, że jestem
trenerem na Orliku.
Parus: Mi wyciągnęli syna w Nivie.
* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją
literacką, aczkolwiek odnoszą się do pewnych
rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Placak: Zobacz, nic się przed
tymi hienami nie ukryje. Nie ma
mocnych!
Parus: I po co nam Heniu było
pchać się do tej polityki?

Placak: No bo fajnie być radnym i
zobacz znowu robią nam zdjęcia!
Parus: Widzę. Muszę zdjąć z siebie dyscyplinę klubową, bo znowu będą się ze mnie śmiali.
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Kotwica Kołobrzeg ma nowego trenera. Do zespołu dołączyli też nowi zawodnicy,
w tym Marko Djurić, który już miał okazję grać w biało-niebieskich barwach.

Kotwica

szykuje się do sezonu
Miasto Kołobrzeg: Chciałoby
się powiedzieć: witaj w domu!
Jak przyjąłeś wiadomość o tym,
że w tym sezonie zagrasz w Kotwicy?
Marko Djurić: Muszę przyznać,
że bardzo ucieszyła mnie możliwość grania w „Kotwicy”. Zawsze
ciepło wspominałem okres, kiedy
Kołobrzeg,
reprezentowałem
szczególnie ze względu na wspaniałą atmosferę na meczach i
świetny doping.

nie wie, że jesteś związany z
Kołobrzegiem czymś więcej niż
tylko koszykówką...
MD: To prawda, od czterech
lat mieszkam w Kołobrzegu.
Moja żona jest Polką, co prawda
pochodzi z Torunia, ale oboje jesteśmy zakochani w tym
mieście. Szczególnie przypadło
nam do gustu Podczele, gdzie

MK: Być może
wiele osób

mieszkamy. Mamy tutaj również
wielu wspaniałych przyjaciół,
których przy okazji serdecznie
pozdrawiam.
MK: Wracasz do Kotwicy po 4
latach nieobecności w klubie.
Dlaczego tak długo to trwało?
MD: W ciągu tych czterech lat
byłem w kontakcie z pracownikami klubu, ostatecznie
łączy nas wiele rzeczy, nie tylko
koszy-

Kotwica
zawsze będzie
walczyła do końca
i niejeden raz
pozytywnie
zaskoczy
swoich
kibiców

kówka. Myślę, że każdy trener
ma swoją własną filozofię i koncepcję gry, i nie zawsze każdy zawodnik do niej pasuje. Poza tym,
od kilkunastu miesięcy jestem
szczęśliwym tatą, a Szwecja, gdzie
grałem, to wspaniałe miejsce dla
małych dzieci.
MK: Ostatnie dwa sezony spędziłeś grając dla szwedzkiego
klubu Uppsala. Jak będziesz
wspominał pobyt w tym klubie?
MD: Wiele osób traktuje koszykówkę w Szwecji tylko jako
zabawę, ja jednak uważam inaczej. Ogólnie kluby sportowe są
bardzo dobrze zorganizowane.
Będąc w Uppsali dwukrotnie
graliśmy w półfinale, co było
dużym sukcesem dla klubu. Poza tym, mogłem
poznać wielu ludzi o
zupełnie innych poglądach i nauczyć się

nowych ciekawych rzeczy. No i
oczywiście zwiedziłem Szwecję.
MK: Czy to prawda, że ubiegasz
się o polskie obywatelstwo?
MD: Według prawa polskiego
obcokrajowiec może otrzymać
polskie obywatelstwo 3 lata od
daty zawarcia małżeństwa, czyli w
moim przypadku procedura rozpocznie się w czerwcu 2011 roku.
MK: Jaka będzie Kotwica w tym
sezonie?
MD: Myślę, że zarząd klubu
wraz z trenerami zbudują zespół,
który zawsze będzie walczył do
końca i niejeden raz pozytywnie
zaskoczy swoich kibiców. Kilka
razy już zagraliśmy i wiem, że
współpraca w zespole będzie się
dobrze układała. Wierzę, że dzięki ciężkiej pracy i dobrej atmosferze można osiągnąć świetne
wyniki.
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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
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