ROZPOZNALI GO PO BUTACH
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Na przejeździe kolejowym na ul. Koszalińskiej doszło do
tragicznego wypadku
kolejowego.
Pociąg przejechał
mężczyznę. Płeć rozpoznano po butach.
Czytaj na str. 4.
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Na pomoc zostali
wezwani strażacy,
żeby doświetlili
teren.

akryliśmy księdza Dariusza Jaślarza na spacerze z ... psem. Ale to nie
zwykły pies. Ksiądz Dariusz
przygarnął go wprost z ulicy
do swojego mieszkania.
Więcej na
str. 4

www.miastokolobrzeg.pl

Profesor
Marian Rębkowski

ARCHEOLODZY

doznali SZOKU

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego

dyby nie przypadkowe
pytanie Jacka Woźniaka
na konferencji naukowej w

muzeum, remont muru oporowego na Parsęcie nadal
trwałby z naruszeniem pra-

wa i być może przy zniszczeniu wielu cennych zabytków,
jakie znajdują się w ziemi. A

Sfinansowano ze środków KW SLD

G

jak doskonale wiemy, ziemia
potrafi skrywać prawdziwe
skarby. Czytaj str. 3.

P

rzedsiębiorca, właściciel firmy rodzinnej działającej na rynku od 35 lat. W
działaniach konkretny, skuteczny, a przede
wszystkim odpowiedzialny. Radny Rady
Miasta dwóch ostatnich kadencji.
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Sfinansowano ze środków KW PiS

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego

Cezary Kalinowski - Wykształcenie wyższe, kołobrzeżanin od urodzenia, nie zgadza
się na upartyjnianie samorządu, panoszącą się prywatę i głupotę. Ważne są dla niego
kompetencje, uczciwość, zaangażowanie i kultura osobista.

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego

Renata Brączyk – Pedagog, społecznik, koordynatorka akcji ‘’Kołobrzeg Powodzianom’’,
współpracuje z Fundacją ‘’Mam marzenie’’. Działa na rzecz likwidacji spalarni
i biogazowni w Kołobrzegu.
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Kredyty inwestycyjne
dla firm od 7%
Adres: ul Armii Krajowej 6 (obok Urzędu Skarbowego) Tel. 0 692 449 201, 0 793 654 708
e-mail: kredytnabank@interia.pl; martyniuk@neobank.pl

KREDYTY
HIPOTECZNE
GOTÓWKOWE

W NASZEJ PLACÓWCE DOWIESZ SIĘ O AKTUALNYCH PROMOCJACH W 18 BANKACH
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
(BEZ ZUS, NA OŚWIADCZENIE)

Przyjdź, zapytaj to nic nie kosztuje!!!!!!
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Jak to możliwe, że na terenie objętym opieką konserwatorską wydano pozwolenie na budowę bez decyzji konserwatora
zabytków? Otóż jest to możliwe, zwłaszcza w Kołobrzegu.

ZABYTKI

URATOWANO

PRZEZ
PRZYPADEK

J

eszcze 2 listopada
starosta
kołobrzeski
Tomasz Tamborski chwalił
się wielkim przyspieszeniem w zakresie remontu
muru
oporowego
na
rzece. - Prace na terenie
Kołobrzegu nabrały już
takiego charakteru bardzo wyraźnego - chwalił
się przed dziennikarzami.
Samorządowcy cieszyli
się, że remont murów
przyspieszył i że cała inwestycja zakończy się rok
wcześniej niż planowano
- w roku 2011.
Tak było do ostatniego
piątku. Na konferencji
naukowej zorganizowa-

nej przez Muzeum Oręża
Polskiego pt. „Kołobrzeg
i okolice poprzez wieki”,
radny Jacek Woźniak zapytał profesora Mariana
Rębkowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego o
ewentualne
ratunkowe
wykopaliska archeologiczne w związku z remontem
murów oporowych. Profesor wyraził zdziwienie, bo
nic o żadnym remoncie
nie wiedział. To wywołało
szok wśród zebranych naukowców. - Ja też jestem
zaskoczony, bo myślałem
że to jest przygotowanie
do tych prac archeologicznych właśnie i zadałem
krótkie, proste pytanie
- mówi Woźniak. - Takiej
odpowiedzi nie oczekiwałem - dodaje. - Ten
teren nad Parsętą to
teren średniowiecznego miasta i jako
taki jest wpisany do
rejestru zabytków
- mówi profesor
Rębkowski. - Podlega ścisłej ochronie
konserwatorskiej, a jaR

kiekolwiek prace ziemne
muszą być prowadzone
pod pełnym nadzorem
archeologicznym.

Całą sprawą jest zaszokowana Ewa Kowalska
- kierownik delegatury
Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Koszalinie. W rozmowie telefonicznej najpierw zdziwiona pyta, o jakie mury
chodzi. Potem oddzwania i informuje, że żadna
decyzja w tej sprawie nie
została wydana. - W tej
sprawie
opiniowaliśmy
tylko projekt, ale to było
w 2005 i 2006 roku, a to
jest jakieś wielkie nieporozumienie - zirytowana
nie daje wiary w to, co się
w Kołobrzegu dzieje.
W Kołobrzegu doszło do
złamania prawa. Zarówno pozostałości fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg,
a takową jest batardeau
na Moście Kamiennym
(relikt twierdzy służący
do spiętrzania wody
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na rzece bezprawnie
rozebrany pod koniec
lat 80-tych), jak i historyczne centrum miasta
- układ urbanistyczny,
są wpisane do rejestru
zabytków i podlegają
ścisłej ochronie konserwatorskiej. Jakiekolwiek
prace prowadzone przy
tych zabytkach wymagają wydania decyzji

konserwatora zabytków.
Co ciekawe, dla tej inwestycji zostało wydane
pozwolenie na budowę
bez takiej decyzji, a więc
stanowi to rażące naruszenie obowiązujących
przepisów.
Ostatecznie, dzięki przypadkowi, nadzór nad
inwestycją powierzono

archeologom z Instytutu
Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk
w Kołobrzegu. – Oni doskonale znają Kołobrzeg,
przekopali niemal całe
centrum miasta – mówi
Ewa Kowalska. – To
jest gwarancja tego, że
historia, jaka kryje się na
tym terenie, ujrzy światło
dzienne.

Odbudujcie wreszcie BATARDEAU!
Rozebrane bezprawnie
Batardeau przy moście
na ul. Kamiennej jeszcze
4 lata temu miało być
odbudowane. Dziś, nie
wiadomo dlaczego, nie
ma o tym mowy.
Batardeau było reliktem
twierdzy Kołobrzeg. Spełniało kilka funkcji. Spiętrzano
nim wodę na Parsęcie (ostatni raz zostało użyte w marcu
1945 roku), która napełniała
kanały otaczające twierdzę
oraz jej przedpola. Obiekt
był jedynym stałym mostem
na rzece oraz galerią ze
strzelnicami działowymi i
szczelinowymi do prowadzenia ognia wzdłuż rzeki. Po
spuszczeniu stawideł, woda
zalewała okolicę średnio
na półtorej stopy, czyniąc
twierdzę niedostępną dla
nieprzyjaciela.
Zimą 1986 roku na Parsęcie
zaczęła zalegać kra. Komitet powodziowy zdał sobie
sprawę, jak groźna stała
się sytuacja i do kruszenia
lodu, tradycyjnie już, zaprosił
wojsko. Podczas detonacji
doszło do uszkodzenia
zabytku. Taka przynajmniej
jest wersja oficjalna. Powołano specjalną komisję, która

wskazała winnego – wojsko
– i nakazała przystąpienie do
natychmiastowego remontu
obiektu. Armia przystała na
te warunki. Inwestor i właściciel Batardeau – miasto
– wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o przeznaczenie funduszy
na remont. Konserwator wyraził zgodę, jednak żadnych
prac nie zaczęto, a wojsko
latem 1987 roku rozebrało
nadwodną część zabytku.
Uzasadniono to jego fatalnym stanem technicznym.
Hieronim Kroczyński w
swojej książce „Twierdza
Kołobrzeg” odnotował: „Zaniepokojoną tym faktem opinię publiczną uspokajano,
że rozbiórkę wykonuje się
bardzo starannie, by z tych
samych materiałów (nietypowa cegła, ciosy granitowe),
obiekt odbudować (…)”.
Cegłę z batardeau złożono

na jednym z miejskich placów. Tam ją rozkradziono, a
zabytku do tej pory nie odbudowano, pomimo złożonych
mieszkańcom
obietnic.
Szansa na odbudowę unikatowego zabytku Twierdzy
Kołobrzeg - historycznego
batardeau pojawiła się w
2006 roku. Planowano
zrekonstruować
galerię
strzelecką wraz z pomostem
oraz elementy konstrukcji
umożliwiającej
obsługę
stawideł jazu fortecznego
z zastosowaniem historycznych i współczesnych
rozwiązań
materiałowych
i technologicznych, w celu
nadania obiektowi kształtu
przed bezprawną rozbiórką
w II połowie lat 80-tych. Był
to wariant I według koncepcji
dra inż. arch. Macieja Płotkowiaka. Niestety, dziś nikt o
tym nie mówi: ani prezydent,
ani radni. Szkoda.
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Tuż przed Wszystkimi Świętymi elektryczny zespół trakcyjny
przejechał człowieka na wysokości supermarketu E. Leclerc.

Wypadek kolejowy:

mężcz yzna zginął na miejscu
Spotkał go na ulicy. Przypadkiem. Spojrzeli sobie
w oczy i już wiedzieli, że to musi się tak skończyć.
A mowa o Kubusiu – psie, który znalazł nowy dom.

Nowy przyjaciel
księdza Dariusza

- On leżał na tych torach
- powiedział naszej gazecie świadek zdarzenia. - To wyglądało tak
trochę dziwnie, jakby
między tymi szynami
leżał, jakby pijany był
czy co - dodaje. Pewne
jest jedno. Jadący od
strony Białogardu elek-

tryczny zespół trakcyjny
zabił człowieka. - Tylko
zatrąbił i było słychać
pisk hamulca, ale to już
było za późno - opowiada inny ze świadków.
Maszynista nie miał żadnych szans na zatrzymanie pociągu. Na miejscu

pojawili się policjanci.
Na pomoc wezwali strażaków, żeby doświetlili
teren, bo nic nie było
widać. Ciało zostało całkowicie zmasakrowane.
Jak powiedzieli nam
śledczy, płeć ustalono na
podstawie znalezionego
buta.

Dariusz Jaślarz rozkłada
bezradnie ręce. - No co
miałem zrobić - pyta? - Nie
zostało nic innego jak zabrać
Kubusia i mu pomóc, bo ktoś
wyrzucił go wprost na ulicę
- dodaje. I tak Kubuś stał się
nieodłącznym towarzyszem
dyrektora
koszalińskokołobrzeskiego
oddziału
„Gościa Niedzielnego” i

W tym miejscu mieszkańcy urządzili sobie
skróty od ulicy Koszalińskiej do ulicy
Tarnowskiego. Jest to
dość często używany
skrót i jak widać - niebezpieczny. Maszynista był trzeźwy.

rzecznika Kurii Biskupiej
w Koszalinie. Jednak ksiądz
Dariusz na co dzień mieszka w Kołobrzegu. Kubuś
ma zaledwie kilka miesięcy,
a księdzu przybyły dodatkowe wieczorne spacery.
Nagabywany na ulicy przez
swoich parafian, od razu zaznacza, że Kubuś nie jest do
oddania. Dom już ma.

Smoleńsk 2010
w Bazylice Mariackiej

W

26 myśliwych z koła „Foka” działającego w Gminie Rymań w sobotę od rana polowało z nagonką
z okazji święta patrona myśliwych - św. Huberta.

ramach koncertów z cyklu „Muzyka dla ucha i ducha”
w bazylice odbył się
koncert Marka Gałązki
poświęcony ofiarom
katastrofy lotniczej w
Smoleńsku.

Polowanie pod patronatem św. Huberta

Ś

wiąteczne polowanie to wielkie przeżycie. Las tętni wtedy
prawdziwym
zamieszaniem:
myśliwi skupieni i gotowi do oddania strzału oczekują na trafienie
zwierzyny. Hałas naganiaczy miesza
się z echem szczekania psów, które
las powiela w nieskończoność. Te
złowrogie wydawałoby się dźwięki
płoszą zwierzynę. Przez linię myśliwych w pewnej chwili przeskoczyła

sarna, a zaraz za nią mały koziołek.
Nie padł ani jeden strzał. W święto
św. Huberta celem był dzik, łania
i lis. Trzeba jeszcze trochę cierpliwości. Ta zawsze popłaca i myśliwi
o tym doskonale wiedzą. Tak jest i
tym razem. Znienacka pojawia się
ogromny odyniec. Spłoszony hałasem wbiega na linię strzału i nieruchomieje. Nie zdążył drgnąć, gdy
pan Krystian położył go bezbłędnie

jednym strzałem. Tym razem to jeden z trzech dzików, które udaje się
upolować. Do tego doszedł jeszcze
jeden lis, a to przecież nie wzbudza
ogólnego zadowolenia. To jednak
koniec polowania. Na zakończenie,
pod tablicami upamiętniającymi
zmarłych kolegów myśliwi zapalają
znicze. Potem nie pozostaje już nic
innego jak spokojnie usiąść do stołu,
gdzie już czeka myśliwski posiłek.
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Jak zapowiedział ksiądz
doktor Jerzy Chęciński,
koncert był poświęcony
ofiarom katastrofy, ale
szczególnie Marii i Lechowi Kaczyńskim oraz
posłowi Ziemi Kołobrzeskiej - Sebastianowi
Karpiniukowi. W ławach
bazyliki zasiedli przedstawiciele różnych opcji
politycznych, kuracjusze
i mieszkańcy. Organizatorzy koncertu wybrali
dla niego trochę nietrafioną oprawę „Muzyki dla
ucha i ducha”, gdyż jak
powszechnie wiadomo,
miały to być koncerty
promujące mało znaną,
ale za to utalentowaną

muzycznie
młodzież.
Tymczasem w bazylice
wystąpili zawodowi muzycy. Marek Gałązka to
muzyk, reżyser, autor
tekstów. Szczecinianin z
urodzenia, utalentowany
i wielokrotnie nagradzany. W Kołobrzegu, wraz
z zespołem wykonał
m.in. piosenki Edwarda
Stachury, w ciekawych
autorskich aranżacjach.
Z pewnością było to ciekawe wydarzenie artystyczne początku jesieni
w Kołobrzegu, w dodatku
bardzo dobrze odebrane
przez zgromadzoną w
świątyni publiczność.
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Miasto Kołobrzeg: Prezydent Janusz Gromek niedawno oświadczył w wywiadzie
dla „Gazety Kołobrzeskiej”, że proponował panu funkcję swojego zastępcy.
Może pan opowiedzieć coś więcej o tych
ustaleniach.
Henryk Bieńkowski: Jeśli Janusz Gromek
tak powiedział, to Janusz Gromek kłamie. To chyba by gdzieś odnotowano,
że ktoś coś mi proponował. Ale to bzdura, tak nie było. Platforma Obywatelska
dogadywała się 4 lata temu z PiS-em,
z tym PiS-em, którego tak się brzydzi.
Ostatnio u was powiedział to Andrzej
Mielnik, który wówczas był bardzo blisko Janusza Gromka. Dogadywano się a
jednym z elementów było odstawienie
daleko na bok, na margines kołobrzeskiej
polityki Henryka Bieńkowskiego właśnie.
To ja jestem takim wielkim zagrożeniem
dla interesów jedynie słusznej partii. A
kandydatem na zastępcę Janusz Gromka ze strony PiS od samego początku
był Bernard Mielcarek.
MK: Andrzej Mielnik stwierdził, że oni
pana zostawili. To była zdrada?
HB: Nie, to nie była zdrada. Ja nie
jestem członkiem PiS i gdy ta partia
zadecydowała że idzie w koalicję z
Platformą, to ja ich ostrzegałem, że
zostaną wykorzystani do gry posła Karpiniuka, a jak przestaną być przydatni
odejdą z niczym. I tak było. Karpiniuk
potrzebował ludzi do podnoszenia rąk
a nie radnych reprezentujących mieszkańców. A ja byłem wrogiem publicznym numer jeden.
MK: Do spokojnych ta kadencja nie
przejdzie. Ostatnio takie zaangażowanie
mieszkańców można było zobaczyć w
temacie „Mini Mala”.
HB: Zgadza się. Otóż Platforma od
wszystkich żąda bezwzględnego posłuszeństwa. Nie ma mowy o dyskusji
o sprawach publicznych. Proszę zauważyć, że media, jak wasza gazeta czy „Gazeta Kołobrzeska” były karane za to, że
donosiły o aferach i przekrętach. Prezydent obrażał się na tych, którzy go
krytykowali. Uważam, że rządząca partia jak PZPR wychodzi z założenia, że o
sukcesach mówimy głośno, wszystkie
inne sprawy zamiatamy pod dywan i
chowamy pod zasłoną milczenia. I to
jedna z przyczyn protestów ludzi, bo
ludzie nie chcą załatwiać spraw pod
stołem, siedzieć cicho i patrzeć jak władza macha im palcem przed nosem.
MK: Ale prezydent zarzuca mieszkańcom,
że popierają pana i że cała ta awantura
ze smrodem ma podtekst polityczny.
HB: Czy to moja wina, że jak mieszkańcy prosili prezydenta o pomoc to
spotkali się ze ścianą? Czy to moja wina
że dynamiczna i skuteczna pomoc ludziom w ich problemach to polityczna
fikcja? Jak do mnie ludzie przyszli to ja
im nie odmówiłem. Znalazłem dla nich
czas, wysłuchałem ich, pomogłem w
zakresie prawnym i administracyjnym.
Dzisiaj to nie jest polityka. Dzisiaj mieszkańcy chcą wziąć władzę w swoje ręce
w sposób legalny, żeby w Radzie Miasta
reprezentować swoich sąsiadów i tych
mieszkańców, którzy twierdzą, że władza Platformy to władza nieskuteczna i
lekceważąca mieszkańców.
MK: Chce pan przywracać normalność,
gdy pana największy konkurent twierdzi,
że tylko on jest gwarancją rozwoju.

Henryk Bieńkowski:

Byłem
wrogiem

publicznym

numer 1
HB: Ja wraz z grupą mieszkańców,
którzy mnie popierają i jak widzimy, cieszymy się ogromnym zaufanie społecznym, chcemy przywrócić Kołobrzeg
właśnie mieszkańcom. Żeby prezydent
był prezydentem a nie wił się w towarzyskich układach, najczęściej biznesowych. Żeby radni byli radnymi, kontrolującymi prezydenta i troszczącymi
się o miasto, a nie o własne kieszenie
i etaty w spółkach. Żeby Urząd Miasta
był miejscem fachowej obsługi mieszkańców, a nie przechowalnią rodzin
radnych i innych działaczy partyjnych.
Chcemy także, żeby dziennikarze nie
musieli się obawiać wykonywania swojej pracy, bo od tego są, żeby władzę
kontrolować. To brzmi tak oczywiście,
to takie wydaje się codzienne, ale tak w
Kołobrzegu nie ma. W ramach tej normalności chcemy też przywrócić realizację inwestycji na osiedlach, bo teraz
niewiele się robi poza inwestycjami pod
kampanię wyborczą.

MK: Czyli będzie pan robił w mieście
czystki, mówiąc językiem mniej eleganckim?
HB: Po pierwsze, ja jestem przeciwnikiem zatrudniania radnych w samorządzie, więc osobom kandydującym z
moich list powiedziałem o tym jasno.
W innych przypadkach na pewno zainteresuję się tym co, kto i dlaczego w
Urzędzie Miasta czy jednostkach robi.
Bo to, że Łukasz Czechowski jest radnym, nie może być wytłumaczeniem,
że jak czytam w prasie, nie ma go w
pracy. Samorząd to nie jest prywatny
folwark. Chcę też również oświadczyć,
że nie będzie żadnego masowego
zwalniania i usuwania ludzi, bo kiedyś
wsadził ich tam Janusz Gromek czy
ktoś z obecnie, mam nadzieję że jeszcze tylko kilka tygodni rządzącej miastem partii. Dla mnie liczy się fachowość i doświadczenie, a nie orientacja
polityczna.

MK: A jak pan się odniesie do słów
Tomasza Tamborskiego, że tylko Platforma może cokolwiek załatwić miastu
w centrali?
HB: To kolejna bzdura. Jak żył Sebastian
Karpiniuk to było totalne podporządkowanie jego decyzjom, a on ręcznie
dzielił pieniądze, przekazując dużą
część dla Kołobrzegu. Dlatego wiele
miast w regionie nas szczerze nienawidzi, bo wie, że dostajemy pieniądze
tylko po linii politycznej. Jeśli kiedykolwiek zmieni się układ sił w sejmiku
lub sejmie, to dla Kołobrzegu nadejdą
ciężkie czasy i trzeba temu zapobiec.
Po drugie to uzależnia jeden samorząd
od drugiego i to czysto politycznie. A
poza tym, skoro panowie są tacy skutecznie, to gdzie są pieniądze na trzeci
etap obwodnicy? Dlaczego nie udało
się załatwić kilkudziesięciu milionów
złotych dla rybaków? Przecież w tych
instytucjach rządzą ludzie z nadania
PO! Ale my wiemy dlaczego. Nie żyje
Sebastian Karpiniuk i skończyło się pasmo sukcesów. Dlatego warto wybrać
kandydata, który te sprawy uporządkuje i spowoduje, że będziemy traktowani
poważnie, a nie tylko dlatego, że ktoś
jest w jakiejś partii. Podam tu przykład.
Jak w sejmiku rządziło SLD, a ja byłem
prezydentem Kołobrzegu, nie mieliśmy
żadnych problemów ze zdobyciem pieniędzy na nasze inwestycje, na szpital,
basen, Regionalne Centrum Kultury i
wiele innych inwestycji.
MK: A co pan chciałby zrobić w Kołobrzegu?
HB: Stawiam na poprawę komunikacji
i stanu kołobrzeskich dróg, obniżenie
podatków i zwiększenie atrakcyjności
kurortu poprzez budowę nowego
kąpieliska i poprawę promocji miasta.
Zachowam
maksymalną
ochronę
uzdrowiska. Mam zamiar znowu budować mieszkania socjalne dla rodzin
potrzebujących własnych czterech
kątów. Rozwiążę problem instalacji
odorotwórczych w Radzikowie. To
takie najważniejsze punkty mojego
programu wyborczego.
MK: Zmniejszenie podatków? To skąd
weźmie pan pieniądze na inwestycje?
HB: Zmniejszenie podatków to działanie instrumentalne. Jego celem
jest pobudzenie lokalnej gospodarki,
zmniejszenie
obciążeń
fiskalnych,
których Platforma pomimo wielu
obietnic nie zmniejszyła. To się opłaca
podwójnie. Wraz z rozwojem zwiększa
się ilość miejsc pracy, a dobra kondycja
gospodarki miejskiej to większe wpływy
do kasy miasta. Podatki podnosić jest
najłatwiej. A jeśli idzie o finansowanie
miejskich inwestycji, to są programy
unijne, z których można czerpać pieniądze na dalszą rozbudowę miasta i
poprawę jego infrastruktury. Ale to wymaga fachowości i wizji. Ja taką wizję
miasta o zrównoważonym rozwoju, a
więc inwestującym w nowe rozwiązania, ale jednocześnie szanujące zdanie
mieszkańców - mam.
MK: A z kim pan zamierza rządzić?
HB: Liczę na wprowadzenie kilkunastu radnych do Rady Miasta, dlatego
proszę o głosowanie na kandydatów
z list Henryka Bieńkowskiego, bo to
gwarantuje normalność i brak rozrób
politycznych. Jestem przekonany, że
nam to się uda.
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Program Jacka Woźniaka jest elementem
Programu Nowoczesnej Polski Lokalnej.
Jego założenia opierają się przede
wszystkim na:
- rozwoju dostępności komunikacyjnej Kołobrzegu;
- pomocy na rzecz rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, jako głównych gałęzi rozwoju miasta;
- rewitalizacji strefy uzdrowiskowej i poprawie
stanu dróg miejskich
- wyraźnym określeniu celów i obszarów funkcjonowania uzdrowiska i wczasowiska;
- zachowaniu wielofunkcyjnego charakteru
portu morskiego;
- utrzymaniu funkcji lotniska turystycznego na
terenie Osiedla Podczele;
- zahamowaniu nieprzemyślanej wyprzedaży
nieruchomości gminnych i nieracjonalnej
zabudowy strefy uzdrowiskowej i centrum
miasta;
- zablokowaniu zamiarów zabudowy skwerów
miejskich i terenów Muzeum Oręża Polskiego;
- przygotowaniu
programu
budownictwa
mieszkaniowego i wycofania KTBS z działalności developerskiej;
- budowie stadionu lekkoatletycznego;
- otwarciu Parsęty i Kanału Drzewnego na rozwój turystyki wodnej i kajakarstwa;
- wspieraniu inwestycji proekologicznych, promowaniu edukacji ekologicznej;
- podjęciu konkretnych działań zmierzających
do przeniesienia sortowni śmieci w inne,
uzgodnione miejsce - do tego czasu działalność kompostowni i oczyszczalni ścieków
będzie poddana hermetyzacji;
- wprowadzeniu Karty Seniora jako formy biletu wstępu na imprezy kulturalne i sportowe;
- zwiększeniu dostępności instytucji kultury
dla ludzi młodych;
- wspieraniu
funkcjonowania
Rodzinnych
Ogrodów Działkowych;
- wykorzystaniu w promocji miasta przedsięwzięć organizowanych przez i na rzecz osób
niepełnosprawnych;
- utworzeniu instytucji działającej na rzecz
dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju i ich
rodzin.
Chcę budować samorząd życzliwy, przyjazny
obywatelowi, prowadzący aktywną politykę społeczną i gospodarczą. Samorząd wspierający
inicjatywy obywatelskie i realnie wzmacniający
lokalną przedsiębiorczość.

Sfinansowano ze środków KW SLD

Sfinansowano ze środków KW SLD

Więcej na stronie www.jacek-woźniak.pl

Karolina jest młodą, aktywną, dobrze wykształconą kobietą. Wielokrotne wyjazdy studyjne do
Parlamentu Europejskiego oraz biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego, umożliwiły
jej dokładne zapoznanie się z zagadnieniami polityki społecznej Unii Europejskiej. Głos oddany
na Karolinę 21 listopada 2010 to dobra inwestycja.
Prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego
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K

to by przypuszczał, że nasz
ostatni artykuł o tajemniczych przekształceniach w
Gminie Kołobrzeg wyzwoli w
wójcie Tadeuszu Kowalskim
tyle cynizmu i agresji. Ale tak
to jest, jak się wkłada nos w
nie swoje sprawy.

W

ójt Tadeusz Kowalski opublikował naruszające nasze
dobra osobiste i dobre imię tekst
na stronie Gminy Kołobrzeg. Zażądał również publikacji 4 stron
tekstu w naszej gazecie. Zgodnie
z prawem prasowym odmówiliśmy. Wójt ani słowem nie odnosi
się do stawianych przez nas pytań i podnoszonych wątpliwości.
Co więc robi? Atakuje na oślep.
Oto przykład: „Tak jest jeżeli na
zlecenie określonych osób działa
redaktor czasopisma nie mający
zielonego pojęcia o przedmiocie,
który opisuje w wymienionym wy-

żej artykule”. Zdaniem wójta działamy przeciwko niemu na zlecenie
jego przeciwników, bo on broni
interesu Gminy Kołobrzeg. Ciekawe. Jak zapytaliśmy wójta na
piśmie w przedmiotowej sprawie,
to taki wylewny nie był. Zamiast
wówczas przesłać nam elaborat,
robi to oczywiście już po publikacji. I dzieli się swoimi wnioskami:
„Wniosek jest jeden – rzetelność
postępowania ustąpiła przed chęcią zwykłej „rozróby” na zlecenie
mocodawców”.

C

o stało na przeszkodzie
wójtowi odpowiedzieć na
nasze pytania? Moim zdaniem
nic nie stało na przeszkodzie.
Przeszkody wskazywane przez
wójta są zaś iluzoryczne. Nasza
redakcja przy pomocy prawników
przeprowadziła pełną analizę
problemu wskazywanego przez
kilku lokalnych biznesmenów, a

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 2 lutego 2010. Mówi zastępca
wójta Krystyna Mikołajczak: „GDDKiA uzgodniła
studium, ale zapisy planu już nie, gdyż na terenie zaplanowanym pod zainwestowanie mają
przebiegać drogi krajowe. Jeżeli nie uzgodniono planu, to nie może być różnic między
studium. Studium musi być zgodne z planem”.

O co chodzi
gdy nie wiadomo
o co chodzi?

Z

apytaliśmy o te wątpliwości samą Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad, czy rzeczywiście była przeciwko przekształceniu 27 hektarów
pod hipermarkety, bo wiązałoby się to z odszkodowaniami. Oto odpowiedź
udzielona nam przez
rzecznika szczecińskiego
oddziału GDDKiA – Mateusza Grzeszczuka:
„GDDKiA nie wyrażała
sprzeciwu wobec przekształcenia „27 hektarów
pod dwa hipermarkety”. Na
żadnym etapie tych prac
nie było to kwestią przez
nas podnoszoną. Sprzeciw GDDKiA dotyczył całego obszaru Budzistowa.
Nie są znane nam powody,
które kierowały Gminą Kołobrzeg w kwestii zmniejszenia rozległości terenu
przeznaczonego
pod
centra handlowe. Należy

rozróżnić dwie sprawy,
tereny przewidziane pod
centra handlowe, od planu
dla całego obszaru Budzistowa. GDDKiA uzgadniała cały plan i studium dla
Budzistowa, a nie owe 27
hektarów, które były jedynie małym wycinkiem całego planu i nie kolidowały
z przebiegiem drogi S11.
Także powodem sprzeciwu GDDKiA względem
planu i studium dla całego
obszaru Budzistowa był
brak uwzględnienia w tych
planach drogi S11”.
Pytamy więc raz jeszcze:
skoro GDDKiA nie była
przeciwna przekształceniom, a to jedyny argument Gminy Kołobrzeg
w tej sprawie, to co stało
na przeszkodzie, że przekształcić 27 hektarów pod
2 hipermarkety, a nie tylko
6,5 hektara pod jeden?

opinie jakie uzyskaliśmy, potwierdziły nasze wątpliwości. Wójt
milczy, jego zastępca również,
radni mają sklerozę, niektórych
dokumentów nie ma… I w
sumie sprawy by nie było. To
nic, że bada ją prokuratura.
Sprawy by nie było gdyby
nie kampania wyborcza, w
której wójt walczy o reelekcję. I osobiście nie dziwię się
tym, którzy oskarżają wójta
Kowalskiego o nadużywanie władzy i arogancję. Jako
redakcja przyszliśmy po prośbie, a wyszliśmy po groźbie.
Jesteśmy prowodyrami rozróby
w gminie. A przy okazji, zamiast
mieszkańcom gminy sprawę
wyjaśnić, to w ramach tematu
zastępczego nas opluto. Dlaczego? Bo jako gazeta zajęliśmy się
ciekawym tematem wskazanym
przez mieszkańców.
Robert Dziemba

Wójcie!
Na ludzi
nie plujcie!

Spółka Agroelektrogaz, która chce zbudować biogazownię,
walczy na drodze prawnej z Gminą Kołobrzeg, która zdaniem
spółki działa na jej szkodę. Spółka zarzuca organom gminy bezczynność i nadużywanie władzy. Wójt twierdzi, że stoi na straży
prawa i interesów gminy. Sprawa ma trafić do prokuratury.

Czy Gmina nadużywa władzy?
30 sierpnia Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Koszalinie wobec bezczynności wójta Tadeusza
Kowalskiego w stosunku
do złożonych dokumentów o ustalenie warunków zabudowy pod biogazownię, postanowiło,
że wójt ma to zrobić w
ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia. Wójt
Kowalski 22 września nie
wykonał postanowienia
SKO i odmówił podjęcia
zwieszonego jeszcze w
kwietniu postępowania.
Dlaczego? Bo jego zdaniem mieszkańcy, którzy
odwołali się od decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, nie zostali przez
SKO uwzględnieni, a ich
sprawa toczy się przed

Wojewódzki Sądem Administracyjnym (wcześniej przegrali w SKO).
Po decyzji wójta, spółka
złożyła zażalenie do SKO
w Koszalinie. Zarzuca
wójtowi rażące naruszenie
Kodeksu postępowania
administracyjnego, świadome i celowe wstrzymywanie wydania decyzji,
a tym samym łamanie
prawa i działanie wbrew
prawu. Spółka Agroelektrogaz zarzuca również
osobom odpowiedzialnym za wydanie decyzji
działanie rozmyślne z
przyczyn politycznych w
związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, naruszając swoje
uprawnienia i działając
tym samym na szkodę
spółki. Prezes Agroelek-

trogazu już dawno zapowiedział, że od organów
bezprawnie działających
na szkodę realizowanych
przez spółkę inwestycji
będzie
konsekwentnie
żądać
odszkodowań.
Ale na wójcie Tadeuszu
Kowalskim wrażenia to
nie robi. – Moim celem
jest ochrona interesów
gminy, a także stanie na
straży prawa i z tego się
nie wycofam – oświadcza
wójt. Z naszych informacji wynika, że w tej chwili
spółka czyni starania o
skierowanie sprawy do
prokuratury w związku z
art. 231 kodeksu karnego,
a więc nadużycia władzy
poprzez zaniechanie obowiązków ustawowych. Jest
to zagrożone karą do 3 lat
więzienia.

ŚLADEM
PUBLIKACJI

Po naszym ostatnim artykule
pt. „Tajemnicze przekształcenia w Gminie Kołobrzeg”,
swoją wypowiedź uściśliła
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie – prokurator Aneta Skupień:
Śledztwo wszczęto w sprawie
przekroczenia uprawnień przez
Wójta Gminy Kołobrzeg oraz
jego Zastępcę i wyrządzenia
znacznej szkody majątkowej
w mieniu Gminy Kołobrzeg, tj.
o czyn z art. 231 §1 k.k. i art.
296 §1 k.k., przy zast. art. 11
§2 k.k. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wskazana w
artykule okoliczność dotycząca
celu działania tych osób podana została jedynie w części
wstępnej postanowienia o
wszczęciu śledztwa, jako jedna
z okoliczności wymienianych
w złożonym zawiadomieniu o
przestępstwie, a nie w części
określającej zakres wszczętego
w tej sprawie postępowania.
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okręg nr 1 lista nr 14

1
Renata Brączyk – Pedagog, społecznik, koordynatorka akcji ‘’Kołobrzeg
Powodzianom’’, współpracuje z
Fundacją ‘’Mam marzenie’’. Działa na
rzecz likwidacji spalarni i biogazowni w Kołobrzegu.

2
Danuta Wilk – Społecznik, przewodnicząca Rady Osiedla Dzielnicy
Zachodniej, o swojej dzielnicy wie
wszystko, skutecznie rozwiązuje
problemy mieszkańców.

6
Aleksandra Bieńkowska - Nigdy nie
zapomina o najsłabszych, prowadziła wiele akcji charytatywnych. Kieruje się prostym przesłaniem: tyle
jest wart człowiek ile da drugiemu
człowiekowi.

7
Zbigniew Majzner - Pasjonat historii
Kołobrzegu, student Uniwersytetu
Szczecińskiego na Wydziale Historii. Chce co piękne z przeszłości
Kołobrzegu przenieść na grunt
teraźniejszości.

3
Piotr Pasikowski - Dziennikarz,
redaktor lokalnej gazety, animator
sportowy, przewodnik turystyczny,
chce promować walory turystyczne
Kołobrzegu. Obecnie radny Rady
Powiatu.

4
Jerzy Wanowski - Prezes Akcji
Katolickiej poprzedniej kadencji.
Włącza się aktywnie w działalność
charytatywną, gościł polskie dzieci
z Kazachstanu, a także dzieci powodzian z Sandomierza.

8
Jacek Pęcherski - Organizator filii Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu.
Obecnie tworzy Fundację Rozwoju Oświaty w Kołobrzegu. Wie jak ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia
dlatego chce wspierać jej rozwój.

5
Danuta Pietrzela - Pielęgniarka Oddziału Dziecięcego Szpitala Regionalnego. Przewodnicząca Związków
Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Troska o dzieci i ich zdrowie
jest dla niej najważniejsza.

9
Marek Cieślak - Przedsiębiorca, właściciel Stoczni Parsęta. O sprawach
morza i ciężkiej pracy rybaków wie
wiele. Chce aktywnie włączyć się
w poprawę kołobrzeskiego rybołówstwa.

10
Dorota Oyedemi - Anglistka, a także
weterynarz, jako jedyna zablokowała skutecznie budowę masztu
telefonii komórkowej w Radzikowie.
Aktywnie działa w sprawach likwidacji spalarni i biogazowni.

okręg nr 3 lista nr 14

2

1
Cezary Kalinowski - Wykształcenie

Sławomir Ciborski - Prawnik, interesu-

wyższe, kołobrzeżanin od urodzenia, nie

je się sprawami związanymi z administra-

zgadzamy się na upartyjnianie samorzą-

cją samorządową, lubi pomagać ludziom

du, panoszącą się prywatę i głupotę. Waż-

w pokonywaniu problemów z biurokracją.

ne są dla niego kompetencje, uczciwość,

Zadba o większe bezpieczeństwo i lepszą

zaangażowanie i kultura osobista.

komunikację w mieście.

6
Jolanta Maria Skrobot – Wieloletni
pracownik Miejskich Wodociągów. Zamierza dbać o środowisko
naturalne i lepszą przyszłość ludzi
młodych.

7

3
Krzysztof Suchodolski - Informatyk,
prowadzi własną działalność gospodarczą. Interesuje się sprawami
portu, a w szczególności turystyki
morskiej oraz problematyki sportu
młodzieżowego .

8

Andrzej Czerniewski - Prowadzi własną

Wiesław Olczak - wykształcenie wyższe,

działalność gospodarczą. Chce pomagać

były żołnierz zawodowy, prowadzi działal-

młodym ludziom w założeniu własnej

ność gospodarczą. Jako radny chce zaj-

działalności gospodarczej. Uważa, że

mować się gospodarką, pozyskiwaniem

młodzież powinna mieć godną i dobrze

funduszy europejskich, a także pomocą

płatną pracę w Kołobrzegu.

ludziom biednym, pokrzywdzonym.

4

5

Wiktor Szafrański - wykształcenie

Jarosław Nizioł - Od urodzenia koło-

wyższe, był pracownikiem Barki i PŻB, w sa-

brzeżanin, prowadzi własną działalność

morządzie radny pierwszej wolnej kadencji

gospodarczą – piekarnię i cukiernię.

i członek Zarządu Miasta. Zamierzam zająć

Zamierza zająć się problemami rozwoju

się zagadnieniami związanymi z ochroną

gospodarczego w szczególności małych

środowiska i aktywizacją portu morskiego.

i średnich firm kołobrzeskich.

9
Dawid Kabaciński - Doktor nauk humanistycznych, rodowity kołobrzeżanin, nauczyciel. Działa w zawiązkach zawodowych, chce zajmować
się sprawami dotyczącymi kultury,
edukacji i bezpieczeństwa.

10
Robert Śmigielski - Działacz turystyczny,
przewodnik po Kołobrzegu i województwie,
autor przewodników turystycznych. Chce
zajmować się sprawami społecznymi i administracją. hasło: Nie znam partii politycznych, znam tylko mieszkańców Kołobrzegu.
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okręg nr

1
Henryk Bieńkowski - wykształcenie wyższe, pracownik samorządowy, wieloletni radny Rady Miasta, prezydent Kołobrzegu przez 3 kadencje, kandydat na
prezydenta Kołobrzegu.
hasło:

Przywróćmy normalność

5
Stanisław Stuligłowa - wykształcenie techniczne, zasłużony trener klubu KSŁ Mewa
Kołobrzeg
hasło: Sport to zdrowie

2
Przemysław Sebastian Dawid - wykształcenie wyższe, pracownik samorządowy, doktorant zarządzania
hasło: Kołobrzeg tu mi dobrze

6
Kazimierz Dąbała - wykształcenie techniczne, dyrektor Orkiestry Zdrojowej i jej wokalista
hasło: Kulturalny Kołobrzeg to
oferta dla turysty

7
Jan Donhoffner – lekarz
hasło: Zdrowie najważniejsze

Jerzy Tafelski - wykształcenie
wyższe, przedsiębiorca geodeta
hasło: Chrońmy przyrodę

1

tywnie walczy o czysty Kołobrzeg, zaangażowany w sprawę spalarni śmieci na
obrzeżach miasta. Aktywnie działa przy
zbiórce darów dla powodzian i sam organizuje ich transport do Świniar. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Ekologiczny
Kołobrzeg”. hasło: Pomagać innym

7
Zbigniew Marek Kowal - Całe życie
niezależny, bezpartyjny. Wieloletni
kierowca, od trzech lat pracuje jako
kierowca dowożący dzieci do szkoły.

lista nr

14

4

Edward Kurz - wykształcenie techniczne, pracownik MWIK, przewodniczący Związków Zawodowych
hasło: Woda to dar życia

8

okręg nr 4

Krzysztof Plewko - Przedsiębiorca. Ak-

3

2

Ryszard Czepulonis - wykształcenie
wyższe, przedsiębiorca, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
hasło: Szacunek dla bliźniego

9
Mateusz Tryniszewski – Młody
przedsiębiorca
hasło: Walczę o lepsze jutro.

10
Elżbieta Węgier – pielęgniarka,
pracownik przychodni zdrowia
hasło: Szanujmy ludzi, bo są
nam bliscy

lista nr 14

2

3

4

5

6

Jerzy Poleski - Inżynier transportu,

Lucyna Agnieszka Kamińska - Od

Marek Józef Młynarczyk – Przed-

Tadeusz Szarmach - Mieszkaniec

Mariusz Szymański - Były członek

8

9

Marian Wojciech Lefek - Z Ko-

Roman Józef Kruk - Ma za sobą 30 lat

prowadzi własną działalność gospodarczą. Tenis, narty i praca z młodzieżą
to jego hobby.
hasło: Z nauką i sportem w przyszłość

łobrzegiem związany od 1974 roku.
Uważa Kołobrzeg za jedno z najładniejszych miast w kraju, gdzie jednak
jest jeszcze wiele do zrobienia.

20 lat pracuje jako pielęgniarka w kołobrzeskim szpitalu. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Podczele. Prowadzi
działalność charytatywną.
hasło: Pomoc drugiemu człowiekowi
– to sens mojego życia

służby wojskowej. Przez 19 miesięcy
brał udział w misjach pokojowych ONZ.
Jego pasje to nurkowanie, sporty wodne, wędkarstwo i muzyka. Jest instruktorem wychowania fizycznego.

siębiorca, prowadzi z żoną sklep „u
Marka”. Działacz społeczny i prezes
Wspólnoty Mieszkaniowej. Dobry gospodarz i organizator.
hasło: Mądre gospodarowanie – tańsze
życie

10
Eugeniusz Bądkowski - Od 35 lat
pracownik Miejskich Wodociągów.
Przez 20 lat Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MWiK.
Aktywny działacz społeczny. Uczciwy,
wrażliwy na problemy ludzi, szczególnie osób starszych i najuboższych.

Kołobrzegu od 1980 roku. Wykształcenie wyższe. Zajmuje się pilotowaniem
wycieczek.
hasło: Uzdrowisko Kołobrzeg dostatnim domem, godnym miejscem pracy
dla mieszkańców

11
Ryszard Wencel – Farmaceuta,
społecznik. Przez 3 kadencje przewodniczący Zarządu Osiedla „Ogrody”. Chce
być rzecznikiem swojego Osiedla oraz
godnie je reprezentować w przyszłej
Radzie Miasta.

oraz przewodniczący Rady Osiedla
„Ogrody”. Od 5 lat członek Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej. Kadencja
samorządu trwa prawie 1500 dni.
Każdy z nich powinien być wypełniony
pracą na rzecz lokalnej społeczności.

12
Artur Dąbkowski - Radny V kaden-

cji, przewodniczący Komisji Prawa,
członek Komisji Rewizyjnej. Stawia na
uczciwość i profesjonalizm
hasło: Kołobrzeg jest najważniejszy
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1

1
Marcin Deręgowski - Absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Interesuje się
finansami, a w szczególności doradztwem w tym zakresie, tenisem
ziemnym, politologią i muzyką.

3

4

5

6

Magdalena Piekiełko - Studentka
IV roku Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od września 2009 roku do chwili obecnej
jest wolontariuszką w Biurze Porad
Obywatelskich działającym w Kołobrzegu. Interesuje się prawem
karnym, zoologią i muzyką.

Wiesław Mróz – Rodowity kołobrzeżanin. Pracuje jako kierowca zawodowy. Jako radny chce rozwiązywać
nabrzmiałe i bardzo trudne problemy komunikacyjne Kołobrzegu i
powiatu kołobrzeskiego.

Miłosz Jan Jarek – Student Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu na kierunku filologia angielska. Pasjonat dobrej literatury,
snookera i piłki nożnej.

Damian Dawid Mikielewicz – Wykształcenie wyższe Polityczne Stosunki Międzynarodowe. Obecnie
przedsiębiorca działający w branży
bankowej i budowlanej. Zainteresowania: historia nowożytna,
informatyka, sztuka.

Grzegorz Bogusław Ciarkowski
– Rodowity kołobrzeżanin, syn
Pionierów Miasta Kołobrzeg. Wykształcenie średnie techniczne.
Obecnie przedsiębiorca i Radny
Rady Osiedla Solne Zdroje oraz
członek zarządu (II kadencja).

2

1

Wanda Krzyżanowska – Pielęgniarka w Szpitalu Regionalnym. Działa
w chórze Cantores Colabregae.
Całe życie opiekuje się chorymi i
biednymi.

Krystyna Szczytowicz – Od 30 lat
związana z branżą turystyczną.
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Wiceprzewodnicząca
chóru „Cantores Colabregae”.

3

lista nr

4
Marcin Rafał Bartczak – Wykształcenie wyższe. Pracuje w Wojskowej
Komendzie Uzupełnień w Kołobrzegu. Interesuje się muzyką, filmem
oraz motoryzacją.

5
Magdalena Ćwik-Kołecka – Wykształcenie wyższe - magister administracji. Od 10 lat pracuje w
KTBS jako specjalista ds. inwestycji. Społecznie pełni funkcję sekretarza CARITAS oddział Kołobrzeg.

13 Kandydaci do Rady Powiatu

2

3

4

5

6

Bogusław Łęcki - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Założyciel Regionalnej
Kapeli Solnej oraz zespołu ludowego „Pomorzanie”.

Paweł Błażej Czerniawski - Magister ekonomii. W przeszłości
radny Młodzieżowej Rady Miasta.
Prowadzi działalność gospodarczą.
Pasjonuje się muzyką, turystyką i
przyrodą.

Anna Rduch - Wykształcenie
wyższe, ekonomistka. Zarządca
nieruchomości. Jako radna chce
zajmować się sprawami kobiet i
dzieci.

Robert Grzegorz Wrześniewski
- Wykształcenie średnie. Miłośnik
motoryzacji, honorowy krwiodawca. Chce działać na rzecz poprawy
życia osób samotnych i niepełnosprawnych.

Zbigniew Flemming - Wykształcenie średnie. Przez dwie kadencje
radny Rady Osiedla nr 3. Pierwszy
przewodniczący Komisji Oddziałowej „Solidarność” w PZZ Kołobrzeg.

okręg nr

Janusz Grudnik - Od 1972 roku
mieszka w Kołobrzegu. Jeden z
założycieli MKZ NSZZ „Solidarność”.
W stanie wojennym internowany.
Znany społecznik. W Radzie Powiatu chcę zająć się pomocą młodzieży w realizowaniu ich pasji.

13 Kandydaci do Rady Powiatu

3

1

1

lista nr

2

okręg nr

Krzysztof Grabowski - Wykształcenie wyższe techniczne, z zawodu
informatyk, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Mazowiecka.

13 Kandydaci do Rady Powiatu

2

okręg nr

Stanisław Stoma - Wykształcenie
wyższe, nauczyciel dzieci niepełnosprawnych. Od 6 lat prezes
CARITAS Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP.

lista nr

Materiał sfinansowany przez KWW Henryka Bieńkowskiego

4

lista nr

13 Kandydaci do Rady Powiatu

2

3

Jacek Stanisław Kostorz - Wykształcenie wyższe. W kręgu jego
zainteresowań są sprawy związane
z rozwojem przedsiębiorczości.

Jerzy Henryk Gładki - Wykształcenie wyższe techniczne pedagogiczne. Jako radny zamierza działać na
rzecz bezpieczeństwa drogowego
i poprawy infrastruktury drogowej
na teranie miasta i powiatu.

4
Joanna Urszula Chrzanowska
- Wykształcenie średnie. Członek
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
WIKTORIA. Prezes Stowarzyszenia
Tanecznego „RYTM”. Radna Rady
Osiedla Podczele przez 2 kadencje.

5
Romana Świderska - Wykształcenie wyższe magister socjologii.
Społeczniczka, działacz osiedla
Podczele. Zaangażowana w pomoc
społeczną ludziom chorym, uzależnionym i bezdomnym.

6
Kamil Dariusz Staszczak - Wykształcenie średnie - technik mechanik.
Prowadzi działalność gospodarczą.
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Janusz Gromek:

Kołobrzeg ma się dobrze

Miasto Kołobrzeg:
Wybory tuż tuż. Bukmacherzy obstawiają
korzystnie, jeśli idzie o
pana osobę.
Janusz Gromek: No
też jestem zdziwiony, że
takie zakłady są, ale jak
widać na mnie zarobić nie
można.
MK: Pana hasło to gwarancja rozwoju. Są osoby, na przykład Andrzej
Mielnik, który twierdzi,
że po tej kadencji i tym
prezydencie nie zostaje
nic na przyszłe lata do
rozwoju.
JG: (śmiech) No śmiech
mnie ogarnia. Czy pan
Andrzej Mielnik nic nie widzi? No panie redaktorze,
czy nic nie widzicie co się
robi w tym Kołobrzegu i
co się będzie robiło?

MK: A co się będzie robiło? Bo pana konkurenci
podkreślają, że teraz
inwestycje są, a później
nie będzie nic. A Henryk
Bieńkowski twierdzi, że
pan realizuje krok po
kroku jego plany.
JG: To nie są jego plany.
On i jego poplecznicy
mówią, że to już było za
Bieńkowskiego. Oczywiście, ale ja twierdzę, że jest
ciągłość władzy. Przecież
dobre projekty nie mogą iść
do kosza, tylko trzeba było
je zrealizować. Pomysłów
to każdy ma multum, ale
sztuką jest je realizować.
Ja je realizuję. A temu człowiekowi nic się nie podoba.
MK: A komu nic się nie
podoba?
JG: Andrzejowi Mielnikowi. On krytykuje to, co nie

jest jego pomysłem. Oczywiście, w wielu sprawach
miał trafne uwagi. Ale to
jest malkontent – krótko.
On tylko narzeka. Narzekał
na Bieńkowskiego, a teraz
na Gromka. Byłby Dziemba prezydentem – przepraszam, też by narzekał.
Do zrobienia w przyszłości
w Kołobrzegu jest jeszcze
bardzo dużo. Ale te duże,
priorytetowe inwestycje, to
zostały zrealizowane, albo
właśnie się realizują. Realizowana jest odbudowa
brzegów morskich. Wielka
inwestycja dla miasta, za
którą nic nie płacimy. Jest
obwodnica, realizujemy
drugi etap. Docelowo,
chcę, żeby Kołobrzeg był
prawdziwą Perłą Bałtyku o
wysokim standardzie.
MK: Tu pojawia się
problem trzeciego etapu
obwodnicy. Pan o tym
mówił na konwencji wyborczej. Czy bez Sebastiana Karpiniuka mamy
szansę na tak duże
pieniądze?
JG: Tak.
MK: Czyli jak?
JG: Po gromkowsku. Ja
dużo nie mogę mówić na
ten temat. Proszę mi uwie-

rzyć. Jest już w tej sprawie
list intencyjny. Będę dalej
rozmawiał w tej sprawie
w Warszawie jeszcze w
połowie listopada. A trzeci
etap ruszy dopiero w 2012
roku.
MK: A to pozostańmy przy
tej kwestii załatwiania
pieniędzy. Pojawiła się już
fala krytyki w całym województwie, że Kołobrzeg
załatwia sobie pieniądze
po linii partyjnej, że inne
merytorycznie lepsze
projekty nie mają szans,
bo decyduje partia.
JG: Nasze projekty są
najlepszymi projektami.
I to trzeba mieć takiego
Gromka, żeby mieć takie
pieniądze. I takie zaplecze
polityczne. Polska jest
krajem w układach politycznych, partyjnym. Tego
nie da się ukryć. Kiedy był
PRL no to PZPR rządziła.
Kiedy PiS rządził, to PiS
miał się dobrze, kiedy
SLD to SLD. Teraz rządzi
Platforma, a jestem z
Platformy, no to Kołobrzeg
ma się dobrze. Tu mnie
mieszkańcy wybrali, tu
mnie rozliczają i ja muszę
być skuteczny. A jeśli idzie
o tych kolegów wójtów i
burmistrzów, że się skarżą

– po prostu zadra im
wyskakuje. Ja się tym nie
martwię.
MK: A propos tego upartyjnienia, o którym pan
wspomniał. Przemawiał
pan na konwencji wyborczej PO. Na sali siedziało
wiele osób z PO, a wśród
nich pana pracownicy,
kadra kierownicza Urzędu Miasta, urzędnicy,
kierownicy, dyrektorzy,
prezesi, osoby od pana
zależne, siedziały i biły
brawo. Ciągle mówi się o
odpolitycznianiu samorządu, a tam było widać,
jak bardzo samorząd kołobrzeski jest upolityczniony. Mówi się, że żeby
dostać sensowną pracę
w tym mieście, trzeba się
zapisać do PO. Trudno w
to nie uwierzyć.
JG: Na jednej z konwencji
u pana Bieńkowskiego
było takie przekłamanie,
a mój zastępca mu to już
wyrzygał. Ja się nie zajmuję plotami i oszczerstwami.
Powiem tak. Ja bym chciał
spokojnie do tego podchodzić, bo tych nerwów
mamy już za dużo. Na 50
zatrudnionych tylko 2 jest
z Młodych Demokratów. A
czy ludzie, którzy należą

do Platformy czy Młodych
Demokratów nie mają
prawa mieć pracy? Sorry!
To jest tak jak tam gdzieś
mówi się, że moja córka i
syn mają pracę. To to, że
są moimi dziećmi, to mają
już nie pracować? To, że
pracują u mojego przyjaciela ze szkolnej ławy?
Jestem z tego dumny.
Osobiście, chciałbym jak
najwięcej miejsc pracy w
Kołobrzegu stworzyć. I
będę się starał.
MK: Rok 2014. Gdzie pan
sobie wyobraża Kołobrzeg?
JG: Na północy Polski,
nad Morzem Bałtyckim,
jako znakomite miasto
turystyczne i uzdrowiskowe, jako lidera w rozwoju
w regionie, na co najmniej
takim poziomie jak teraz,
a nawet wyższym. Trzeba
trochę więcej skupić się na
promocji.
MK: Jeśli pan wygra
wybory, kto będzie pana
zapleczem politycznym?
JG: Jestem otwarty,
jak Boga kocham. Mnie
interesuje przede wszystkim spokój oraz praca dla
kołobrzeżan i z kołobrzeżanami.

Marek Hok: Wykorzystaliśmy daną nam szansę
Miasto Kołobrzeg: Okazuje
się, że jest pan jedynym
poważnym
kandydatem
do sejmiku z Kołobrzegu.
Włodzimierz Adam z SLD
miał kłopoty ze swoją kampanią.
Marek Hok: Jest mi szczerze
przykro w powodu problemów pana Adama. Znam go
od wielu lat i uważam, że dał
się poznać jako dobry samorządowiec. Mnie najbardziej
zabolała decyzja SLD z tego
powodu, że to powiat kołobrzeski został potraktowany
bardzo marginalnie. Okazuje
się, że dla naszych kolegów
z SLD ze Szczecina powiat
kołobrzeski właściwie nie
ma żadnego znaczenia. Na
listach Platformy Obywatelskiej, ja, jako reprezentant
Kołobrzegu mam pierwsze
miejsce, ale to nie świadczy
tyle o mojej osobie, co właśnie o randze Kołobrzegu.
MK: Kiedyś mieliśmy trzech
radnych w sejmiku, teraz
został w sumie tylko pan i
znowu pan, bo od 4 lat w
Szczecinie jest tylko jeden
kołobrzeżanin. Ta reprezentacja nie będzie za słaba?

MH: No jest duża walka o
radnych sejmiku, bo przekonaliśmy się w tej kadencji
wszyscy, że funkcja sejmiku
jest niezwykle ważna. Rola
tego samorządu niezwykle
wzrosła w ciągu tych 12 lat.
Tam zapadają decyzje strategiczne dla rozwoju regionu.
Tam zapadają decyzje co do
podziału środków unijnych.
Dlatego też Kołobrzeg w
sejmiku swoją reprezentację
mieć musi, bo tam odbywa
się walka o duże pieniądze.
MK: Pan się chwali tym, ale
wielu to panu poczytuje za
zasługę. Chodzi o kołobrzeski szpital, jeden z najlepszych w Polsce.
MH: Ale to była długa i
ciężka droga. Mój udział w
tym wydaje się przesadny.
Prawdą natomiast jest, że
w ciągu tych 4 lat bardzo
mocno walczyłem o szpital
kołobrzeski, bo ten szpital
naszemu miastu jest bardzo
potrzebny. Mamy szpital o
znaczeniu regionalnym i
nie możemy go sprowadzić
do rangi kilkuoddziałowego szpitala powiatowego.
Mamy duży potencjał i o ten

szpital trzeba było walczyć,
bo on jest częścią tego potencjału. Sprzedaliśmy część
mienia szpitala i udało mi
się przekonać zarząd województwa, że te pieniądze
powinny wrócić do Kołobrzegu. A to nie było łatwe,
bo panowało powszechne
przekonanie, że to co udało
nam się pozyskać ze sprzedaży majątku województwa,
powinno trafić do budżetu
województwa.
MK: Pana przeciwnicy w
Szczecinie mają inne zdanie i wprost wskazują, że to
pana wina, że tyle pieniędzy
poszło do Kołobrzegu.
MH: (śmiech) Jest to na
pewno policzalne, tu nikt
nic nie ukrywa. Dziś oczywiście już mało kto pamięta
te wielomilionowe długi,
opóźnione wynagrodzenia,
brak pieniędzy na leki. A to
było tak niedawno. Wówczas,
jak kupowaliśmy sprzęt za
100 tysięcy złotych, to było
wydarzenie na skalę miasta.
Dziś szpital jest w dobrej
kondycji, jest w ogólnopolskiej czołówce i tak będzie
dalej.

MK: A co jeszcze zostało
do zrobienia? Ma pan jakąś
taką wizję rozwoju województwa na kolejne 4 lata?
MH: Mam taką wizję. Jeżeli
idzie o Kołobrzeg to marzy
mi się otwarcie naszego miasta na morze. Może to się wydać paradoksalne i śmieszne,
bo jesteśmy nad morzem. Ale
mi chodzi o kolej, o dworzec
i tory kolejowe, które w
sztuczny sposób oddzielają
czy zamykają nasze miasto
w kierunku na Bałtyk. Jest
to temat trudny, ale uważam,
że jest szansa na to, żeby tę
kolej przenieść na południe
miasta. Stoimy przed jakże
realną potrzebą wykonania
parkingów buforowych przy
wjeździe do miasta. Potrzeba
udrożnić miasto komunikacyjnie. Obwodnica to
tylko jeden z kroków w tym
kierunku. To są wyzwania,
czasami trudne, ale trzeba
przed nimi stanąć i się z nimi
zmierzyć.
MK: Dużo mówiło się w
samorządzie
wojewódzkim, że wiele rzeczy dla
Kołobrzegu załatwiał Sebastian Karpiniuk. Czy po

nowym rozdaniu, kiedy
województwem
będzie
rządziła koalicja PO-SLD, a
pan będzie tam jeden i bez
posła Karpiniuka, będzie
można jeszcze załatwić coś
dla Kołobrzegu?
MH: Myślę, że tak. Działania
Sebastiana są nadal trudne
do ocenienia. Sebastian
wkładał nogę tam, gdzie
otworzył drzwi i tej nogi
już nie zabierał. I to się
przekładało naprawdę na

wiele decyzji. Ale powiem
też nieskromnie, że przez te
4 lata ja swoją pracą, razem
z kolegami, udowodniliśmy,
że nie zawiedliśmy, że dobrze
wykorzystaliśmy daną nam
szansę i mandat od wyborców. Oczywiście, chciałbym
być w sejmiku i w zarządzie, i
dalej mieć wpływ na decyzje,
żeby móc skutecznie działać
dla Kołobrzegu i Powiatu
Kołobrzeskiego. Niestety, ale
nieobecni nie mają głosu.
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Andrzej Mielnik: Ja
Miasto Kołobrzeg: Końcówka
kampanii wyborczej zaczęła
oscylować wokół rozliczania
osób walczących ze smrodem.
Między innymi panu zarzuca
się wykorzystywanie smrodu do
kampanii politycznej.
Andrzej Mielnik: Moja walka ze
smrodem nie jest walką wyborczą.
Smród rozpoczął się 2 czy nawet
3 lata temu. Byłem przeciwny tej
spalarni, biogazowni, a przede
wszystkim przeniesieniu Miejskiej Energetyki Cieplnej. Wtedy
nie było mowy o wyborach. Ten
argument pojawia się tylko dlatego, że dzisiaj jestem niewygodnym konkurentem dla Platformy
Obywatelskiej, jako kandydat na
radnego z list SLD. I ja od samego początku mówię o potencjale
zachodniej części miasta, Radzikowa i okolic, i staję w obronie
tego potencjału przed zakusami
rządzących. Bo tam zamiast myśleć o turystyce jako podstawowej
gałęzi gospodarki miasta, zaczęto
patrzeć w kierunku przemysłowym, a to jest nieporozumienie.
Tam gros mieszkańców utrzymuje się w lecie z turystyki.
Natomiast chciałbym podkreślić
jedną rzecz: smród to nie tylko
sprawa mieszkańców Radzikowa.
Kołobrzeg bowiem, największe
polskie uzdrowisko, zamienia się
w zagłębie śmieciowe kilkaset
metrów od strefy A uzdrowiska!

się nie zmieniam

Chcemy ściągać śmieci z całej Polski, ścieki z całego powiatu i nie
tylko, mamy pirolizę, która ma załatwiać wszystkie odpady gastronomiczne, teraz będziemy mieli
biogazownię. To jest jak zły sen. I
teraz jak widzę to hasło „Przyjedź
do Kołobrzegu twoje śmieci już
tu są”, chcąc jak gdyby pogodzić
przemysł śmieciowy z uzdrowiskiem, to dla mnie wyjście jest
jedno: wyprowadzić te wszystkie
instalacje z Korzyścienka. Ale to
zafundowała nam obecna ekipa
rządząca z panem prezydentem
na czele.
MK: A myśli pan, że mieszkańcy
są świadomi tego zagrożenia?
Zwłaszcza przy tych hasłach, że
wypowiedziano umowę na biogazownię, itd.?
AM: Przecież to jest bzdura! Żadnej umowy nikt nikomu nie wypowiedział. Pytałem kilku prawników i dla mnie ten bohomaz
na kartce pokazywany ludziom,
to oszukiwanie ludzi. Ta umowa
funkcjonuje i przy skutecznym ale
bardzo cichym działaniu pewnych
osób będzie funkcjonowała dalej.
Ja rozumiem tych przedsiębiorców, że oni dbają o swój interes,
bo ktoś im kiedyś na coś pozwolił,
i teraz oni chcą to zrobić. A co do
zagrożenia, to niestety, ludzie ani
z Radzikowa, ani z innych dzielnic miasta nie zdają sobie z niego

sprawy. Krzyk podniesie się wtedy,
gdy to wszystko już będzie. Wtedy
będą pytania w stylu: kto na to
pozwolił, nikt tu nie chce przyjeżdżać. Wtedy problem będzie czuć i
to każdy go poczuje swoim nosem
i portfelem. Teraz jest kampania
wyborcza, a w tamtej przyszłości
będzie już za późno.
MK: Ale Józef Jakubasik na słynnej konferencji prasowej proklamował dziennikarzom wielkie
przenosiny kompostowni. Janusz Gromek zapewnia, że co do
spalania śmieci już dogaduje się
z Koszalinem.
AM: Gdyby to było proste tak
samo jak to, że ci ludzie tylko
mówią, to może rzeczywiście
coś by z tego wyszło. Bo nie jest
sztuką znaleźć ziemię pod kompostownię. Sztuką jest to, żeby
ościenna gmina się na to zgodziła.
Dzisiaj takiej zgody nie ma. Jeśli
chodzi o przeniesienie kompostowni pod Ząbrowo, to my się
chwalimy czymś, czym w gminie
nikt się dzisiaj nie pochwali bo to
wyborcze samobójstwo. Mieszkańcy okolicznych miejscowości
nic o tym nie wiedzą i jak im to
ogłosić: w Kołobrzegu tego nie
chcą to niech sobie to postawią
tutaj? I popełniamy ten sam błąd
co w Kołobrzegu. Moim zdaniem
temat został spalony, bo najpierw,
zamiast ogłaszać przenoszenie,

trzeba było się z tymi ludźmi spotkać i ich do tego przekonać. I ja
uważam, że powinniśmy wszystko
co złe dla uzdrowiska i mieszkańców wyprowadzać, ale z głową. Bo
na razie mamy tereny turystyczne,
Radzikowo, Grzybowo, Dzielnicę
Zachodnią, a w środku wielkie „G”.
MK: No, to się może wielu nie
spodobać.
AM: Moje przekonania wielu
się nie podobają. To kolejna kadencja, w której prezydent tego
miasta ma mnie za oszołoma. A ja
się zastanawiam, czy ja 4 lata temu
znałem tego samego człowieka.
Przed wyborami rozmawialiśmy
wielokrotnie i wtedy dla Janusza Gromka było wszystko OK.
Patrzę tak sobie w lustro i ja się
w swoich poglądach i wizji tego
miasta nie zmieniłem. To władza
zmieniła kogoś, kogo 4 lata temu
popierałem. Mieliśmy zmieniać to
miasto, to prawda, ale dla dobra
mieszkańców. Ja co do tego mam
wątpliwości.
MK: A ma pan jakąś wizję tych
zmian?
AM: W mojej osobie jest jedna
gwarancja: ja się nie zmieniam i
nie zmieniam moich poglądów.
Natomiast chciałbym skierować
swoje działania w kierunku podniesienia atrakcyjności miasta
właśnie poprzez wykorzystanie

potencjału Dzielnicy Zachodniej
i Radzikowa. Chcę poszerzyć
ofertę turystyczno-rekreacyjną
poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie plaży wraz z parkiem zachodnim. Jestem zwolennikiem budowy kompleksu
otwartych basenów, które będą
alternatywą dla zimnego morza,
a także jakże potrzebnego w
tej okolicy parku rozrywki. Ale
podstawowym warunkiem realizacji tych zamierzeń musi być
przede wszystkim rozwiązanie
problemów działalności kompostowni, zakładu pirolizy, biogazowni i oczyszczalni ścieków,
które są szkodliwe i uciążliwe
dla całego miasta. A za waszym
pośrednictwem zachęcam do
oddania głosu na moją osobę.
Dziękuję.

Dorota Oyedemi: Nie jestem politykiem
Miasto Kołobrzeg: Ostatnio była pani jakoś mało
widoczna, a przecież to
pani
zapoczątkowała
całą walkę z instalacjami odorotwórczymi w
Radzikowie.
Dorota Oyedemi: Tak,
było trochę pracy związanej z założeniem stowarzyszenia
„Ekologiczny
Kołobrzeg”, którego zostałam prezesem. Chcieliśmy się zrzeszyć, aby
móc skuteczniej walczyć
o interesy mieszkańców.
MK: I chce pani przejść
do legendy jako ta, która
uratowała
Radzikowo
przed zaczadzeniem?
DO: Do legendy to może
nie, ale fakt jest taki, że
to wszystko sporo pracy
mnie
kosztowało.
Po
pierwsze, kwestia masztu
telefonii komórkowej, który miał stanąć pod naszymi oknami. Chciano nam
zafundować urządzenie,
które do bezpiecznych
nie należy, które naprawdę działa szkodliwie na
człowieka. A dlaczego
chciano to zbudować ludziom pod oknami? Bo to
nie tylko chodzi o poprawę
zasięgu, ale to chodzi o

zmniejszenie kosztów. Te
wszystkie firmy chcą jak
najmniejszym nakładem
pieniędzy zarabiać jak
najwięcej. Co kogoś w
Warszawie czy Berlinie
obchodzą jacyś mieszkańcy Radzikowa? Jest tyle
miejsc, gdzie taki maszt
można postawić, ale nie,
trzeba było to zrobić w
centrum osiedla. Dlatego
postanowiłam zadziałać.
Otrzymałam ogromne poparcie społeczne i udało
nam się to skutecznie zablokować. W tym samym
czasie dowiedziałam się
o przeniesieniu w okolicę
300 metrów od naszych
okien Miejskiej Energetyki Cieplnej, bo takie
wtedy były pomysły. No
i też uznałam to za jakiś
kosmiczny pomysł i też
postanowiłam na to nie
pozwolić.
MK: A dlaczego aż tak
radykalnie?
DO: Bo to nie jest nic, czego potrzebuje obok siebie
dzielnica żyjąca z turystyki. A miałam nosa, bo
okazało się, że MEC to dopiero początek. Pamiętam
jak na wiosnę 2009 roku
spotkał się z nami pan

Tamborski i ktoś z mieszkańców zapytał go, czy to
prawda, że na Radzikowie
ma powstać spalarnia. A
pan Tamborski zaprzeczył
i poinformował nas, że pan
Portka ma tam tylko przerabiać zlewki: mielić je,
osuszać i wysyłać dalej. A
gdy okazało się, że to jest
nieprawda, no to poczułam
się oszukana przez władze
miasta, bo nas uspokajano, wprowadzano w błąd,
a inwestorzy i koledzy
polityków Platformy robili
sobie w najlepsze swoje.
No a gdy okazało się, że tę
spalarnię zbudowano, to
jakby ktoś dał mi w twarz.
A na otwarciu tej spalarni,

nie kto inny jak pan minister, który ostatnio klepał
się z panem Gromkiem na
jego konwencji, który rzekomo tyle dobrego dla Kołobrzegu robi i tak kocha
mieszkańców Kołobrzegu,
nazwał nas, mieszkańców
właśnie – szkodnikami,
bo mieliśmy czelność protestować przeciwko temu
cudowi techniki. A to jak
się później okazało, jest
kupa złomu i pan minister
powinien jako pracownik
ministerstwa środowiska
chronić ludzi przed wpływem takich instalacji, a
nie wspierać ich powstawanie.
MK: Mówiła pani kiedyś,
że z tego powodu, że
pani sprzeciwiała się
tej inwestycji, grożono
pani.
DO: Tak, byłam zastraszana, bo stanęłam przeciwko
władzy. Radni Platformy
naigrywali się ze mnie.
Robiono ze mnie wariatkę
twierdząc, że zmyślam,
ze to moje wizje. I tak
było do czasu, kiedy tę
walkę poparli gremialnie
mieszkańcy Radzikowa i
Grzybowa, kiedy razem
zaczęliśmy walczyć. Na

początku pan Gromek był
wobec nas oschły i niemiły. Ale jak sprawę regularnie nagłaśniały media, to
to się zmieniło. Niestety,
wobec mojej osoby zastosowano metody poniżej
pasa. Zaczęłam dostawać
rasistowskie e-maile, w
których obrzucano wyzwiskami mnie i moją rodzinę.
Były donosy do mojego
pracodawcy. Niejaki pan
„Radzikowski” się pod nimi
podpisywał. A na koniec
pan Portka zaczął mnie
straszyć procesami sądowymi za mówienie o jego
instalacji, grożąc ogromnymi sankcjami finansowymi. I wtedy to nie pan
Gromek stanął w mojej
obronie, niby nasz sąsiad
i kochający środowisko
prezydent. Wtedy go nie
było. Nie było go też na
sesji nadzwyczajnej, gdzie
tak trudno było uzyskać
jasną decyzję od radnych,
będących także mieszkańcami tego osiedla. Prezydent zachorował, nie był
na sesji. Nie wytłumaczył
się nigdy z tego, co nam
na Radzikowie zrobiono.
Ale już 2 dni później pojechał sobie jakby nigdy
nic do Szczecina. Taka to

była choroba. Podobnie
zresztą lekceważyli nas
pracownicy Sanepidu i inspekcji środowiska. Do tej
pory nie przeprowadzono
żadnych badań i kluczy
się w tej sprawie. I nikt nie
wie dlaczego.
MK: Wynika z pani opowieści, że gdyby nie
mieszkańcy, to władza
palcem by w waszej
sprawie nie kiwnęła.
DO: Jestem o tym przekonana. Przecież jak było z
kompostownią? My tam
byłyśmy i widziałyśmy to,
a nam wmawiano, że tam
jest piękny kompościk
i to w małych ilościach.
Wniosek: tam nie śmierdzi. Dopiero po naszych
protestach prezydent to
sprawdził i zaczęto to
tonami wywozić do Rymania. Ja nie jestem politykiem. Jestem zwykłym
mieszkańcem, który miał
odwagę stanąć w obronie mieszkańców. Dzięki
temu mamy dziś większą
świadomość ekologiczną,
większą wiedzę o zagrożeniach, które chce się
wybudować pod naszymi
oknami. A my do tego nie
dopuścimy.
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Rozważań na temat chleba ciąg dalszy...
O tym, że chleb a właściwie całe pieczywo wytwarza się z mąki wie każdy ale
na temat z jakiej właściwie mąki wytwarza się poszczególne gatunki pieczywa
wiedza jest już zdecydowanie mniejsza. O tym z jakiej mąki wytwarza się poszczególne wyroby, jaki ma to wpływ na nasze zdrowie, czy zawsze ciemne
pieczywo jest zdrowe – dowiemy się z dzisiejszego artykułu.

Ogólnie mąki dzielimy na:
Mąki pszenne:
- n.p.
- mąka pszenna typ 500 tzw. wrocławska – służy do wyrobu bułek, ciast,
ciastek, pieczywa tostowego
- mąka pszenna typ 750 tzw. chlebowa – wyrabia się z niej np. chleb zwykły
- mąka pszenna typ 1850 tzw. grahamka – produkujemy z niej np. grahamki
Mąki zytnie:
- n.p.
- mąka żytnia typ 720 – służy do produkcji kwasu chlebowego (rozczynu)
- mąka żytnia typ 2000 tzw. razowa – to z niej mamy popularny chleb razowy
Warto przez chwilę zastanowic się co oznacza indeks liczbowy przy typie mąki
– otóz nie wdając się w szczegóły im niższy indeks tym mąka jest bielsza i
bardziej pozbawiona tzw. otrąb, które są cennym źródłem błonnika pokarmowego i wielu witamin. Niestety mąki o wysokim indeksie mają tę wadę , że są
zdecydowanie ciemniejsze, a niezbyt odległy jest czas, gdy piekarnie prześcigały się w tym, która robi jaśniejszy chleb.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) świadoma istniejących zagrożeń zdrowotnych, wyraźnie podkreśla żywieniową rolę błonnika pokarmowego.
Błonnik wykazuje liczne pozytywne właściwości fizjologiczne dla organizmu
człowieka. Wywiera istotny wpływ na pracę przewodu pokarmowego: zwiększa
objętość treści pokarmowej w jelicie cienkim, wpływa na zwiększone wydzielanie soków trawiennych, pobudza ukrwienie jelit, wpływa na perystaltykę, chroni
przed zaparciami, uchyłkowatością jelit, polipami, żylakami odbytu i chorobą nowotworową. Ponadto zmniejsza wartość energetyczną diety i daje uczucie sytości. Obniża poziom cholesterolu we krwi oraz wykazuje działanie probiotyczne,
przyczynia się do powstawania uczucia sytości, reguluje gospodarkę kwasów
żółciowych, chroni przed nowotworami i powstawaniem kamieni żółciowych.
W Polsce spożycie błonnika kształtuje się na poziomie 15g dziennie. W społeczeństwach nieuprzemysłowionych, np. w Afryce spożycie błonnika wynosi
około 60g na dobę. Efektem tego jest bardzo niska zachorowalność na choroby
nowotworowe jelita grubego i odbytu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
zaleca spożywanie 20 - 40g błonnika dziennie. Niedobór błonnika w racjach
pokarmowych uważa się za jeden z podstawowych czynników decydujących
o powstawaniu otyłości. W Polsce głównym źródłem błonnika jest zboże. Substancje balastowe pochodzące ze zbóż są bardziej efektywnym czynnikiem
zapobiegającym chorobie nowotworowej, niż substancje balastowe warzyw i
owoców. Szczególnie zalecane jest spożywanie pieczywa razowego, ponieważ zawiera ono wszystkie składniki znajdujące się w ziarnie, łącznie z
zarodkiem. Występuje w nim błonnik pokarmowy w ilości 3 - 5 razy większej niż w chlebie jasnym.

Całe szczęście wydaje się, że klienci coraz częściej decydują się na zakupy tzw
ciemnego chleba, czyli, przynajmniej teoretycznie, chleba zdrowszego.
Dlaczego napisałem teoretycznie?
Otóz należy zdać sobie sprawę z faktu, że o wiele łatwiej jest zrobić chleb z
jasnej mąki – prosciej się go produkuje, wyrasta ładny i duzy, łatwo poddaje się
obróbce mechanicznej – więc właściwie mogą go robic maszyny. Z kolei wyprodukowanie dobrego ciemnego chleba jest pracochłonne, wymaga wielu skomplikowanych zabiegów technologicznych, takich jak wielofazowe prowadzenie
kwasów i produkt końcowy wygląda już niestety zdecydowanie gorzej.
Cóż więć zrobić aby wyprodukować ładny, ciemny chleb, którego tak poszukują
klienci: nic prostszego wyprodukować go na bazie jasnych mąk i dodać zaciemniacza – wygląda ładnie i jest ciemny. Stosuje się róznego rodzaju zaciemniacze
od zmielonych prażonych ziaren po zwykły karmel. Trzeba podkreślić, że zaciemniacze nie są szkodliwe dla zdrowia, dają tylko fałszywe wrażenie, że oto
mamy chleb z mąki z pełnego przemiału więc bogatej w błonnik i witaminy.
Jak się w tym wszystkim połapać?
Oto przykłady:

Chleb zaciemniony karmelem

Chleb razowy bez udziału
zaciemniacza

Jak widać różnice są wyraźne i widoczne na pierwszy rzut oka. Warto też
zwrócic uwagę na strukturę miąższu: porowatośc i duże dziury w pierwszym
przypadku wyraźnie wskazują, że chleb ten był wyprodukowany z udziałem maki
pszennej i drożdży więc w żadnym wypadku nie jest to chleb razowy. Zbita i
zwarta struktura w drugim przypadku dowodzi że jest to prawdziwy chleb razowy
wyprodukowany tylko na bazie kwasu i mąki żytniej typ 2000 razowej.
Należy przy tym zdać sobie sprawę, że chleby żytnie a więc i razowy produkowane są na bazie kwasu ( bakterie kwasu mlekowego) więc osoby mające
problemy z nadkwasotą nie powinny raczej spozywać tego pieczywa. Jeśli
takie osoby poszukują pieczywa z mąki z pełnego przemiału to powinny raczej
zdecydować się na chleb typu Graham, który wyrabiany jest na bazie drożdży a
produkowany z mąki pszennej typ 1850, a więc z duża zawartościa błonnika.
Jeżeli więc chcemy jeść zdrowo to kupując chleb warto się jednak chwile zastanowić nad jego wyborem.
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Kawiarnia
Nostalgia

Mistrz Piekarski

· serwujemy kawę, herbatę, drinki,
koktajle, wino, desery
· posiadamy wykwalifikowany personel
z wieloletnim doświaczeniem
· wszystkie ciasta wykonywane sa według specjalnych receptur, opracowanych wyłącznie na potrzeby kawiarni
· obsługujemy imprezy okolicznościowe

· serwujemy lody rzemieślnicze własnej
produkcji o niepowtarzalnym smaku
· kawa parzona wedle ściśle okeślonych
zasad, co pozwala na jej powtarzalność oraz zachowanie wspaniałego
smaku i aromatu
· jakość obsługi klienta na najwyższym
poziomie

· karty rabatowe dla stałych klientów,
znizki dla grup zorganizowanych
· lokal otwarty od godziny 12 do
ostatniego klienta
· lokal klimatyzowany na 44 osby
z TV SAT

Kawiarnia Nostalgia
ul. Zdrojowa 3/18
tel. 693 942 380

Piekarnia-Cukiernia Nizioł
ul. Rzemieślnicza 24
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 95 265 83
biuro@niziol-piekarnia.pl
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Henryka Bieńkowskiego?
o pierwsze, obecny prezydent startował do wyborów
jako kandydat niezależny z ramienia PO i byłem przekonany,
że niezależnym pozostanie. Na
początku kadencji nie przypuszczałem, że nasz prezydent,
mieszkaniec Radzikowa, będzie
działał na naszą szkodę. Pamiętam, jak przyjechał do mnie i był
oburzony zachowaniem na posiedzeniu Rady Miasta dwojga
radnych PO z Radzikowa, którzy
głosowali przeciw naszym interesom.
Później rozpoczęły się nasze
problemy ze spalarnią śmieci
(quasi-piroliza) i biogazownią.
Na pierwszym spotkaniu prezydent dużo obiecywał podkreślając ciągle, że on sam jest
mieszkańcem Radzikowa. Po
tygodniu, po wizycie posła Karpiniuka w Kołobrzegu, naszemu
prezydentowi wszystko się odmieniło. Pamiętam, jak pan prezydent rozegrał razem z radnymi
PO wymuszoną nadzwyczajną
sesję Rady Miasta. Położył się
do szpitala.
W piątek przed sesją nadzwyczajną dowiedziałem się o tym,
że Dorota Oyedemi otrzymała
przedsądowe wezwanie do

zapłaty odszkodowania za pomawianie firmy Portka sp. z o.o.
Pozwoliłem sobie zadzwonić
do pana prezydenta z prośbą
o pomoc. Pan prezydent w tym
czasie podróżował ze znajomymi autokarem w góry. W trakcie
rozmowy zaskoczył mnie swoją
odpowiedzią. Na moją prośbę,
aby się za nami wstawił u pana
Portki powiedział, że każdy walczy o swoje. Było to dla mnie
jednoznaczne z tym, że dobro
mieszkańców nie jest dla niego
ważne.
Na jednej z sesji prezydent
Gromek został zobowiązany
do szukania działki pod nową

Miejsce
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lokalizację dla kompostowni. Po
około dwóch miesiącach miałem
okazję zapytać Tomasza Tamborskiego w trakcie jego wywiadu do TKK o to, jak przebiegają
poszukiwania. Tomasz Tamborski odpowiedział, że prezydent
wysłał zapytanie do wójtów
przyległych gmin, nie otrzymał
odpowiedzi więc kompostownia
pozostaje w starym miejscu. W
ciągu dwóch dni znalazłem odpowiednią działkę i zaniosłem jej
dane do pana prezydenta. Wówczas to prezydent przypomniał
sobie, że jest taka instytucja jak
Agencja Nieruchomości Rolnych
i wystąpił do nich z zapytaniem o
działki. Okazało się, że z dział-

Okręg
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kami nie ma problemu i prawdopodobnie będą one nieodpłatne.
Po drugie, pan prezydent nie
panuje nad swoimi pracownikami w Urzędzie Miasta. Pomagałem panu prezydentowi w
poprzednich wyborach nie po to,
aby później czerpać z tego korzyści, ale z myślą, że będziemy
mieli dobrego prezydenta. Jeśli
coś miałem do załatwienia w
Urzędzie robiłem to drogą urzędową na równi ze wszystkimi.
Pewnego razu wystąpiłem o pozwolenie na sprzedaż roślin przy
ul. Grzybowskiej z samochodu.
Wszystko szło dobrze do czasu, gdy otrzymałem telefon od
prezydenta z informacją, że ma
na biurku moje podanie z negatywną opinią. Następnego dnia
pojechałem do Urzędu i razem
z prezydentem wyjaśniliśmy
sobie, że urzędnik nie ma racji.
Prezydent zadzwonił do niego
w mojej obecności i rozpoczął
rozmowę przy opcji „głośno mówiący”. Arogancka odpowiedź
urzędnika była zaskoczeniem
zarówno dla mnie jak i dla prezydenta. Napisałem wówczas
drugie podanie, które prezydent
zaopiniował pozytywnie. Dostałem dwie decyzje. Jedna była
negatywna, a druga pozytywna. Podjąłem jednak decyzję,
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Urodził się w 1945 roku. Kołobrzeżanin od roku 1979.
Wykształcenie wyższe, techniczne. Aktualnie prezes
Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska.
Prezes UKS „ZAPASY” Kołobrzeg, wiceprezes Stowarzyszenia „AZBEST-STOP”. Motto „Odważnie iść do przodu”.
Liczę na Państwa głos!

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska
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JAKUBASIK
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

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH
I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

że nie będę z niej korzystał bo
uważam, że w pewnym stopniu
byłoby to wykorzystanie moich
znajomości z prezydentem.
Ostatnim zdarzeniem, które
mnie zaskoczyło, był żart pana
prezydenta na spotkaniu z
mieszkańcami Radzikowa. Otóż
poinformowałem prezydenta i
przewodniczącą Rady, że na terenach zachodnich miasta bardzo licznie występował zaskroniec i że obecnie po próbnych
spalaniach w spalarni śmieci
zaskrońców już nie ma. Pan
prezydent zażartował w dziwny
sposób mówiąc „Krzysztof przyjadę do ciebie z patelnią to je
pozbieramy i usmażymy”. W tym
momencie zaniemówiłem. Moim
zdaniem, świadczy to o tym, że
prezydentowi nie zależny na
czystym środowisku w naszym
mieście.
W ostatnich dniach Dorota Oyedemi, Renata Brączyk i moja
skromna osoba założyliśmy
stowarzyszenie
„Ekologiczny
Kołobrzeg” i będziemy walczyli o
nasze wspólne dobro, a nie jak
to określił prezydent Gromek, że
„każdy walczy o swoje”.
Krzysztof Plewko

Tekst sponsorowany

TEKST SPONSOROWANY

Artur Dąbkowski: Bycie

radnym
– to służba mieszkańcom

- Jest pan uważany za osobę, która pomaga mieszkańcom Kołobrzegu – na
pana dyżurach widywałem
wiele osób którzy zgłaszali
się z różnymi problemami.
Ma pan satysfakcję z pomagania mieszkańcom?
- Tak, chociaż chciałbym
zrobić jeszcze więcej. Jeżeli
z woli mieszkańców ponownie zostałbym radnym,
chciałbym nadal pomagać
ludziom i dbać o szeroko rozumiany rozwój miasta pod
względem infrastruktury,
sportu, kultury, bezpieczeństwa i spraw społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy dla emerytów.
Moim zdaniem te osoby
przede wszystkim zasługują
na nasz szacunek i docenienie przez władze miasta.
- Na czym pana zdaniem
polega pełnienie funkcji
radnego?
- Na pewno nigdy radny
nie powinien głosować tak
jak mu partia nakazuje i
przeciw swojemu sumieniu

p o dp o r z ą d kowywać się
dyscyplinie
partyjnej, a
takich przypadków
w
obecnej radzie było wiele.
Ja zawsze uważałem, że
bycie radnym to przede
wszystkim służba mieszkańcom – pomaganie im w
rozwiązywaniu problemów
i wspieraniu wszystkich
inicjatyw mających na celu
rozwój naszego Kołobrzegu.
- Jest pan kandydatem do
Rady Miasta z list KWW
Henryka Bieńkowskiego
– staruje pan z ostatniego
miejsca na liście. Nr 12 to
dobre miejsce?
- Miejsce dla mnie nie gra
znaczącej roli, zresztą jest
takie stare przysłowie: ostatni będą pierwszymi. Poza
tym wiem, że od osób, które
mnie znają, mogę liczyć na
głos niezależnie od tego, z
którego miejsca na liście
staruję. Jestem im za to bardzo wdzięczny.
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się w 1872 roku, bo jest to data likwidacji
twierdzy i rozpoczęcia historii miastauzdrowiska. Od tego wszystko się de facto
zaczęło. Nie brakuje zdjęć kołobrzeskich
hoteli i zakładów uzdrowiskowych,
obiektów
użyteczności publicznej,
zabytków, mody plażowej, prospektów reklamowych. Wspaniałe są
wspomnienia i opisy,
których do tej pory nie
publikowano. Książka ta
obowiązkowo powinna
znaleźć się na półce w
spisie literatury związanej z naszym miastem.

Sfinansowano ze środków KW PiS

w Krakowie (Krakau). 25 lipca 1906 roku
kuracjusz pisze tak: „Dotarłem wreszcie do
celu. Jadę z Poznania miałem w towarzystwie
zakonnicy i starszej damy dość rozmownej.
W Kołobrzegu taki ścisk jak gdyby tu ludziom za darmo złoto, szczęście lub zdrowie
rozdawano. Być może, że zdrowie tu zakupić
można, ale trzeba płacić bardzo drogo. Z powodu natłoku osób przyjezdnych opanowuje
tutejszych mieszkańców pewna orgia żądzy
pieniężnej. Dość wspomnieć, że w pewnym
prywatnym domu za pokój umeblowany
bez obsługi żądano 50 marek za tydzień. Na
razie mieszkam w hotelu”. Opis jakby z dzisiejszych czasów...
Autor w albumie zamieścił ogromną ilość
zdjęć z lat 1872-1945. Książka rozpoczyna

Sfinansowano ze środków KW PiS

„Ponieważ jesteśmy zdrowi i wszystko w
domu oraz w rodzinie pomyślnie się układa,
zdecydowaliśmy się ostatecznie, że w tym
roku pojadę latem z całą piątką dzieci na
wakacje nad morze. Stasia po zeszłorocznych
wakacjach gorąco mi doradzała właśnie
Kołobrzeg, przekładając tę miejscowość nad
Szczecin i okoliczne uzdrowiska nadmorskie,
znacznie bardziej zniemczone niż Kołobrzeg.
Jedziemy więc do Kołobrzegu”. Tak właśnie
zaczyna opowieść o naszych w Kolbergu
Jerzy Patan - od fragmentu pamiętnika
Wielkopolanki z 1894 roku.
Jerzy Patan natrafił również na wspomnienia kuracjusza z Krakowa. Nie znamy
jego imienia i nazwiska, wiemy tylko, że
pocztówki wysyłał do panny Kamili iel
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