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Prezydent Janusz Gromek 
otwiera kolejne inwestycje. 

Wielu bije brawo, ale mało kto za-
stanawia się nad wielkością defi-
cytu budżetowego i jego wpływu 
na klepanie biedy w przyszłych 
latach. Przy okazji rośnie 
liczba inwestycyjnych bubli. 
Gdzie w ten sposób za-

jedziemy? Czytaj 
na stronie 3.

kołobrzeg
GAZETA

BEZPŁATNA

miasto

R E K L A M A

SLD wiosłuje do władzy?

Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

Lewica, jak oznajmił na 
ostatniej konferencji 

Bogdan Błaszczyk, ma 
być w miejskiej polityce 
jeszcze bardziej wyrazista. 
Dzięki temu może wreszcie 

będzie można nazywać ją 
opozycją. Droga do władzy 
jest jednak jeszcze bar-
dzo długa. Strona 4.

ALE
JAZDA!

O tym, 
że Marek Hok ma 

ochotę przenieść się do 
Warszawy, było wiado-
mo od ubiegłego roku. 
Pierwsza decyzja już za 

nim, do Sejmu wystartuje 
z drugiej pozycji. 

Więcej na stronie 5.
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Marek 

HOK 
startuje z 
dwójki
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Przyłącz się do grona Uczestników
   Programu lojalnościowego

Punkty za każde zakupy
Wymiana punktów na bony towarowe
Konkursy i inne przywileje dla posiadaczy kart
Informacje o zebranych punktach i nagrodach na stronie internetowej
Szczegóły na stronie www.kolobrzeg.spolem.org.pl
Oszczędzaj i wygrywaj razem z nami!

W Kołobrzegu zawitał 
ambasador Francji w 
Polsce François Barry 
Delongchamps. Zwiedził 

miasto, obejrzał zabytki w muzeum, 
spotkał się z włodarzami. Kilka chwil 
poświęcił dziennikarzom. Gdy pytania 
zadała mu ekipa TVN24, doszło do 
małego skandalu dyplomatycznego. 
Jak powiedziała asystentka ambasa-
dora, to nie jest cele wizyty w Koło-
brzegu, nikt z nimi tego wcześniej nie 
uzgadniał. Co się stało?

Ambasadora oburzyło pytanie o 
6-letnią Paulinkę, Jej matka, z 
pochodzenia Polka, została aresz-
towana we Francji za posiadanie 
narkotyków, a jej córka trafiła do 
rodziny adopcyjnej. Tyle tylko, że 
babcia dziewczynki ma w ręku pra-
womocny wyrok polskiego sądu i to 
jej przysługuje prawo do opieki nad 
Paulinką. Francuski sąd zlekceważył 
polskie orzeczenie, a ambasador 
polskich dziennikarzy. Bo najłatwiej 
rozmawia się o żabach…

SKANDAL 
DYPLOMATYCZNY
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Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”
Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:
- kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,
- zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,
- przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,
- przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,
- przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 
  jak i zagranicznych,
- oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,
- sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

- sprzedaż wieńców oraz wiązanek,
- garderoba dla osób zmarłych,
- kremacje zwłok,
- ekshumacje,
- przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,
- pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,
- pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,
- budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),
- rozbiórki i usunięcia pomników.

ul. Wolności 26, 
78-100 Kołobrzeg

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

Gwarancja rozwoju 
wymaga nieustannego 
inwestowania. Podsta-
wą rozwoju jest wzrost 
gospodarczy, przyrost 
ludności, nowe techno-
logie, a także postawie-
nie na innowacyjność i 
komunikację. Zacznijmy 
od komunikacji. Obwod-
nica to nie wszystko. 
Remontu wymagają naj-
ważniejsze ulice, jak Ło-
puskiego, Rzeczna, Unii 
Lubelskiej, Kamienna. 
Nie za wszystkie odpo-
wiada prezydent, ale to 
są ulice w mieście. O no-

wych technologiach mo-
żemy zapomnieć, chyba, 
że nagle w Urzędzie 
Miasta pojawi się klima-
tyzacja… dla wszystkich. 
Przyrost ludności i tak 
nam nic nie da. Wciąż 
więcej ludzi szuka pracy 
poza miastem. Nie wszy-
scy mają takie zdolności 
jak Ziemowit Czerski…

A co ze wzrostem gospo-
darczym? W rankingu 
„Newsweeka” na miasto 
przyjazne przedsiębior-
com, Kołobrzeg zajął 
przedostatnie 73 miej-

sce. Okazuje się, że 
ani podatki, ani ceny, 

ani stabilność finansowa 
miasta, nie są naszymi 
atutami. Zostaje wdy-
chanie jodu… Jeżeli ten 
sezon w mieście się nie 
uda, może czekać nas 
fala upadłości. Co z po-
datkami? A co z nowymi 
miejscami pracy?

Mamy się rozwijać, a 
miasta nie stać na dru-
gi etap obwodnicy. Po 
prostu w miejskiej kasie 
świecą pustki. Być może 
dlatego nikt nie mówi o 
inwestycjach w przy-
szłości. Bo choć miasto 
ma się rozwijać, to może 
być to rozwój niezwykle 
powolny.

Quo 
vadis 
Kołobrzeg?

Wzrastają wydatki, przejadamy coraz więcej pieniędzy, za-
dłużamy się, a nasza zdolność inwestycyjna spada. Na razie 
bawimy się przednie, ale za kilka lat kac może być nie do 
wytrzymania.

TRZECI ETAP 
CORAZ BLIŻEJ
Z nieoficjalnych 

i n f o r m a c j i 
wynika, że miastu 
uda się wykonać 
obwodnicę. W 
Warszawie finali-
zowane są rozmo-
wy o przejęciu tej 
inwestycji przez 
rząd. Nasze źródła 
informują, że jest 
już bardzo blisko 
przekazania III 
etapu drogi do 
portu, zwanej 

kołobrzeską ob-
wodnicą. Naszą 
inwestycję, która 
ostatecznie finan-
sowo miasto prze-
rosła, ma przejąć 
rząd, a docelowo 
Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 
To GDDKiA zbu-
duje najważniejszy 
odcinek obwod-
nicy, bez którego 
cała inwestycja z 

drogowego i stra-
tegicznego punktu 
widzenia nie ma 
sensu. O spra-
wę zapytaliśmy 
rzecznika praso-

wego prezydenta. 
- Rozmowy trwa-
ją, jesteśmy dobrej 
myśli - komentuje 
Michał Kujaczyń-
ski.

Topiący się as-
falt, odpada-

jąca farba i rdza, 
niedoróbki, a 
przede wszystkim 
felerne windy. Tak 
wygląda prestiżo-
wa inwestycja w 
postaci kładki nad 
torami. W win-
dach regularnie 
zacinali się tury-
ści i mieszkańcy. 
W gorące dni 
było tam bardzo 
ciepło, stąd szyby 
przezwano już 
szklaną pułap-

ką. A miało być 
zupełnie inaczej. 
Zapowiedzi z 
ubiegłego roku 
były bardzo dum-
ne. Skończyło 
się tak, jak to w 
Kołobrzegu już 
znamy. Władze 
miasta liczą na 
to, że na sezon 
wszystko powin-
no być dobrze. 
My nie, patrząc 
na to, że strażacy 
już ćwiczyli rato-
wanie ludzi z wind 
na kładce…

Szklana 
pułapka III?
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- Podczas rutynowej 
kontroli okazało się, że 
dotacja celowa z Mini-
sterstwa Edukacji na 
Zespół Szkół im. Zbi-
gniewa Herberta nie jest 
rozdzielana na liceum 
i gimnazjum - mówi 
Michał Kujaczyński, 
rzecznik prasowy prezy-
denta miasta. - Dyrekcja 
szkoły w niewłaściwy 
sposób wskazała organ 
prowadzący. W związku 
z tym całość pieniędzy 
trafiła do Starostwa Po-
wiatowego, a powinny 
tam trafić tylko pienią-
dze na liceum. Środki 
na gimnazjum powinny 
trafić do budżetu mia-
sta. Mówimy tu o kwocie 
około 130 tysięcy zło-
tych rocznie. Na pienią-

dze za rok 2011 spisane 
zostało porozumienie 
pomiędzy miastem a po-
wiatem, środki zostaną 
przekazane do budżetu 
miasta. 

Oznacza to, że urząd 
stracił ćwierć miliona 
złotych. Michał Kuja-
czyński broni się przed 
takim stawianiem spra-
wy, bo to wiązałoby się 
z dyscypliną finansów 
publicznych. Ale praw-
da jest taka, że miasto 
wydało więcej pieniędzy 
niż powinno i niż miało 
zapisane w budżecie na 
ten cel. Bo wydatek był, 
ale przychód zapisany 
w budżecie nie nastąpił. 
Teoretycznie, prawa nikt 
nie złamał, ale miasto 

ćwierć miliona mogłoby 
przeznaczyć na coś 
innego, a tak wydawało 
znaczone pieniądze, 
których de facto nie mia-
ło. A pieniądze trafiały 
do Starostwa Powiato-
wego, skąd wydawano 
je na cele edukacyjne.
Trudno uwierzyć, że 
magistrat z taką ilością 
urzędników, kontrole-
rów, kontroli zewnętrz-
nych i wewnętrznych, a 
także obowiązującego 
ISO, potrzebował aż 
trzech lat, żeby zorien-
tować się, że wydaje 
pieniądze, których nie 
otrzymuje. A jednak. 
Całość subwencji 
oświatowej udało się 
miastu odzyskać po 
naszej publikacji i po 

porozumieniu się z po-
wiatem.

Teoretycznie mamy 
happy end. Nic bardziej 
mylnego. W magistra-
cie przeprowadzono 
postępowanie, które 
jako winnego wskazało 
naczelnika Romualda 
Kociubę. I to jemu wle-
piono naganę. Romuald 
Kociuba jest znany jako 
obowiązkowy i syste-
matyczny pracownik 
Urzędu Miasta. Dla-
czego ukarano właśnie 
jego? - Wyciąganie 
konsekwencji służbo-
wych wobec naszych 
pracowników to we-
wnętrzna sprawa urzę-
du miasta - ucina temat 
rzecznik prezydenta.

być 
Bo ktoś 
musiał

W Urzędzie Miasta znikło ćwierć miliona. Po naszej publikacji na por-
talu „miastokolobzeg.pl” już się znalazło. Ale znaleźć też musiał się 
winny. Naszym zdaniem, w skandaliczny sposób naganę wręczono 
naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Romualdowi Ko-
ciubie. Tak było najłatwiej.

winny

„Polska XXI” to stowarzy-
szenie powstałe na bazie 
popularności prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewi-
cza. Jego szefem od począt-
ku jest Cezary Kalinowski. 
Członkowie stowarzyszenia 
chcieli jednak ujednolicić 
jego struktury, rezygnując 
z politycznej współpracy z 
Koszalinem,  zmienić na-
zwę i wybrać nowy zarząd. 
Ostatnie zebranie, obok 
wyborów, zdominowało wy-
stąpienie byłego prezydenta 
i lidera stowarzyszenia 
- Henryka Bieńkowskiego. 
Podsumował on bieżącą 
sytuację polityczną w mie-
ście i wskazał na pewne 
rozwiązania, niezbędne do 
wdrożenia.

Członkowie w głosowaniu 
zdecydowali o zmianie 
nazwy stowarzyszenia na 
„Razem dla Kołobrzegu”. 
Pod taką nazwą funkcjonuje 
już klub radnych niezależ-
nych w Radzie Miasta. Teraz 
będzie on miał społeczne i 
programowe zaplecze. Na-

stępnie z przewodniczenia 
stowarzyszeniu zrezygnował 
Cezary Kalinowski. Dzięki 
temu przestał funkcjonować 
zarząd, w którym była część 
osób z Koszalina, nie zaan-
gażowana w sprawy stowa-
rzyszenia. Członkowie jako 
potencjalnych kandydatów 
na nowego prezesa zgłosili 
Henryka Bieńkowskiego i 
Cezarego Kalinowskiego, 
ale Bieńkowski nie chciał 
kandydować na tę funkcję. 
Kalinowskiego wybrano więc 
większością głosów, a następ-
nie przegłosowano kandyda-
tury członków zarządu. 

Jak powiedział nam Cezary 
Kalinowski, stowarzyszenie 
„Razem dla Kołobrzegu” 
zamierza być słyszalnym 
głosem w Kołobrzegu i 
wnosić swój wkład na temat 
przyszłości oraz rozwoju 
miasta. W Radzie Miasta 
ma 4 radnych i widzi swoją 
szansę w okręgach jedno-
mandatowych, a więc w 
pełni otwartych wyborach 
samorządowych. 

Powstało 
„Razem dla Kołobrzegu”

Podczas walnego zebrania, członkowie stowarzyszenia 
„Polska XXI” zdecydowali o zmianie jego nazwy na „Ra-
zem dla Kołobrzegu”. Wybrano nowego prezesa.
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Kilka godzin za zamkniętymi 
drzwiami trwały dyskusje 
o kształcie koszalińskiej i 
szczecińskiej listy wyborczej 
do Sejmu i kandydatach w 
jednomandatowych okręgach 
do Senatu. Zarząd Regionu 
Zachodniopomorskiego Plat-
formy Obywatelskiej zaak-
ceptował z powiatu kołobrze-
skiego kandydaturę Marka 
Hoka. Zajął on miejsce drugie 
w okręgu koszalińskim, zaraz 

po Stanisławie Gawłowskim, 
a więc przejął tradycję Seba-
stiana Karpiniuka. Z naszego 
okręgu do Senatu z list PO 
kandyduje Anna Sztark.
Marek Hok jest lekarzem 
z dużym doświadczeniem. 
Był zastępcą dyrektora koło-
brzeskiego szpitala do spraw 
medycznych, radnym Rady 
Miasta, a obecnie już drugą 
kadencję jest członkiem Za-
rządu Województwa Zachod-

niopomorskiego. W ubiegłym 
roku miał dużą szansę zostać 
kandydatem Platformy Oby-
watelskiej na prezydenta Ko-
łobrzegu, jednak ostatecznie 
partia postawiła na Janusza 
Gromka. To ułatwiło Hokowi 
podjęcie decyzji o starcie w 
wyborach parlamentarnych.
Po śmierci Sebastiana Kar-
piniuka, Kołobrzeg stracił 
swojego przedstawiciela w 
Sejmie w ramach struktury 

partii rządzącej. Teraz ma 
się to zmienić. Wysokie dru-
gie miejsce to duża szansa 
dla kołobrzeżanina. Jednak 
Marek Hok będzie musiał 
zmierzyć się z kołobrzeskim 
kontrkandydatem – Łukaszem 
Czechowskim, którego do 
wyborów parlamentarnych 
zgłosili Młodzi Demokraci. O 
tej decyzji w tym numerze roz-
mawiamy z szefem regionu PO 
– Stanisławem Gawłowskim.

Lewica zamierza 
zmienić ton w dys-

kusji publicznej o pro-
blemach miasta. Poli-
tycy lewicy mają dość 
propagandy sukcesu 
i zamiatania proble-
mów pod dywan. SLD 
chce zwiększyć swoją 
aktywność polityczną 
i mocniej akcentować 
ważne kwestie dla 

miasta, zwłaszcza wy-
nikające z programu 
lewicy, które dadzą od-
pór propagandzie pra-
wicowych ugrupowań, 
Platformy i „Razem dla 
Kołobrzegu”.

Podczas konferencji 
prasowej SLD, rad-

ny Jacek Kuś zwrócił 
uwagę na problem bu-

downictwa socjalnego 
w Kołobrzegu. Tylko 
dziś potrzeba 430 lo-
kali, za chwilę liczba 
ta przekroczy 600, a w 
kolejnej kadencji 1000 
mieszkań. Problem 
w tym, że Kołobrzeg 
nie realizuje żadnej 
polityki mieszkanio-
wej, a w konsekwencji 
zaczyna on narastać i 

zwiększać wykluczenie 
społeczne, przeciw 
któremu miasto, przy-
najmniej formalnie, 
chce przeciwdziałać. 
- Jestem członkiem 
Komisji Mieszkanio-
wej i mam ciągle ten 
sam problem, nie mam 
co powiedzieć tym 
ludziom, którzy do 
mnie przychodzą - ko-

mentował Kuś jedno-
cześnie zaznaczając, że 
liczy na to, iż Platforma 
odpowiedzialna za rzą-
dy w mieście obudzi się 
i zacznie dyskutować o 
problemie mieszkań, 
na który SLD ma pe-
wien pomysł, ale bez 
wspólnego podejścia 
tej kwestii rozwiązać 
się nie uda.

SLD ma być bardziej wyraziste

Z drugiego miejsca na posła

Forum Młodych PiS 
i ich wielki rozgłos

Niedawna konferencja 
Forum Młodych PiS od-
biła się szerokim echem 
w Polsce. Mówili o niej 
w Radio Zet, pisał o tym 
„Fakt” i dziesiątki innych 
mediów. Darmowa pro-
mocja miasta... Tego nie 
wymyśliliby nawet eks-
perci od pijaru…

Powstało Forum Młodych 
PiS. I od razu musiało 
przebić inne młodzieżówki, 
a więc zaistnieć w mediach 
ogólnopolskich. I się udało. 
A poszło... o konserwatyzm. 
Jedną z działaczek nowej 
organizacji zapytała o to 

dziennikarka Telewizji Ka-
blowej Kołobrzeg. I słusz-
nie, bo o konserwatyzmie 
na konferencji młodych PiS 
było bardzo dużo. Niestety, 
ze szczegółami bywa go-
rzej, o czym przekonała się 
cała Polska i nie tylko. Bo jak 
się można było dowiedzieć, 
w konserwatyzmie chodzi o 
wszystko. Niestety, materiał 
zniknął z portalu „YouTube”, 
bo się to nie spodobało 
TKK, która jest właścicielem 
praw. Promocja miasta, jak 
widać, zawsze musi mieć 
pecha. Filmik w ciągu kilku 
dni obejrzało ponad 200 
tysięcy osób.

Palikot modlił się 
o zwycięstwo?
Były poseł PO zawitał 
niedawno do Ko-
łobrzegu. Palikot 
przypomniał, że 
odszedł z PO, 
bo go ta partia 
zawiodła. W prze-
rwie, regularnie 
straszył, ku uba-
wie obecnych, 
Jarosławem 
Kaczyńskim. Jak 
stwierdził, Tusk 
chce pozbyć 
się Schetyny, 
Napieralski Kalisza, 
a Kaczyński wszystkich. 
Przypomniał, że jego 
Ruch Poparcia wniesie 
o delegalizację Prawa i 
Sprawiedliwości.

Palikot zarzucił Donaldo-
wi Tuskowi, że to z jego 
winy i wyłącznie na jego 
pożytek Polska od 12 
miesięcy żyje katastrofą 
Smoleńską. - Raport Mil-
lera mieliśmy poznać już 
dawno temu, a o sprawie 
Smoleńska usłyszymy 
we wrześniu, w środku 
kampanii wyborczej, żeby 
Polacy znowu słuchali 
opowieści Kaczyńskiego, 
a Tusk był ich jedynym 
wybawcą. I tak się oni kłó-
cą o te pierdoły od ponad 
roku - mówił Palikot. W 
temacie Kołobrzegu, były 
poseł PO obśmiał budowę 
obwodnicy donikąd. Przy-
pomniał, że gospodarka 
jest najważniejsza. Obie-
cywał naprawę polskiej 

polityki, walkę z biurokra-
cją i rozdział państwa od 
Kościoła katolickiego, ale 
nie tak jak to nastąpiło za 
rządów SLD.
Palikot odpowiadał na 
pytania publiczności. Szło 
mu to sprawnie. Sporo 
miejsca poświęcił na po-
mysł płacenia 2,5% podat-
ku od osób fizycznych na 
wybrane organizacje, w 
tym między innymi partie 
polityczne, które miałyby 
nie być finansowane z 
budżetu. - Jeśli ktoś chce, 
przekaże swoje pieniądze 
na przykład na SLD, ale 
partie będą musiały o to 
się postarać, nie będą 
miały poparcia, nie będzie 
pieniędzy, a nie jak dziś, 
że kto jest u władzy ten 
załatwia sobie kasę - argu-
mentował lider Ruchu Po-
parcia Palikota, który liczy 
nawet na 10% poparcia w 
zbliżających się wyborach 
parlamentarnych. 
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www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: arturokg@gmail.com

Organizacja i prowadzenie nagłośnienie 
oraz oświetlenie  imprez typu:

Szukasz DJ-a? Wodzireja? Już nie musisz! Znalazłeś!
Agencja Imprez MIX-ART.

 wesele  
 poprawiny  
 andrzejki  
 sylwester  
 bal karnawałowy  

 karaoke 
 bankiety  
 imprezy integracyjne  
 imprezy 

      okolicznościowe

 dyskoteki
 studniówki  
 osiemnastka  
 urodziny  
 imieniny 

W jednym z bloków 
przy ul. Gro-
chowskiej zaczę-

ła płonąć kuchnia. Właści-
ciel zdążył ewakuować się 
z mieszkania. Strażaków 
wezwali sąsiedzi. Był pro-
blem z dojazdem. Straża-
cy wdrożyli standardowe 
procedury i powiadomili 
o zagrożeniu mieszkań-
ców. Odcięto prąd, a dym 
buchał na całą klatkę 

s c h o d o w ą , 
o d c i n a j ą c 
wielu osobom 
ewakuację. Od 
strony boiska rozgrywała 
się druga część akcji. Na 
miejsce próbował odje-
chać podnośnik i drugi 
wóz ratowniczo-gaśniczy, 
ale nieprawidłowo zapar-
kowane pojazdy to unie-
możliwiały. Opóźniło to 
akcję o całe 7 minut. 

S t ra-
ż a c y 

zareagowali na wezwania 
mieszkańców i przy użyciu 
podnośnika ewakuowali 
kobietę z dorosłymi dzieć-
mi i jej sąsiadkę. Jako 
przyczynę pożaru wska-
zano zwarcie w instalacji 
elektrycznej.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

Nie lada dylemat miał ope-
rator Telewizji Kablowej Da-
niel Kolasiński. Realizując 
przedświąteczną audycję 
tyle mówiło się o pysznych 
potrawach, że sam posta-
nowił coś upichcić. Pod 
ręką miał kurczaka i … 
kota. Podobno postawił na 
kuchnię polską i wybrał ro-
sół. Piszemy podobno, bo 
kota w „Studio Bałtyk” na 
antenie Radia Kołobrzeg 
nikt już więcej nie widział…

Elżbieta Lis jest 
oskarżana przez 
Prokuraturę Rejo-
nową w Kołobrzegu 
o przekrocze-
nie uprawnień i 
kompetencji oraz 
poświadczenie 
nieprawdy. Sąd 
przesłuchał już 
pierwszego świad-
ka. Artur Mackie-
wicz, były starosta, 
swoimi zeznaniami 
nie wniósł nic, poza 
tym, co do tej pory 
wniósł na etapie 
postępowania przy-
gotowawczego. 

Prokurator nie miał 
do Mackiewicza żad-
nych pytań. Pytania 
miała za to obrona, 
ale Mackiewicz w 
wielu kwestiach 
zasłaniał się niepa-
mięcią. Tymczasem 
obrona chciała usta-
lić, co takiego skło-
niło Mackiewicza 
do dyscyplinarnego 
zwolnienia Elżbiety 

Lis, co kosztowało 
Starostwo Powia-
towe ponad 100 
tysięcy złotych od-
szkodowania. Były 
starosta powołał 
się w tej kwestii na 
informacje przeka-
zane przez byłego 
wicestarostę Jerzego 
Kołakowskiego oraz 
byłego wójta gminy 
Ustronie Morskie 
Stanisława Zieliń-
skiego. Mackiewicz 
twierdził także, że 
k w e s t i o n o w a n ą 
budowę wstrzymał 
Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budow-
lanego. Na te słowa 
obrońca Elżbiety Lis 
przedłożył doku-
menty, z których wy-
nika, że pozwolenie 
zostało wznowione 
a budowa może być 
kontynuowana. Były 
pracodawca naczel-
niczki Wydziału 
Budownictwa ripo-
stował jednak, że jest 
tak prawdopodobnie 

dlatego, że zmieniły 
się zapisy w planie 
zagospodarowania 
p r z e s t r z e n n e g o 
Ustronia Morskiego.
Na te słowa zare-
agował obrońca 
pytając dokładnie 
Mackiewicza, jakie 
dokładnie przepisy 
złamano. - Złamano 
upoważnienie staro-
sty kołobrzeskiego, 
budynek przekro-
czył linię zabudowy, 
złamano zapisy 
planu zagospodaro-
wania przestrzen-
nego - tłumaczył 
Mackiewicz. Kolejne 
pytanie brzmiało, 
czy Artur Mackie-
wicz, jako starosta, 

zbadał te przesłanki. 
Okazuje się, że do 
zwolnienia Elżbiety 
Lis wystarczyły mu 
relacje wicestarosty, 
wójta Ustronia Mor-
skiego i postępowa-
nie PINB. Tym bar-
dziej, że Mackiewicz 
z Lis nie rozmawiał, 
bo jak przypomniał, 
jej bezpośrednim 
przełożonym był 
wicestarosta. Szcze-
gółowe pytania nie 
przyniosły żadnych 
rezultatów, więc 
obrońca komentu-
jąc, że w sumie świa-
dek nic w sprawie 
nie wie, zrezygnował 
z jego dalszego prze-
słuchania.

Po raz kolejny na 
lotnisku spłonął 

skład opon. Ogromny 
słup dymu był widoczny 
z kilku kilometrów. Na 
miejsce zaawansowa-
nego już pożaru jako 
pierwsi przybyli strażacy 
z Kołobrzegu, wprowa-
dzając do akcji ciężki 
wóz gaśniczy. Chwilę 
później dotarli Strażacy 

Ochotnicy w sile dwóch 
średnich wozów. Gasze-
nie wymagało założenia 
aparatów tlenowych, 
gdyż trujące gazy z 
płonących opon są nie-
zwykle niebezpieczne. 
Cała akcja trwała około 
godziny. Zgromadziła 
sporą grupę widzów. 
Skład opon spłonął do-
szczętnie.

TO BYŁ BARDZO 
GROŹNY 
POŻAR

Elżbieta Lis broni się 
przed sądem

Słup dymu w PodczeluKot czy 
kurczak?
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Miasto Kołobrzeg: Po zmianie 
nazwy stowarzyszenia „Polska 
XXI” na „Razem dla Kołobrzegu”, 
proponowano, aby został pan 
jego przewodniczącym. Dlaczego 
odmówił pan kandydowania?
Henryk Bieńkowski: Do prowa-
dzenia stowarzyszenia potrze-
ba dużo czasu i trzeba być na 
miejscu. Po drugie, rezygnacja z 
funkcji prezesa przez Cezarego 
Kalinowskiego była związana z 
procedurą zmian w zarządzie i 
nic nie stało na przeszkodzie, aby 
dalej szefował on stowarzysze-
niu. Stowarzyszenie opiera się na 
klubie radnych „Razem dla Koło-
brzegu”, którego jestem przewod-
niczącym i myślę, że świetnie się 
uzupełniamy. Nie było mnie na 
ostatnich kilku sesjach z ważnych 
powodów rodzinnych, ale od te-
raz to się zmieni i jako szef klubu 
zamierzam wyznaczyć kierunki 
naszego działania, w których bę-
dziemy konsekwentnie podążali.

MK: Ciągle mówi się o słabo-
ściach opozycji kołobrzeskiej 
w stosunku do rządzącej mia-
stem Platformy Obywatelskiej. 

Czy „Razem dla Kołobrzegu” 
to nowa jakość opozycji?
HB: Myślę, że tak. My chcemy 
być opozycją merytoryczną, 
rzeczową i twórczą w krytyce 
pewnych zjawisk i nieprawidło-
wości w mieście. Chcemy być 
alternatywą dla partii rządzącej, 
bo ja nie widzę żadnej innej siły w 
Radzie. My, jako opozycja, jeste-
śmy ważnym głosem w dyskusji 
nad sprawami miasta, zwłaszcza 
na posiedzeniach komisji. Co 
ciekawe, nasze argumenty trafią 
do radnych PO, ale po posiedze-
niach klubu wszystko się zmienia 
i nabiera zupełnie innego kształ-
tu. Na klubie jest prezydent, a 
potem w trakcie głosowania wiele 
rzeczy się zmienia. 

MK: Mija pół roku od wyborów 
prezydenckich. Ma pan już ja-
kąś ocenę prezydenta Janusza 
Gromka?
HB: Moja ocena jest taka, że 
praktycznie poprzednia kadencja 
i ta, to jest taka wielka jazda pre-
zydenta Gromka i jego ekipy na 
tym, co się zbudowało i stworzyło 
jeszcze za mojej kadencji, bo te 

wszyst-
k i e 
w i e l k i e 
projekty 
powsta ły 
właśnie w 
tamtym cza-
sie. Za mojej 
kadencji nie było 
tak dużych zewnętrz-
nych pieniędzy na realiza-
cję tych projektów, natomiast 
w moim przekonaniu, wiele do 
życzenia pozostawia jakość ich 
realizacji. Uważam, że prezydent 
nie panuje nad zarządzaniem 
inwestycjami. To jest jeden wielki 
chaos. Mamy kryzys komunika-
cyjny, turyści boją się przyjeż-
dżać do miasta. Wiele osób rezy-
gnuje z przyjazdu do Kołobrzegu 
ze względu na sytuację na plaży. 
Trudno powiedzieć, jakie skutki 
zbliżający się sezon wywoła w 
branży turystycznej, ale oba-
wiam się, że sytuacja może być 
fatalna.

MK: A jak pan ocenia zimną 
wojnę pomiędzy prezydentem 
a starostą? 

H B : 
Ja się 

s p o -
dziewałem 

tego konfliktu, 
ponieważ Janusz Gromek ma 
w sobie coś takiego, co ja nazy-
wam politycznym zadufaniem. 
On musi być na świeczniku. A 
jeśli porównać merytorycznie 
obu panów, to Tamborski wypada 
znacznie lepiej, potrafi się wypo-
wiedzieć. Słucham wypowiedzi 
ich obu i muszę stwierdzić, że 
wystąpienia Janusza Gromka to 
jest kompromitacja. Nie dziwię 
się, że dochodzi do konfliktów, bo 
prezydent Gromek jest po prostu 
zazdrosny, że ktoś obok niego, 
jest jego rywalem, nie ukrywajmy 
tego, a w dodatku prezentuje się 
o wiele lepiej, zna się na zarzą-
dzaniu. Po stronie starosty widać 
inicjatywę, pomysły, a po stronie 
prezydenta nic nie widać. 

MK: A gdyby pan był prezyden-
tem i taki starosta po sąsiedzku 
wychodziłby z takimi pomysłami 
to jakby pan zareagował? Może 
prezydent ma trochę racji uwa-
żając, że on jest od zarządzania 
miastem, a starosta ma realizo-
wać zadania powiatu wynikające 
z ustawy o samorządzie powia-
towym.
HB: No tak, ale to też trzeba trak-
tować w taki sposób, że starosta 
jest obywatelem Kołobrzegu. I 
powiedzmy sobie wprost, że pro-
blem nazwy amfiteatru jest tożsa-
my z kwestią nazwy stadionu czy 
bulwaru nad Kanałem Drzewnym. 
Tym inicjatywom prezydent przy-
klaskiwał, a jak Tamborski dał 
własny pomysł, to został on skry-
tykowany i trafił do szuflady. Uwa-
żam, że pomysł na Pegaza Kultu-
ry to jest świetny pomysł. To jest 
pomysł, który swoim zasięgiem 
obejmuje dorobek całej Ziemi Ko-
łobrzeskiej. Wreszcie coś się w tej 
dyscyplinie dzieje. A w przypadku 
miasta dzieje się to, co się działo 
za mojej kadencji czy za czasów 
prezydenta Bogdana Błaszczyka. 
Nie ma nic nowego.

Miasto Kołobrzeg: Co 
takiego się stało, że 
Platforma Obywatelska 
potrzebuje aż dwóch kan-
dydatów na posła z Koło-
brzegu? Do tej pory był 
tylko jeden kandydat.
Stanisław Gawłowski: 
Zawsze struktury koło-
brzeskie zgłaszały dwóch 
kandydatów. Pomijając 
już moje prywatne, przy-
jacielskie stosunki z Seba-
stianem Karpiniukiem, ale 
to one wpływały na to, że 
ten kandydat był jeden. 
Dzisiaj jesteśmy w trochę 
innej sytuacji, w której jest 
pięcioro posłów, Kołobrzeg 
i jego mieszkańcy mają 
ogromne ambicje, żeby 
kandydat z Kołobrzegu 
był na wysokim miejscu 
i trzeba było znaleźć roz-
wiązanie, które zaakcep-
towali pozostali posłowie. 
To rozwiązanie sprowadza 
się do tego, że łamiemy 
generalną zasadę, która 
stanowi, że w pierwszej 
kolejności na liście znaj-
dują się obecni posłowie, 
a miejsce 2 uzyskał Marek 
Hok, który, myślę, ma duże 
szanse, żeby zostać posłem. 
Ale umówiliśmy się, że 
poseł Suchowiejko, który 
jest szósty na liście, będzie 
sam kandydatem ze Szcze-
cinka. I wybór była taki, że 

Marek Hok będzie szósty 
na liście i będzie startował 
sam z Kołobrzegu, albo 
będzie drugi i będzie dru-
gi kandydat z tego miasta. 
Dzisiaj nie można się do-
patrywać tego, że to jest 
zmowa czy spisek przeciw 
komukolwiek, bo w okręgu 
jest dziewięć powiatów, a 
na liście mamy szesnaście 
miejsc, bo głosy oddane na 
listę decydują, ile otrzyma-
my mandatów. Mocna lista 
gwarantuje dobry wynik. Z 
Koszalina startuje ośmiu 
kandydatów i nikt nie drze 
szat, nie doszukuje się spi-
skowej teorii dziejów, ale 
wszyscy pracują na dobry 
wynik Platformy Obywa-
telskiej. 

MK: Tyle, że Koszalin 
sobie świetnie radzi, a 
Kołobrzeg od ponad roku 
jest sierotą. Poseł Czesław 
Hoc nie ma przebicia w 
parlamencie, a Kołobrzeg 
ambicje ma ogromne.
SG: To prawda. Strata Se-
bastiana Karpiniuka jest 
nieoceniona. Natomiast 
chcę rozwiać wątpliwości 
co do osierocenia. Wszyst-
kie sprawy kołobrzeskie, 
które wymagają interwen-
cji na poziomie krajowym, 
mają opiekuna i póki co ja 
się nimi zajmuję. Wszyst-

kie sprawy kołobrzeskie 
są załatwiane z korzyścią 
na rzecz Kołobrzegu i ko-
łobrzeżan. 

MK: Czyli Łukasz Cze-
chowski nie jest pana czar-
nym koniem?
SG: Kandydatura Łukasza 
Czechowskiego jest adre-
sowana do zupełnie innego 
elektoratu, niż osoba Mar-
ka Hoka. Jeżeli Łukaszowi 
uda się zmobilizować mło-
dych ludzi z całego okręgu, 
ma również szansę na 
mandat, ale to jest uzależ-
nione od jego pracy i to nie 
tylko w Kołobrzegu. Po-
wiedzmy sobie wprost: 45-
tysięczne miasto w okręgu 
800-tysięcznym, to niezbyt 
duża grupa wyborców i 
trzeba walczyć o elektorat 
także w innych ośrodkach. 
I dlatego dla Kołobrzegu 
ważne jest to, że kandydat 
z tego miasta jest na wyso-
kiej, drugiej pozycji. 

MK: Dla niektórych 
ważne jednak jest i to, 
że kandydaci są jednak 
dwaj. Nie obawia się pan 
podziału w kołobrzeskich 
strukturach partii? Na 
przykład, Janusz Gromek 
jako prezydent miasta za-
deklarował, że jako posła 
woli Marka Hoka.

SG: Ten podział, jeżeli ma 
on charakter pozytywny, 
pełni w kampanii wybor-
czej funkcję mobilizującą. 
Ważne, żeby nie było ele-
mentów kampanii nega-
tywnej. I to się da zrobić, 
czego przykładem jest troje 
posłów z Koszalina. Nikt się 
z nas nie kłóci, ale każdy z 
nas szuka swojego sposobu 
na dotarcie do wyborców. I 
tak samo może być z kan-
dydatami w Kołobrzegu. 
Marek Hok to znana po-
stać, jest szanowanym le-
karzem, wicemarszałkiem 
województwa, zajmuje się 
służbą zdrowia, odnosi na 
tym polu duże sukcesy i 
ma drugą pozycję na liście. 
Jeszcze raz powtarzam. Tu 
nie ma żadnego zagrożenia. 
Ważne jest, aby działać na 
rzecz, a nie przeciwko. 

MK: A pana zdaniem, 
kampania w Kołobrzegu 
jak się rozstrzygnie? Wy-
gra Hok czy Czechowski?
SG: Nie jestem wróżką. 
Wybory przed nami. Kam-
pania nie będzie łatwa i 
każdy, kto zbuduje pozy-
tywną dla siebie kampanię, 
ten ktoś te wybory wygra, 
czyli uzyska mandat posel-
ski. Jeśli tej kampanii nie 
będzie, nie będzie szans na 
mandat. 

MK: Czyli wynika z tego, 
że to trochę pragmatyzm 
Platformy, która zdaje 
sobie sprawę z tego, że 
Łukasz Czechowski może 
zrobić dobry wynik.
SG: Ja zakładam, że 
Łukasz Czechowski 
zrobi dobry wynik 
i będzie to wartość 
dodana do man-
datu, być może do 
mandatu Marka 
Hoka. Najpierw 
mandaty zdoby-
wa lista, potem ci, 
którzy otrzymają 
najwięcej głosów 
na liście. Jeżeli 
Łukasz Czechowski 
przysłuży się do sukcesu 
Platformy, chwała. I wszy-
scy członkowie 

Platformy Obywatelskiej 
powinni być mu za to 
wdzięczni, a nie szukać 
jakiejkolwiek dziury w 
całym.

Henryk Bieńkowski: 
To jest taka wielka jazda

Stanisław Gawłowski: 

Nie jestem wróżką
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Urząd Gminy Ry-
mań informuje, 
że Starostwo Po-

wiatowe w Kołobrzegu z 
dniem 6 maja 2011 r. roz-
poczęło nabór wniosków 
w sprawie:

- udzielania dotacji związa-
nej z demontażem pokryć 
dachowych zawierających 
elementy azbestowe z 
budynków położonych na 
terenie powiatu koło-
brzeskiego,

- udzielania dotacji 
na zakup i montaż 
kolektorów słonecz-
nych w budynkach 
mieszkalnych na 
terenie powiatu koło-
brzeskiego.

Wszelkich informacji zwią-
zanych z dofinansowaniem 
można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Rymaniu, Karo-
lina Usarek tel. (94) 35 83 
127 wew. 37, w Wydziale 
Ochrony Środowiska Sta-
rostwa Powiatowego w 
Kołobrzegu oraz  na stro-
nie internetowej powiatu: 
www.powiat.kolobrzeg.pl.

W Hali Widowiskowo-
Sportowej w Rymaniu 
odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Rymań. W turnieju 
uczestniczyło 11 drużyn 
(5 kobiecych i 6 męskich). 
Sportową rywalizację 
wspomagała miła i życz-
liwa atmosfera. Nawet w 
najtrudniejszych chwi-
lach uśmiech nie znikał 
z twarzy zawodników. W 
grupie zespołów kobie-

cych I miejsce zajęły siat-
karki z Reska, II miejsce 
– dziewczęta z Golczewa, 
III miejsce – Gościno, IV 
miejsce – panie z Ryma-
nia, V miejsce – Gryfice. 
Wśród drużyn męskich 
rywalizację wygrała dru-
żyna z Rymania. Pozostałe 
drużyny uplasowały się 
kolejno na miejscach: II 
– Koszalin, III – Dygowo, 
IV – Karlino, V – Gościno, 
VI – Golczewo.

Do wypadku do-
szło 21 maja 
po godzinie 
3 nad ranem 

w miejscowości Dębica 

na drodze krajowej nr 
6. Opel Vectra zjechał z 
drogi i uderzył z ogromną 
siłą w drzewo. Kierow-
ca i pasażer w wieku 

26 lat zginęli w wyniku 
odniesionych obrażeń. 
Nie mieli najmniejszych 
szans, a ich samochód 
rozpadł się na części. 

To wskazuje, że jechali z 
dużą prędkością, ale co 
do przyczyn tej tragedii 
będzie musiała wypowie-
dzieć się policja.

Auto się rozpadło
Dwóch młodych mieszkańców Rymania i Gościna nie miało szans, gdy nad ranem 
z nieznanych przyczyn uderzyło w drzewo. Zginęli na miejscu, z auta niemal nic nie zostało.
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20 kwietnia 2011 roku w sali wiejskiej w Rymaniu odbyły się eliminacje gminne 
43 Regionalnego Turniej Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne”.

Recytatorów oce-
niała Komisja 
Konkursowa w 

składzie: Jadwiga Długa-
szek – Kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Siemyślu, Renata Mak-
symiuk Kierownik Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gościnie oraz Henryk 
Gromek – Dyrektor Ze-

społu Szkół 
P u -

blicz-
n y c h 
w Ry-
m a -

niu.

Najlepszymi recytatorami, 
którzy zostali wytypowani 
do reprezentacji Gminy 
Rymań w eliminacjach 
powiatowych w Kołobrze-
gu, zostali:

1. W kategorii „PTASZĄT”:  
Małgorzata Kaczmarczyk 
(kl. I) i Łukasz Kobielski 
(kl. II) ze Szkoły Filialnej 
w Starninie oraz Wojciech 
Rudniak z klasy I Społecz-
nej Szkoły Podstawowej w 
Gorawinie.

2. W kategorii „PTASZ-
KÓW”:  uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Rymaniu: 
Patrycja Ciesielska i 
Klaudia Gusak.

3. W kategorii „PTAKÓW” 
- Daria Koperska z III kla-
sy Gimnazjum w Rymaniu. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Karolina Berszakiewicz, 
Jolanta Piecyk, Nikola Ma-
ciejczyk, Dagmara Wyszyń-
ska, Natalia Mendel i Jolan-
ta Oper. Poza konkursem 
wystąpiła Natalia Dykiert z 
oddziału zerowego w Starni-
nie, która urzekła wszystkich 
zgromadzonych pięknym 

wyrecytowaniem wiersza „O 
dębie, co żołędzie rozdawał”, 
za co otrzymała również 
wyróżnienie. Wszyscy 
uczestnicy Turnieju otrzy-
mali nagrody książkowe 
zakupione z budżetu Gminy 
oraz pamiątkowe dyplomy 
podpisane przez Wójta Gmi-
ny – Mirosława Terleckiego 
oraz przez członków Komi-
sji Konkursowej. 

Podczas Turnieju wysta-
wione były, jak każdego 
roku, rzeźby ptaków wy-
konane przez Panią Teresę 
Sadowską z Dębicy.

Ptaki, ptaszki 
i ptaszęta 
polne

Dotacje 
na ochronę środowiska

Puchar wójta 
przyznany
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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00

Zapraszamy!

dodatek Miasta Kołobrzeg

ZMIEŃ WNĘTRZE SWOJEGO DOMU

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Dzień się wydłużył, jest 
coraz cieplej, ale i więcej 

światła dociera do naszych 
domów. Wiosna pozytywnie 
wpływa na podjęcie decyzji 
o tym, aby coś zmienić. Nie 
muszą od razu to być do-
mowe rewolucje. Czasami 

wystarczy zakup dobrze 
dobranej do naszego 
wnętrza rośliny, aby z 
zadowoleniem powie-
dzieć: mała zmiana, 
duży efekt. Nie brakuje jed-
nak i takich, którzy potrzebu-
ją czegoś więcej. Remont czy 

większe prace malarskie nie 
muszą być problemem, jeśli 
zostaną prawidłowo przygo-
towane. No to do dzieła!

Przeciętny dom 
w Polsce marnu-
je każdego roku 
1000 złotych z ty-
tułu braku spraw-
nego systemu 
o s z c z ę d z a n i a 
energii. To ponad 
83 złote mie-
sięcznie. Warto 

zainwestować w 
nowoczesne roz-
wiązania, które 
nie tylko zmienia-
ją wnętrze domu, 
ale również 
pozwalają chro-
nić środowisko. 
Takim elemen-
tem są żarówki 

energooszczęd-
ne. Koszty oświe-
tlenia stanowią 
od 10 do 15% 
rachunków za 
e lekt ryczność. 
Dobre żarówki 
pozwolą nam 
zaoszczędzić 3/4 
tej kwoty. 

Wiosna w pełni, 
czas coś zmienić

Oszczędzamy 
energię

is
to

ck
fo

to

Warto postawić na 
oświetlenie diodowe

Dioda rewolucjonizu-
je oświetlenie naszych 
mieszkań. Jej zastosowanie 
jest uniwersalne i pozwala 
na stosowanie w każdym 
miejscu, jako oświetlenie 
główne, uzupełniające 
bądź dekoracyjne. Dioda 
ma również tę właściwość, 
że jest kolorowa, pozwa-
la więc na zastosowanie 
światła, które nie tylko ma 
charakter użytkowy, ale 
również zmienia atmosferę 
w domu.

Dioda jest świetną alterna-
tywą dla żarówek. Jej żywot-
ność to od 50 do 100 tysięcy 
godzin. Dla porównania, 
tradycyjna żarówka świeci 
1000 godzin, a świetlówka 
energooszczędna ok. 6000 

godzin. Oświetlenie ledowe 
można instalować w postaci 
jednej diody, pasków ledo-
wych czy zwykłych żarówek. 
Są świetnymi zamiennikami 
świetlówek energooszczęd-
nych, bo są odporne na 
częste zapalanie i gaszenie, 
nie nagrzewają się, a przede 
wszystkim zużywają o wiele 
mniej energii.

Oświetlenie ledowe jest 
coraz częściej używane do 
podświetlania budynków, 
ale sprawdza się rewelacyjnie 
we wnętrzu każdego domu. 
Lampki ledowe podświetlą 
każde pomieszczenie, a na-
wet schody, ułatwiając poru-
szanie się po domu w nocy 
bez konieczności zapalania 
światła. Diody fantastycznie 

komponują wyposażenie 
domu, podkreślają jego wła-
ściwości, pozwalają doświe-
tlić wnętrze przy zastosowa-
niu wybranych barw i kątów, 
a jeśli tylko mamy chęć, 
możemy wybraną tonację 
zmienić w każdej chwili, 
nawet pod prysznicem! 

Diody są droższe niż zwykłe 
świetlówki, ale ich uniwer-
salność i energooszczędność 
zwracają poniesione wydatki 
z nawiązką.
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NAJWIĘKSZA IMPREZA FLORYSTYCZNA 
NA POMORZU

-  pokazy i atrakcje 
 już od godziny 10.00

-  Witold Czuksanow, 
ekspert znany z pro-
gramu „Rok w Ogro-
dzie” w TVP1 – bę-
dzie udzielał porad 
dotyczących upraw

-  Jarosław Kromol-
nicki, profesjonalny 
florysta, poprowadzi 
specjalny pokaz flo-
rystyczny

-  porady producentów 
roślin domowych, 
nawozów i ziemi

-  ponad 2 tysiące 
storczyków i innych 
egzotycznych roślin

Mirella Żulicka, florystka, radzi
Wszystkie kwia-

ty są piękne, 
ale końco-

wym efektem, podkre-
ślającym ich urodę, jest 
odpowiednie naczynie. 
Dobór naczynia po-
woduje podniesienie 
jakości walorów de-
koracyjnych wnętrza. 
Naczynia pełnią coraz 
częściej funkcję wypo-
sażenia domu także 
bez rośliny. Produkuje 
się je w różnych cieka-
wych formach i są co-
raz bardziej popularne. 
Zdecydowanie pole-
cam naczynia szklane, 
ceramiczne, choć w 
naszym Centrum mamy 
również wysokiej klasy 
naczynia plastikowe, z 
żywicy, gliniane.

Przy zakupie storczy-
ka polecam naczynie 
szklane. Ono ułatwia 
pielęgnację rośliny, ale 
przezroczyste naczynie 
dostarcza także światła 
systemowi korzeniowe-
mu. Rozmiar naczynia 
dobieramy do rośliny. 
Musimy zastanowić 
się, jakie rośliny chce-
my postawić w danym 
pomieszczeniu i wtedy 
bez problemu możemy 
dobrać do nich naczy-
nia, lub odwrotnie, gdy 
mamy już roślinę, ku-
pując dla niej naczynie 
musimy mieć na uwa-
dze jej potrzeby.

Jeśli chodzi o rośliny 
kwitnące, które wpły-
wają na nasze wraże-

nia wzrokowe i zapa-
chowe, powinny być 
roślinami okresowymi. 
Tak jak zmieniają się 
pory roku, nadchodzą 
święta, tak też w do-
brym wnętrzu powinny 
dominować związane z 
nimi kwiaty. Na wiosnę, 
pięknie prezentują się 
prymule, hiacynty czy 
żonkile, tak na Boże 
Narodzenie możemy 
wyeksponować Gwiaz-
dę Betlejemską. To 
wpływa na nasz nastrój, 
na nasze postrzeganie 
piękna w zmieniają-
cych się warunkach, 
a przecież nasz dom 
powinien mieć na nas 
jak najlepszy wpływ. 

11 czerwca 2011

ŻULICKI Centrum Ogrodnicze
inż. Jerzy Żulicki

ul. Jedności Narodowej 30
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 351 67 67
fax 94 351 61 54

zulicki@zulicki.pl
www.zulicki.pl
NIP 671-000-00-24

Zapraszamy codziennie
w godzinach 8-19
niedziela 9-16



  10  | www.miastokolobrzeg.pl   maj 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   11    maj 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

 Zenon DudekBONUS  Zenon Dudek

SPRZEDAŻ DORADZTWO - CHEMIA BUDOWLANA

FARBY TYNKI  -  SYSTEMY KOLOROWANIA
KLEJE     IZOLACJE     OCHRONA     DREWNA

GLAZURA     TERAKOTA     GRES

tel. 94 35 181 63 , 604 081 569
fax 94 35 178 28 bonus138@wp.pl

Kołobrzeg, 
ul. Sienkiewicza 12

 Skuteczne systemy izolacji dachów, tarasów
 Realizujemy również nietypowe zamówienia

Sama decyzja o 
remoncie nie jest łatwa, 

ale o wiele trudniejsza jest decyzja 
co, jak i czym pomalować. Obecnie, 

w sklepach oferta farb jest tak bogata, 
że przebierać można godzinami, a 
to często nie prowadzi do żadnej 

konkretnej decyzji, wręcz 
przeciwnie.

Farby i      kolory
Przy wyborze farby 
do konkretnego po-
mieszczenia, przed 
kolorem, należy 
wybrać jej rodzaj. 
To bardzo ważne. 
Farby dzielimy ge-
neralnie na dwa 
rodzaje: akrylowe 
i lateksowe. Farby 
akrylowe stanowią 
podstawowy rodzaj 
farb emulsyjnych. 
Świetnie nadają się 
do malowania sufi-
tów i powierzchni, 
które generalnie 
nie są narażone na 
zabrudzenie. Far-
by lateksowe, ze 
względu na wysoką 
zawartość żywicy 
akrylowej, nadają 
się do pomieszczeń, 
w których zachodzi 
duże ryzyko zabru-
dzenia, a tym samym 
mycia. Są bardziej 
odporne na wodę i 
delikatne detergenty. 
Przy malowaniu po-
mieszczeń specjal-
nych, jak łazienka 
czy kuchnia, warto 
zapytać sprzedawcę 
o specjalnie skom-
ponowane farby do 
tych części domu. 
Są to zwykle wyod-
rębnione kolekcje, 
wzbogacone w środ-
ki przeciwgrzybicz-
ne, by zapewnić po-

malowanym 
elemen-
t o m 
dłuż-
s z ą 
ż y -
w o t -
ność z 
uwagi na 
jej większe 
narażenie 
na działa-
nie różnych 
czynników.
Jeśli chodzi 
o kolory, to 
przy malo-
waniu po-
mieszczeń 
odradzamy 
sugerowanie 
się barwami 
na opako-
waniu farby. 
Błąd może 
powstać już 
przy zakupie, 
bo w większości 
sklepów funk-
cjonuje oświe-
tlenie jarzeniowe, 
wpływające na 
postrzeganie koloru. 
Kolor powierzchni, 
na którą naniesiemy 
farbę, wpływa na 
jej odcień. W przy-
padku pierwotnych 
kolorów ciemnych i 
wyrazistych, może to 
wymagać zastoso-
wania więcej warstw 
farby. 
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elektronarzędzia

Coraz czę-
ściej puste 
i niewyko-
r z y s t a n e 

powierzchnie ścian 
przeznacza się pod 
zagospodarowanie ar-
tystyczne. Fototapety 
odchodzą do lamusa. 
Zamiast papieru, na 
ścianach naszych do-
mów zaczynają domi-
nować malunki. Jest 
kilka metod na ich wy-
konanie. Najprostsza, 
ale i najdroższa, to 
zatrudnić fachowca. 
Można jednak sko-
rzystać z gotowych 
wzorów, nanieść je 
na ścianę, a następ-
nie pomalować. Nie 
brakuje zwolenników 
wycinanek nakleja-
nych na ścianę, ale ich 
trwałość jest dyskusyj-
na, zwłaszcza, gdy się 
zabrudzą. Dla bardziej 
wymagających, pole-
camy wykonanie pro-
jektu malunku według 
wybranych zdjęć, wy-
drukowanie w dobrej 
drukarni (można na 
folii samoprzylepnej), 
profesjonalne wycię-
cie wzoru, nalepienie 
na ścianę i wypeł-
nienie pustych prze-
strzeni odpowiednimi 
kolorami. Efekt jest 
lepszy, niż powiesze-
nie zwykłego obrazka.

R E K L A M A

Zostań Picassem 
we własnym domu
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Po raz pierwszy w 
Ustroniu Morskim 

odbyła się „Noc Mu-
zeów”. Tym samym 
miejscowość dołączyła 
do grona ponad 120 
europejskich miast orga-
nizujących podobną im-
prezę. W galerii zapre-
zentowano powiększone 
zdjęcia starego Ustronia 
Morskiego oraz pamiątki, 
a w sali kina opowiadano 
o dziejach miejscowości. 
Prelekcję dotyczącą hi-
storii Ustronia Morskiego 
wygłosił dr Hieronim 
Kroczyński, wieloletni 
dyrektor kołobrzeskiego 
Muzeum Oręża Polskie-
go, a o swoich bogatych 
zbiorach starych pocztó-
wek opowiadał Andrzej 
Pogonowicz, miejscowy 
badacz dziejów. Uczest-
nicy „Nocy Muzeów” do-
wiedzieli się na przykład, 
że w Ustroniu Morskim 
najwcześniej na Pomo-
rzu Zachodnim święto-
wano rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja 
(już w 1807 roku!), że 
mieszkały tu czarownice 
i mieściło się tu pierwsze 
powojenne uzdrowisko.

W galerii, dzięki 
m i e s z k a ń c o m 

Ustronia, zebrano mnó-
stwo pamiątek. Można 
było zobaczyć kronikę 
szkoły z Sianożęt, szkol-
ną niemiecką mapę, ce-
ramikę, wagi, nuty oraz 
kolekcję modeli starych 
aut.

Zapowiada się, że 
Noc Muzeów na 

stałe wejdzie do kalen-

darza imprez Gminne-
go Ośrodka Kultury w 
Ustroniu Morskim.

GOK dziękuje za 
pomoc przy orga-

nizacji Nocy Muzeów: 
Andrzejowi Pogonowi-
czowi, dr Hieronimowi 
Kroczyńskiemu, Halinie 
Grajek, Elżbiecie Micha-
łowskiej, Pawłowi Żako-
wi, Krystynie i Marianowi 
Bedusom, Jerzemu 
Dankowskiemu, Macie-
jowi Grali, Grzegorzowi 
Męchowi, Beacie Lenar-
towicz, Monice Gwóźdź, 
Janowi Sokolnickiemu i 
Mieszkowi Majbie, którzy 
przekazali na wystawę 
pamiątki z Ustronia.

1 maja muszla koncertowa w Ustroniu 
Morskim gościła nie tylko muzyków, ale 
i zespoły taneczne. Publiczność owacyj-
nie przyjęła występy zespołów Jantar1 
i Jantar2, Demesis, Care not, kabaretu 
DNO i Norbiego. Na godzinny koncert 
Norbiego, który rozpoczął się o godzinie 
20, przybyło sporo młodzieży od lat 5 do 
105. Następnie do tańca przygrywał ze-
spół muzyczny Waldka Tomonia.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ustro-

niu Morskim obcho-
dziła 65-lecie istnienia. 
Z tej okazji, jednostka 
otrzymała sztandar. 
Na obchody w Ustro-
niu Morskim przyje-
chali przedstawiciele 
strażackiej braci, m.in. 
z Kołobrzegu, miasta 
Ustroń oraz z niemiec-
kich gmin Hirschfelde, 
Willmersdorf i zarząd 
Parku Regionalnego 
Barnimer Feldmark z 
Blumberg. Uroczy-
stość rozpo-
częła się od 
p r z e d p o -
łudniowej 
mszy w 
ustrońskim 
k o ś c i e l e . 
N a s t ę p n i e , 
około godzi-
ny 12, uformowany 
został pochód m.in. 
strażaków, orkiestry 
Morka i ustrońskich 
mażoretek, który w 
asyście policji i wozów 

strażackich udał się 
pod budynek remizy 
OSP. Po dotarciu na 
plac przy remizie, 
zgromadzeni goście i 
uczestnicy obchodów 
zostali przywitani 

przez przed-
stawicieli 

w ł a d z 
s t raży 
p o -
żarnej. 

Komitet Społeczny 
Ustronia Morskiego 
wręczył sztandar do-
wództwu straży po-
żarnej, a ta przekazała 
go strażakom z OSP 
w Ustroniu Morskim. 
Strażacy z miasta 
Ustroń przekazali dar 
w postaci zabytko-
wych hełmów, a goście 
z Niemiec kosze pełne 
rarytasów. MG

W pierwszy weekend wakacji odbędzie się uroczystość otwarcia kolejnego etapu budowy 
Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim.

Centrum Spor towo – Rekreacyjnego 
„HELIOS” w Ustroniu Morskim

W piątek 24 czerwca 
po oficjalnym otwarciu 
obiektu, każdy uczestnik 
tego wydarzenia będzie 
mógł nieodpłatnie sko-
rzystać ze wszystkich do-
stępnych atrakcji. Do dys-
pozycji odwiedzających 
nową atrakcję będzie: ką-
pielisko otwarte z atrak-
cjami wodnymi, kryta 
pływalnia, korty tenisowe, 
plac zabaw oraz sala bow-

lingowa. Następnego dnia, 
25 czerwca, na stadionie 
sportowym w pobliżu 
Centrum odbędzie się naj-
większa w Polsce impreza 
plenerowa z Radiem RMF 
FM - „Koncertowe lato 
z muzyką najlepszą pod 
słońcem”. W programie 
zaplanowano m.in. kon-
cert Ani Wyszkoni oraz 
Ryszarda Rynkowskiego. 
Podczas tych imprez orga-

nizowane będą konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami 
oraz gadżetami promują-
cymi Centrum Sportowo 
- Rekreacyjne „HELIOS” 
w Ustroniu Morskim. W 
tych dniach, jak przystało 
na letnią stolicę Satyry, 
Karykatury i Dobrego Hu-
moru, nie zabraknie rów-
nież spotkań ze znanymi 
polskimi kabaretami oraz 
karykaturzystami, którzy 

bawić będą ustrońską 
publiczność w amfite-
atrze oraz w sali kinowej 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury. A dla odważnych, 
jeszcze jedna atrakcja: 
loty widokowe balonem, 
podczas których będzie 
można podziwiać „z lotu 
ptaka” nową atrakcję 
turystyczną – Centrum 
Sportowo – Rekreacyjne 
„HELIOS”.

Fo
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Koncertowe 

Otwarcie UDANA Fo
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NOC MUZEÓW 

Dni
Ustronia Morskiego

Sztandar dla ochotników 
na 65-lecie
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Gdy strażacy przy-
byli na miejsce, 
usłyszeli kilka 

różnych relacji. Żmija 
mogła mieć więcej niż 

metr długości, ale też 
dochodzić nawet do 2 
metrów. Mieszkańcy bali 
się podejść do gada i 
wezwali strażaków. Wąż 

jednak coś przeczuł i się 
ulotnił. Niektórzy miesz-
kańcy żartowali, że to 
chyba anakonda była i 
zwiała do kanalizacji. A 

jednak osoby wzywają-
ce pomoc miały rację. 
Wąż faktycznie był w 
ogródku i schował się w 
krzakach róży. Strażacy 

mieli trochę kłopotów 
z jego złapaniem, tym 
bardziej, że nie chcieli 
mu zrobić krzywdy. 
Okazało się, że to nie 

żmija, ale zaskroniec, 
gad w Polsce znajdujący 
się pod ochroną. Został 
schowany do worka i 
wypuszczony w lesie.

 grasował w ogródku

Strażacy dostali wezwanie od zaniepokojonych mieszkańców o żmii pełzającej w podwórkowym ogródku. 
Na miejscu, gada trudno było znaleźć, ale...

Wąż
Doktor Edward Wi-
śniewski jest inicjatorem 
szkolnictwa wyższego w 
Kołobrzegu. Był wielolet-
nim dyrektorem Instytutu 
Kształcenia Menagerów i 
współinicjatorem powsta-
nia wydziału SWSPiZ 
w naszym mieście. W 
historii zapisał się jako 
przewodniczący Rady 
Wspomagania Rozwoju 
Miasta i lider budowy stra-
tegii Kołobrzegu do 2015 
roku. Jako naukowiec, 
opublikował wiele prac, 
zarówno artykułów nauko-
wych jak i monografii, a 
także wypromował ponad 
200 prac magisterskich i 
licencjackich. Jest wice-
prezesem Regionalnego 
Stowarzyszenia Tury-
styczno-Uzdrowiskowe-
go. Obecnie pracuje nad 
rozprawą habilitacyjną.

Bogdan Głuszkowski grał na trąbce 
i instrumentach klawiszowych. 

Długie lata współpracował z Polską 
Agencją Artystyczną „PAGART”, wy-
stępując zagranicą. Kołobrzeżanie znają 
go także z występów w Morskim Oku. 
Był nauczycielem muzyki w Szkole 
Podstawowej nr 3, a następnie związał 
się z Miejskim Ośrodkiem Kultury, 
gdzie pracował do emerytury. Zapalił 
muzycznego ducha w sercach wielu 
młodych ludzi, którzy dziś z powodze-
niem pracują w zawodzie lub ukończyli 

szkoły muzyczne. Współpracował z 
wieloma orkiestrami i chórami. W 
historii zapisał się jako kompozytor 
kołobrzeskiego hejnału, odgrywanego 
z wieży ratusza i podczas ważnych uro-
czystości miejskich.

Niemal do końca życia był aktywny 
społecznie i artystycznie. Muzyka 

była całym jego życiem. Na kołobrze-
skim cmentarzu żegnała go rodzina 
oraz środowisko muzyczne Kołobrzegu 
i okolic.

Odszedł muzyk, pedagog, konferansjer, animator kultury. 
Bogdan Głuszkowski zmarł w wieku 75 lat, po ciężkiej chorobie. 

Pozostanie w naszej pamięci.

Pożegnaliśmy 
Bogdana 

Głuszkowskiego

Edward Wiśniewski 
odznaczony

Znany kołobrzeski naukowiec i społecznik, obecnie dziekan wy-
działu zamiejscowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości i Zarządzania w Łodzi, otrzymał złoty krzyż zasługi.
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W piękną majową nie-
dzielę nic takiej tragedii 
nie zapowiadało. 68-letni 
kierowca volkswagena 
na zakręcie w Zielenie-
wie wjechał na chodnik, 
a następnie odbił na lewy 
pas ruchu, po którym 
zaczął się poruszać. 
Trwało to do momentu, 
aż zza zakrętu nie wy-

jechał 28-letni kierowca 
mitsubishi. Samochody 
zderzyły się czołowo. 
Starszy z kierowców zgi-
nął na miejscu. 28-latek 
został odtransportowany 
w stanie krytycznym do 
Szpitala Regionalnego, 
gdzie jednak pomimo 
podjętych czynności me-
dycznych zmarł.

Zakładając, że oba 
pojazdy jechały z prawi-
dłową prędkością, suma 
prędkości przy zderzeniu 
daje około 100 kilome-
trów na godzinę. Znisz-
czenia obu pojazdów są 
znaczne, co świadczy o 
dużej sile uderzenia. Jak 
powiedział nam Andrzej 
Duda, oficer prasowy 

komendanta powiato-
wego Policji, nie jest 
wykluczone, że starszy 
mężczyzna zasłabł lub 
miał zawał i to było wyni-
kiem dziwnego toru jazdy 
volkswagena. Sprawę 
bada Policja pod nadzo-
rem Prokuratury Rejono-
wej w Kołobrzegu.Ciało człowieka zauważono 

przy Nabrzeżu Pasażerskim. 
Zostało zabezpieczone lin-
ką. Na miejsce wezwano 
służby ratunkowe. Strażacy 
zadysponowali na miejsce 
ponton, który odholował 
zwłoki pod bosmanat. Ciało 
przebywało w wodzie od 
kilkunastu tygodniu. Aby 
można było przenieść je do 
karawanu, trzeba było od-
gonić gapiów, którzy nawet 
swoim dzieciom nie byli 
łaskawi oszczędzić widoku 
rozkładającego się ciała. 

Po identyfikacji zwłok oka-
zało się, że to 51-letni koło-
brzeżanin. Był poszukiwany 
przez Policję od 25 marca.

Do nietypowego po-
żaru doszło na ul. Ro-
dziewiczówny. Ogień 
strawił maszynę do 
prażenia popcornu. 
Urządzenie zapali-
ło się z nieznanych 
przyczyn.

Maszyna do popcor-
nu zasilana gazem 
z butli propan-butan 
oraz tłuszczem stałym, 
zaczęła się żarzyć, a 
następnie buchnęła 
ogniem. Młodemu pra-
cownikowi z pomocą 
przyszli okoliczni sprze-
dawcy, pomagając ga-
śnicami stłumić pożar. 
Sprzedawca szybko 
zakręcił zawór i odkrę-
cił butlę gazową. Ktoś 
szybko przyniósł wia-
dro z wodą. Wezwani 
zostali również straża-
cy, ale gdy przybyli na 
miejsce, nie mieli już 
nic do roboty.

Ci, którzy spacerują 
ulicą Towarową, na 
pewno zauważyli 
zmiany. Jedna z 
kamienic gwałtow-
nie zmieniła stan 
swojej elewacji. Nie 
wyremontowano jej 
jednak, a jedynie 
zasłonięto specjalnie 
wykonanym w tym 
celu banerem, na 
którym naniesiono 
nowiutką elewację. 
Jak powiedział nam 
Michał Kujaczyński, 
rzecznik prezyden-

ta, miasto chce w 
ten sposób zmienić 
wizerunek tej atrak-
cyjnej części Koło-
brzegu. Działki ze 
starymi budynkami 
czekają obecnie na 
inwestorów, którzy ze 
względu na zapaść 
na rynku nierucho-
mości, nie zdecydo-
wali się na ich zakup.  
Jak udało nam się 
ustalić, to nie koniec 
„renowacji” przedwo-
jennych budynków w 
tej części miasta.

Tragiczny wypadek w Zieleniewie

W dzielnicy portowej miasto postanowiło zmienić wygląd stojących tam ruin, których 
ze względu na kryzys, nie udało się nikomu sprzedać. Czekają na lepsze czasy.

Nowa elewacja na Towarowej

3 maja w kanale porto-
wym wyłowiono ciało 
mężczyzny. W wodzie 
przebywało ono od po-
nad miesiąca. Prawdopo-
dobnie jest to ofiara nie-
szczęśliwego wypadku.

Zwłoki 
jak atrakcja 
turystyczna…

Popcorn 
trochę się 
przypalił
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Fontanna na 
placu przy 
bindażu zo-

stała uruchomiona 
rok temu. Była 
atrakcją, ale w tym 

roku nie została 
uruchomiona. Jak 
ustaliliśmy, czeka na 
naprawę. Jak powie-
dział nam rzecznik 
prasowy prezydenta 

Michał Kujaczyń-
ski, obecnie trwa 
usuwanie awarii 
fontanny, której po 
zimie nie udało się 
uruchomić. Życzy-

my powodzenia i 
martwimy się, żeby 
się nie okazało, że 
mamy jednosezo-
nowe inwestycje za 
miliony złotych...

To najnowszy i najlepszy 
skate park w Kołobrzegu. 
Wykonano na nim kilka 
ciekawych zabawek, któ-
re już przypadły do gustu 
fanom deskorolki. To oni 
współpracowali z władzami 
miasta nad wyposażeniem 
tego miejsca. Otworzył je 
prezydent miasta na spon-
tanicznie zorganizowanej 
przez młodych ludzi impre-
zie konkursowej. Janusz 
Gromek przejechał się 
formalnie na deskorolce, 
ale to nie jego podziwia-
no. To młodzi pokazali, co 
potrafią.

Drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych to tra-
dycyjny Śmigus Dyn-
gus. W Kołobrzegu 

tradycji stało się zadość. Woda 
lała się strumieniami, a laniu 
sprzyjała pogoda.

Do lania wykorzystywano 
wszystko, co się do tego nada-
wało. Hitem były butelki typu 
„pet”, a także pneumatyczne 

zabawki. Z mody powoli wy-
chodzą wiadra. A w Kołobrzegu 
coraz bardziej staje się modne 
wrzucenie kogoś do Kanału 

Drzewnego - jest płytki, więc nic 
nikomu nie grozi - no poza tym, 
że się skąpie. Ale w ten dzień 
przecież o to właśnie chodzi…

Śmigiem go… do kanału

Podczas manewrowania z podniesionym holownikiem, ciężki dźwig zapadł się 
w nabrzeżu i pochylił w kierunku kanału portowego. Nic nikomu się nie stało.

Holownik „Butlonos” 
miał zostać podniesio-
ny z wody. Przyjechał 
specjalistyczny dźwig, 
rozstawił się i rozpo-
czął operację. Okazało 
się jednak, że w tym 
miejscu Portu Rybac-

kiego „Butlonos” stać 
nie może. Podczas 
przenoszenia jednostki, 
pod dźwigiem zapadło 
się nabrzeże, a właści-
wie betonowy kanał, w 
którym biegną kable, 
na którym została usta-

wiona łapa dźwigu. W 
tym samym momencie 
ramię niebezpiecznie 
przechyliło się w kierun-
ku wody. Na szczęście 
nic nikomu się nie stało, 
dźwig udało się wypo-
ziomować.

Miał podnieść, 
a sam się 
przechylił

Skate park powinien być otwarty na początku czerwca, razem ze stadionem 
im. Sebastiana Karpiniuka. Na prośbę młodych ludzi otwarto go wcześniej.

Młodzież ma nowy 
skate park

Fontanna nie działa



  18  | www.miastokolobrzeg.pl   maj 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   19    maj 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Na lotnisku w Kluczewie 
pod Stargardem Szcze-
cińskim przypadkowo 
natrafiono nad świetnie 
zachowane pozostałości 
po niemieckim czołgu 
Panzer IV. Jego frag-
menty trafiły na skup 
złomu i tak dotarł do nich 
Jarosław Żejmo, który 
zawiadomił kołobrzeskie 
muzeum. Tylko postawa 
naszej placówki zapo-
biegła przejęciu zabytku 
przez prywatnego kolek-
cjonera. 

- Na mocy zezwolenia 
wydanego w trybie pil-
nym przez konserwatora 
zabytków, starosta ko-
łobrzeski Tomasz Tam-
borski podjął działania 
zabezpieczenia mienia 
Skarbu Państwa, upo-
ważniając podległe mu 
kołobrzeskie Muzeum do 
przeprowadzenia czynno-
ści zgodnych z ustawą o 
ochronie zabytków - mówi 
Paweł Pawłowski, dyrek-
tor muzeum. 

Docelowo zabytek trafi do 
Muzeum Oręża Polskie-
go. Tu zostanie zabez-
pieczony i jeśli wszystko 
się uda, także zrekon-
struowany. To jedno z naj-
większych tego rodzaju 

odkryć w ostatnim czasie. 
Panzerkampfwagen IV to 
najbardziej popularny nie-
miecki czołg średni, sta-
nowiący ważny element 
wyposażenia państw Osi. 
Był niezwykle zwrotny i 
raził ogniem z działa 75 
mm. Zabytek odnaleziony 
na lotnisku w Kluczewie 
został zbombardowany 
w 1944 lub 1945 roku. W 
wykopie znaleziono lotki 
po bombach. Uszkodzony 
pojazd wprowadzono do 
leju po bombie i najpraw-

dopodobniej tam dokonał 
żywota. Aby nie wpadł w 
ręce nieprzyjaciela, został 
najprawdopodobniej za-

sypany ziemią. Zabytek 
będzie stanowił bardzo 
cenne wyposażenie koło-
brzeskiego muzeum.

Zorganizowana na dzie-
dzińcu muzeum atrak-

cja historyczna z pokazem 
kolekcji strojów z XVIII 
wieku była nie lada atrakcją 
dla mieszkańców i turystów. 
Projektantkami i autorkami 
kreacji są Magdalena Bekier 
i pani Juta z Muzeum w 

Dreźnie. Stroje są replika-
mi z epoki, wykonywane 
ręcznie i z wielką pasją. 
Ich autorki także się w nich 
zaprezentowały. Obok sukni 
i codziennych ubrań dla 
niższych rangą społeczną 
kobiet, była również moda 
męska.

Średni niemiecki czołg z czasów II wojny światowej uratowało Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu. Znalezisko odkopano na lotnisku pod Stargardem.

Muzeum uratowało niemiecki czołg

W naszym mieście odbyły się wojewódzkie ob-
chody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uro-
czystościach wzięły udział tłumy mieszkańców.

Król Stanisław 
na ulicach Kołobrzegu

Obchody 3 maja 
rozpoczęły się 
w Bazylice Ma-

riackiej uroczystą mszą, 
którą celebrował Edward 
Dajczak, ordynariusz 
koszalińsko-kołobrze-
ski. W swojej homilii 
nawiązał do pozycji 
człowieka we współcze-
snym świecie - globalnej 
wiosce. Przypomniał o 
idei Konstytucji 3 Maja, 
która upodmiotowiła i 
zrównała stany. - Tak 
bardzo brakuje nam dziś 
szacunku do drugiego 
człowieka, liczy się tylko 
pieniądz - mówił biskup.

Z bazyliki, pochód udał 
się pod pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsud-
skiego. Ulicami miasta 
jechał bryczką sam król 
Stanisław August Ponia-
towski. Po pomnikiem 
odczytano preambułę 
Konstytucji 3 Maja.
Następnie delegacje 
złożyły kwiaty pod po-
mnikiem marszałka. Po 
apelu i salwie honorowej 
(łuski były rarytasem 
nie tylko dla dzieci, ale 
też dla dorosłych), pod 
kierownictwem Marii 
Dudek, śpiewano pieśni 
patriotyczne.

Pokaz 
mody historycznej 
w muzeum
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Studia się przydają…
Gromek: Jak 
studiowałem 
a-wu-ef…

… to miałem 
kiedyś egza-
min…

… ze ściąga-
nia krawata w 
trzech ruchach 
i jak widać się 
przydało.

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

Protokół przede wszystkim

Szufel: Ale habazi dostałaś… Kto 
by przypuszczał…

Czepczyńska: No co ty, to są 
przepiękne róże. Ale dali mi chy-
ba za dużo. Może pomożesz mi 
potrzymać?

Szufel: Nie mam jak, muszę kla-
skać…

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

Gołębie jedną z kołobrzeskich atrakcji

REKLAMA TEL.: 512-495-439, REKLAMA@MIASTOKOLOBRZEG.PL
www .mias toko lob r zeg . p l

!
TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222

To nie centrum Krako-
wa, ale my też na dawnym 

Rynku mamy swoje gołębie. 
Ptaki przed ratuszem są niezwy-
kle popularne. Zarówno turyści 

jak i mieszkańcy karmią je o każdej 
porze roku. Są na tyle oswojone, 
że jedzą ludziom z ręki, choć nie 
brakuje złośliwych, że spoufala-

ją się tak z ludźmi… z głodu. 
No fakt, myszy już daw-

no wyginęły…
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