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Straż Miejska 
ma wreszcie przepisy, 

zgodnie z którymi może 
legalnie usuwać nielegalnie 

handlujących kupców na Bul-
warze Szymańskiego. Czas po-
każe, czy handel majtkami nad 

morzem to już przeszłość… 
O akcji strażników 

piszemy 
na stronie 4.

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944

PRZYSZLIŚMY 
DO CIEBIE MORZE!

„MARSZAŁEK 
MIECZKOWSKA?

Kto zastąpi 
Marka Hoka 
w zarządzie 

w o j e w ó d z t w a ? 
Z naszych infor-
macji wynika, że 
największe szanse 
ma Anna Miecz-
kowska, obecny 
zastępca prezy-
denta Kołobrzegu 
do spraw społecz-
nych. Czy w Szcze-
cinie odnajdzie się 
tak samo jak na 
Ratuszowej? Czy-
taj na stronie 3.

ANNA 
”
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Jerzy Patan, 
nestor kołobrze-

skiego dziennikarstwa, 
wydał drugi tom historii 

Kołobrzegu w latach 60-tych. 
To niezwykła historia miasta 

zapisana na zdjęciach. To 
Kołobrzeg, jakiego wielu z 

nas nie pamięta. 
Strona 7.

ZOBACZ, 
JAK PÓŁ 
WIEKU 
TEMU 
WYGLĄDAŁ 
KOŁOBRZEG!
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godziny otwarcia: 
pn-sob 6:30-22:30
ndz 9:00-21:00

DOSTĘPNE TYLKO 
W STOISKU PATRONACKIM

W DELIKATESACH 34
UL.GRZYBOWSKA

Syropy na przeziębienia i wszelkie 
dolegliwości, również dla diabetyków

Miody 
naturalne 

i ziołomiody 
lecznicze 

Działa wykrztuśnie, moczopędnie i bakteriobójczo. Zalecany przy schorzeniach 
górnych dróg oddechowych, anginach, zapaleniach gardła, i krtani. Działa też 
rozkurczowo i lekko żółciopędnie. 

Kropla krwi polskiego papieża trafi do kościoła Krzyża Świętego w Kołobrzegu. 
Parafii przekaże ją kardynał Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II.

Na prośbę parafii, 
kropla krwi już 

w przyszłym roku bę-
dzie przechowywana w 
przedwojennym kościele 
Krzyża Świętego. Dla koło-
brzeskich Franciszkanów 
to wielkie wydarzenie, 
bowiem podczas obcho-
dów 975-lecia utworzenia 
biskupstwa w Kołobrzegu, 
kardynał Karol Wojtyła 

nocował w klasztorze przy 
ulicy Jedności Narodowej 
razem ze swoim sekreta-
rzem, księdzem Stanisła-
wem Dziwiszem. 

17 sierpnia 1975 roku kar-
dynał Karol Wojtyła od-
prawił mszę jubileuszową, 
a kazanie wygłosił kardy-
nał Stefan Wyszyński, Pry-
mas Polski. Była to jedyna 

wizyta późniejszego Jana 
Pawła II w Kołobrzegu. 
Gdy w 2007 roku Koło-
brzeg odwiedził kardynał 
Stanisław Dziwisz, zwiedził 
bazylikę i oglądał zdjęcia z 
tego okresu. Gdy zobaczył 
na fotografii siebie i papie-
ża, niezwykle się wzruszył. 
Potem ta fotografia trafiła 
do Krakowa, a teraz do 
Kołobrzegu trafią relikwie.

Fot. arch. Jerzego Patana i Parafii Krzyża Świętego

Będziemy mieli 
relikwie Jana Pawła II
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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

Janusz Gromek publicznie 
wyjawił, że to Tomaszowi 
Tamborskiemu propo-
nowano funkcję członka 
zarządu województwa 
w Szczecinie. Ale Tam-
borski odmówił. Teraz 
do Szczecina może trafić 
Anna Mieczkowska. Może, 
bowiem oficjalnie nie ma 
jeszcze żadnej decyzji.

Nieoficjalnie traktuje się 
Mieczkowską niemal jak 
pewniaka. Mówi się, że 
dostała poparcie od posła 
Marka Hoka, który po 
prostu wskazał swojego 
zastępcę. Stanowisko to 
dla Kołobrzegu jest ważne, 
bowiem „nasz człowiek w 
Szczecinie” pilnował tam 
interesów Kołobrzegu. 
Dzięki temu udało nam się 
wykonać wiele inwestycji, 
bo otrzymaliśmy na ten 
cel wsparcie ze środków 
unijnych. 

Anna Mieczkowska trafiła 
do Urzędu Miasta po wybo-
rach samorządowych. W ich 
wyniku Mirosław Tessikow-
ski został radnym Rady Po-
wiatu. Ale nie było mu dane 
zrzec się funkcji radnego, 
aby dalej pełnić obowiązki 
zastępcy prezydenta ds. 
społecznych. Tessikowski 
naraził się niektórym par-
tyjnym działaczom, a po 
wyborach wszystkim oso-
bom, które partii się nara-
ziły, pokazano ich miejsce. 
Tak pracę straciła Wioletta 
Dymecka, tak i funkcję stra-
cił Tessikowski. Zatrzymał 
się w gabinecie wicestarosty. 
Niektórzy mówią, że i tak 
dobrze się skończyło. I tak 
Tessikowskiego zastąpiła 
Mieczkowska, pierwsza ko-
bieta, która objęła tak wyso-
ką funkcję w kołobrzeskim 
samorządzie. 

Mieczkowskiej wróżono 
krótką karierę. Jednak 
radzi sobie dobrze i na 
razie żadnego skandalu z 
jej udziałem nie było. Tyle, 
że ta kariera może zostać 
przerwana. W Platformie 
mówi się, że Mieczkowska 
zna sprawy społeczne, jest 
kobietą, a gdzie diabeł nie 
może, tam babę pośle. I tak 
ma wyglądać nasz koń tro-
jański w stolicy wojewódz-

twa. Anna Mieczkowska 
śmieje się z takiego stawia-
nia sprawy, gdyż jak mówi, 
nic tu nie jest przesądzone, 
nikt z nią nie rozmawiał 
. – Robię swoje – kwituje 
dyskusję zastępca prezy-
denta Kołobrzegu.
A kto zastąpi Mieczkow-
ską? Mówi się o Jerzym 

Wolskim, obecnym szefie 
Klubu PO w Radzie Powia-
tu. Wolskiego wskazywało 
się jako potencjalnego sta-
rostę i potencjalnego za-
stępcę Janusza Gromka już 
w 2006 roku. Bez rezultatu. 
Czy tym razem wybiła jego 
godzina? Pożyjemy, zoba-
czymy.

Czy to 
na pewno 
awans?

W niedzielę woda 
nie była jeszcze 
aż tak zimna, ale 

powiedzmy sobie szcze-
rze, że ciepła to ona nie 
jest. Ale dla morsów z koło-
brzeskiego klubu „Sopel” to 
woda w sam raz. I dlatego 

postanowili zainaugurować 
wreszcie sezon morsowy. 
Wszyscy spotkali się w 
okolicach hotelu „Marine”, 
skąd następnie grupa 
przebiegła aż pod Pomnik 
Zaślubin. Tu, po odpowied-
niej rozgrzewce, jak mówi 

Przemysław Kiełkowski, 
można było nieco się 
ochłodzić. No tak, po krót-
kim biegu taka woda jest 
idealna... A wśród morsów 
można było zobaczyć m.in. 
Marka Zawadzkiego, wójta 
gminy Dygowo.

Gdy dla jednych sezon morskich kąpieli dobiega końca, są i tacy, którzy 
z wodą morską, dodajmy: zimną wodą, witają się z radością. To morsy.

Morsy musiały się… ochłodzić
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POLECAMY
 szeroki wybór konfekcji damskiej i męskiej
 dziewiarstwo i pasmanterię
 obuwie i galanterię skórzaną
 dywany i wykładziny podłogowe 
 meble kuchenne i pokojowe 
 zabawki

PRZYJDŹ      ZOBACZ      KUP

DOM HANDLOWY

spółka jawna

Kołobrzeg, 
ul. Armii Krajowej 10

tel. 94 35 271 93, 
94 35 242 79

e-mail: 
dhbryza@wp.pl BRYZA

Zapraszamy: 
codziennie 

w godz. 10-18 
w soboty 10-15

Jeśli nie masz co kupić do swojego mieszkania, 
w co się ubrać, nie wiesz jakie zabawki kupić 

swojemu dziecku - nie zastanawiaj się - przyjdź do nas.

DELIKATESY WARYŃSKIEGO

Zapraszamy

*Tylko u nas 
zwrot gotówki 

  przy każdym zakupie!
    Zapytaj sprzedawcę o szczegóły

Handlarze wiedzą, że od soboty nie mogą handlować na Bulwarze Szymańskiego. 
Rozłożyli swoje stanowiska, ale z „eksponatami”. Czy to legalne?

Strażnicy egzekwują prawo

19 listopada weszły w 
życie zmiany w Kodeksie 
wykroczeń. Od teraz, kto 
prowadzi sprzedaż na te-
renie należącym do gminy 
lub będącym w jej zarzą-
dzie poza miejscem do 
tego wyznaczonym przez 
właściwe organy gminy, 
podlega karze grzywny. 
W przypadku orzeczenia 
wykroczenia, towar osoby 
nielegalnie handlującej 
może podlegać przepad-
kowi, choćby nie był jej 
własnością. To miał być 
młot na nielegalnych han-
dlarzy na Bulwarze Szy-
mańskiego. Ci doskonale 
wiedzą, że handlować im 
nie wolno. Więc wystawili 
„eksponaty”.

Straż Miejska działa zgod-
nie z ustawą
Zanim przyjechała Straż 
Miejska, przechodnie trady-
cyjnie oglądali towar wysta-
wiony na stolikach. Niestety, 
nikt nie był zainteresowany 
sprzedażą. Była to celowa 
akcja osób handlujących w 
trwającej od wielu miesięcy 
wojnie z kołobrzeską Strażą 
Miejską. Nie mniej jednak 
strażnicy przyjechali i zgod-
nie ze znowelizowanymi 
przepisami rozpoczęli pa-
kowanie słynnego „Warsza-
wiaka”. Na jego stoliku znaj-
dowało się trochę ubrań, a 
pośród nich napisy jasno 
informujące, że nie jest to 
towar na sprzedaż. Strażni-

cy uznali jednak, że 
mogą spisać, 

s p a k o -
wać i 

wywieźć towar, a sprawę 
bezumownego handlu skie-
rować do sądu. Handlarz 
wezwał policję. W tym 
czasie strażnicy przystąpili 
do pakowania ubrań do 
kartonu. Nie było to łatwe, 
bowiem utrudniał im to sam 
obwiniony, jego koledzy 
jak i zwykli przechodnie. 
Strażnicy musieli zastoso-
wać środki przymusu bez-
pośredniego. Ostatecznie 
towar został spakowany. 
Po kilkunastu minutach po-
jawiła się policja. Kierownik 
prewencji miał wątpliwości 
co do zastosowanego przez 
strażników przepisu, bo-
wiem sprzedaży faktycznie 
nie było. „Warszawiak” zaj-
mował jedynie bezumownie 
grunt. Uznano jednak, że 
te kwestie rozstrzygnie Sąd 
Rejonowy w Kołobrzegu, 
gdzie sprawa zostanie skie-
rowana.

Eksponaty są nieopła-
calne
Sprytny wybieg handlarzy 
z Bulwaru Szymańskiego 
nic im nie daje. Bo handlo-
wanie potajemne nie wcho-
dzi w grę, a wystawianiem 
„eksponatów” się nie wyży-
wią. Zimą ich aktywność 
jest mniejsza, ale wiosna 
i lato to czas zarobków. 
Ostatecznie, o legalności 

wystawiania „eksponatów” 
rozstrzygnie sąd. Wszyscy 
bowiem wiemy, że ci ludzie 
nie są kolekcjonerami, ale 
handlują majtkami i innymi 
przedmiotami, niezgodny-
mi z ustawą uzdrowiskową. 
Strażnikom miejskim pro-

ponujemy jednak prowoka-
cję lub inne metody, które 
wykażą faktyczne intencje 
handlarzy. Ci bowiem, 
jeśli nie znajdą innego 
rozwiązania, zbankrutują. 
Już teraz jeden z handla-
rzy wystawił wytłoczki po 

jajkach i puste pudełka po 
margarynie. Jak przyznał, 
w walce ze strażnikami 
stracił 35 tysięcy złotych, 
bowiem takie kary wymie-
rzył mu sąd. Teraz, obok 
kar, handlarzom grozi tak-
że przepadek towaru.
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Zapraszamy!
 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 10.00-18.00

Beata Szyma-
niak, właści-
cielka sklepu 
przy ulicy 

Wolności, nie przypusz-
czała, że spotka ją coś 
takiego. Tu po otwarciu 
pojawił się pierwszy 
klient. Ale jak mówi pani 
Beata, zachowywał się 
dziwnie. Zauważyła, że 
schował pod kurtkę po-

ściel. A gdy zwróciła mu 
uwagę, zaczął uciekać.

To nie był dobry dzień dla 
rabusia. Wkurzona pani 
Beata ruszyła za nim. 
Mężczyzna początkowo 
miał przewagę, która 
jednak zaczęła topnieć z 
minuty na minutę. Obok 
przejeżdżał bowiem 
patrol Straży Miejskiej. 

A ci, jak tylko zobaczyli 
kobietę goniącą męż-
czyznę, momentalnie 
przyłączyli się do po-
ścigu. Po kilku chwilach 
ucieczka zakończyła się 
fiaskiem. Złodziej został 
złapany.

Mężczyzna jest dobrze 
znany strażnikom miej-
skim. Grzegorz Filip 

i Michał Antończak, 
którzy złapali złodzieja, 
wiedzą, że ma co nieco 
na sumieniu. Przyjęli do 
wiadomości tłumacze-
nie, że pościel została 
skradziona jako prezent 
i przewieźli „szczodre-
go” złodzieja do aresz-
tu. Teraz grozi mu kara 
do 8 lat więzienia.

Przed go-
dziną 18 
doszło do 

wypadku tuż przy 
s k r z y ż o w a n i u 
ulicy Katedralnej 
i Walki Młodych. 
Tą ostatnią jechał 

kierowca Citro-
ena. Zahamował 
za późno. Jego sa-
mochód uderzył 
w starszą kobietę, 
która była na pa-
sach. Potrącona 
doznała poważ-

nego złamania 
nogi, obrażeń 
głowy i ogól-
nych potłuczeń. 
Była przytomna. 
Została przewie-
ziona do Szpitala 
R eg iona lnego. 
Młody kierowca 
był trzeźwy. Ze 
wstępnych usta-
leń wynika, że je-
chał przepisową 
prędkością. Przy-
czyny wypadku 
wyjaśnia koło-
brzeska policja.

Na ulicy wolności uciekał złodziej. Z jednego ze sklepów ukradł pościel. 
Ale właścicielka nie zamierzała być ofiarą i ruszyła za złodziejem.

Pościg za 
pościelow ym złodziejem

Na pasach potrącił 

staruszkę

Młody kierowca Citroena wjechał w piątek 
wieczorem w starszą kobietę na przejściu 
dla pieszych na ulicy Walki Młodych. Ze 
złamaniem nogi trafiła do szpitala.



  6  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   7    listopad 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

ZŁOTO | SREBRO | BURSZTYN | METALOPLASTYKA (skup-sprzedaż, sprzedaż ratalna)

ul. Dubois 21, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94-35-228-31
e-mail: maka874@wp.pl

Miasto Kołobrzeg: 5 grud-
nia minie rok od pana wy-
boru na drugą kadencję. Nie 
żałuje pan tego wyboru?
Janusz Gromek: Nie, nie 
żałuję. Wygrałem przy bar-
dzo dobrym wyniku. Moją 
pracę zaakceptowała rodzina, 
chociaż moja wnusia na tym 
nieco cierpi. Rzadziej mnie 
widzi niż innych domow-
ników i zawsze się wyrywa, 
byle się tylko przytulić. Mi-
nął rok czasu ciężkiej pracy. 
Wbrew krytykom, zrobiliśmy 
bardzo dużo.

MK: Ale gdybyśmy spojrzeli, 
gdzie rok temu było miasto 
i teraz, gdzie to miasto jest, 
z punktu widzenia pana 
programu wyborczego, co 
udało się zrobić? My oce-
niając pana, wskazaliśmy 
otwarcie stadionu. Widzi 
pan coś jeszcze?
JG: To drobne przekłama-
nie. Inwestycji nie robi się w 
ciągu miesiąca. Na przykład 
drugi etap obwodnicy przy 
którym zostało bardzo dużo 
zrobione.

MK: Ale tą inwestycją po-
chwali się pan w przyszłym 
roku.
JG: Ale to jest cały czas reali-
zowane. Druga sprawa, to od-
budowa brzegów morskich, to 
jest sukces także mój, bo choć 
realizuje to Urząd Morski, to 
mam tam swoją cegiełkę. Nie 
należy zapominać o rewitali-
zacji strefy uzdrowiskowej. A 
korty tenisowe? To wspaniały 
kompleks nad morzem i po-
mimo, że tam trzeba nanieść 
małe poprawki, to tenisiści 
sobie go chwalą. Trwa prze-
budowa portu jachtowego, 
do końca miesiąca pierwszy 
etap zostanie ukończony. 
Zrobiliśmy wspólnie z panem 
starostą, ulicę Artyleryjską. 
Czy nie widać ścieżek ro-
werowych, wybudowanych 
także z mojej inicjatywy? Nie 
wspomnę o przebudowanych 
chodnikach, nasadzonych 
kwiatach. Wydatki to tak-
że oświata. Inwestycje w 
szkołach są ogromne. Duże 
remonty prowadzone są we-
wnątrz placówek. Powstały i 
powstają boiska, na przykład 
boisko w Szkole Podstawowej 
nr 4. Podsumowując, w zde-
cydowanej większości miasto 
rozwija się zgodnie z planem. 

MK: Jeżeli jesteśmy przy 
planie, to może zdradzi 
pan, co z tą drużyną na 
Euro2012.
JG: Jesteśmy oficjalnym cen-
trum pobytowym na Euro 
2012. Mamy wspaniały sta-
dion, na którym rozgrywane 
są międzypaństwowe mecze. 
Mamy świetne hotele. Ja 
wierzę, że ta historia dobrze 
się skończy. Wszystko wska-
zuje na to, że jedna z drużyn 
wybierze Kołobrzeg. Jeszcze 
odrobina cierpliwości.

MK: Czy jak będziemy 
gościć drużynę, to będzie 
wskazywał ją pan jako argu-
ment tym, którzy krytykują 
pana za budowę stadionu?
JG: O stadionie marzyliśmy 
od lat. Udało nam się zdo-
być wsparcie finansowe z 
Unii Europejskiej i dzięki 
temu ta inwestycja została 
zrealizowana. Oczywiście, 
oczekiwania niektórych były 
bardzo duże, chciano sta-
dionu na 10 tysięcy miejsc, 
podgrzewanej murawy. Ja się 
na to nie zgodziłem. Dzisiaj 
mamy 3 tysiące miejsc i to 
wystarcza. Ale jak patrzę na 
ten podświetlony stadion w 
nocy, to cieszę się, że to pro-
fesjonalne sztuczne oświe-
tlenie zbudowaliśmy, bo na 

początku przeciwko temu 
oponowałem. Stadion kosz-
tował nas ponad 24 miliony 
złotych i dodatkowo 1,5 mi-
liona złotych na wykonanie 
systemu bezpieczeństwa. Te 
1,5 miliona to dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu. 
Gdybyśmy teraz tego stadio-
nu nie zbudowali, to on pew-
nie nigdy by nie powstał. Ta 
inwestycja podniosła naszą 
atrakcyjność, jestem o tym 
przekonany.

MK: Na ostatniej sesji Rady 
Miasta radni PO uchwalili 
pana projekt podwyżki 
podatków. To już kolejny 
rok podwyżki podatków i 
to podwyżki drastycznej, 
zwłaszcza dla przedsiębior-
ców. Dlaczego pan podnosi 
podatki, a po drugie, w 
jakiej sytuacji jest miasto, 
skoro w przededniu kryzysu 
miasto poszukuje tak dużych 
pieniędzy w kieszeniach po-
datników?
JG: Największym naszym 
problemem jest sprzedaż ma-
jątku, bo w tym zakładaliśmy 
przychody do budżetu. Na 
rynku nieruchomości jest za-
stój. Jeśli uda nam się jednak 
sprzedać ten teren pod galerię 
handlową pomiędzy ulicą 
Żurawią i Mazowiecką, to 
będzie dobrze. Nie ukrywam, 
że lekki kryzys jest widoczny 
w mieście, ale ja jestem opty-
mistą. Natomiast jeśli idzie o 
podatki, to podatki podnosi 
się co roku, bo to również 
ważna część budżetu miasta. 
Przyznaję, błędem było, że 
na początku mojej pierwszej 
kadencji podatki nie wzrosły 
nawet o stopień inflacji. A po-
datki mamy niższe niż w oko-
licznych gminach. Nie zga-
dzam się również z zarzutami, 
że dzielimy podatników na 
lepszych i gorszych jeżeli idzie 
o podatki od nieruchomości 
w strefie uzdrowiskowej. Tam 
daliśmy maksymalne stawki, 
a ponadto odwołaliśmy się do 
Trybunału Konstytucyjnego 
od niekorzystnych zmian 
w przepisach. Chodzi o to, 
że uzdrowiska wywalczyły 

sobie zwolnienie z podatku 
wszystkich swoich nierucho-
mości, a nie jak do tej pory 
od tych budynków, w których 
było prowadzone lecznictwo. 
Te zmiany uderzyły w nasz 
budżet. 

MK: A czy to prawda, że aby 
zbilansować budżet, ma pan 
zamiar doprowadzić do czę-
ściowej prywatyzacji Miej-
skiej Energetyki Cieplnej?
JG: Będzie przygotowana 
uchwała intencyjna, która 
pozwoli wybrać jakąś firmę 
w przetargu, która pokaże, czy 
kołobrzeski MEC będzie mógł 
być sprywatyzowany, czy nie. 
Jestem po lekturze artykułu w 
Rzeczpospolitej, która pisała o 
prywatyzacji gminnych spół-
ek energetycznych.

MK: Ale zamiast sprzedawać 
nasze skarby rodowe…
JG: Ale to nie jest skarb ro-
dowy. Decyzja nie została 
jeszcze podjęta.

MK: …mógłby pan zainte-
resować się częściową pry-
watyzacją Zieleni Miejskiej, 
restrukturyzacją w innych 
spółkach, na przykład w 
Komunikacji Miejskiej. 
Można na przykład rozwa-
żyć połączenie Komunikacji 
i Zieleni.
JG: Gdybym chciał ograni-
czać liczbę przewozów, to 
musiałbym się wyprowadzić 
z Kołobrzegu (śmiech).

MK: Wiadomo, że w sprawie 
cen biletów jest określone 
lobby, które dobrze się czuje 
z dużymi dopłatami z bu-
dżetu, ale ostatecznie to pan 
potem ma problemy z wią-
zaniem końca z końcem.
JG: I tutaj też następowały 
błędy, bo przez kilka lat nie 
podnosiło się cen biletów, a 
gdy już podnieść trzeba było, 
to się zrobił szum. Ale to nie 
jest tak, że my nie ograni-
czamy kosztów. Dla przykła-
du, zwróciliśmy uwagę, że 
autobusy jeżdżą do gminy 
Kołobrzeg i wożą jej miesz-
kańców.

MK: Komunikacja kursuje 
do Grzybowa, Zieleniewa, 
Rościęcina.
JG: Chcieliśmy, żeby gmina 
partycypowała w dopłacie. 
Nie ma na to zgody, dlatego 
te kursy, które nie przynoszą 
dochodów, zostaną obcięte. 
Radny Dąbkowski chce noc-
nych kursów do Podczela. Nie 
zgadzam się na to, żeby auto-
busy woziły powietrze. Jeżeli 
idzie o Zieleń Miejską, ma 
ona swoje zadania, wywiązuje 
się z nich i ja bym tego nie 
przesądzał. 

MK: A co w kwestii bu-
downictwa komunalnego? 
Kiedy powstaną nowe 
mieszkania?
JG: To nie jest taka pro-
sta sprawa. Można wziąć 
ogromne kredyty, jak mój 
poprzednik, a potem je 
spłacać. Sytuacja finansowa 
TBS-u jest przez to nie do 
pozazdroszczenia. W kryzy-
sie mieszkania się nie sprze-
dają, nowych nie opłaca się 
budować. Wtedy rozdaliśmy 
ponad 500 mieszkań. Kolejka 
oczekujących nadal rośnie. 
W tej chwili zgłosiła się fir-
ma, która do końca roku ma 
przedłożyć propozycję wybu-
dowania mieszkań komunal-
nych za swoje środki, które 
byśmy spłacali przez 30 lat. 
Musimy to poddać analizie. 
Jeśli to nie wyjdzie, rozpo-
czynamy budowę pierwszego 
z czterech budynków przy 
ulicy Rybackiej.

MK: Od 19 listopada na Bul-
warze Szymańskiego Straż 
Miejska likwiduje nielegal-
ny handel, wszedł w życie 
nowy Kodeks wykroczeń. 
Nie obawia się pan zarzu-
tów w stylu „Gromek oddaj 
nasze miejsca pracy”?
JG: Jestem konsekwentny. 
Nie jestem przeciwnikiem 
handlu, ale ten handel ma się 
odbywać w miejscach do tego 
wyznaczonych. Walczyliśmy 
o zmianę przepisów prawa, 
które dla Kołobrzegu, ale tak-
że dla innych miast było nie-
korzystne. Tu pomagał nam 

wymiernie poseł Sebastian 
Karpiniuk. Dużo pracy wło-
żył w to komendant Straży 
Miejskiej. Bulwar to deptak 
dla turystów, a nie bazar.

MK: Krąży taki dowcip, że 
ulicę Ratuszową chce pan 
zamienić w rów forteczny, 
żeby starosta miał dalej do 
urzędu. Chodzi o szorstką 
przyjaźń pomiędzy panem 
a Tomaszem Tamborskim. 
Co takiego się stało mię-
dzy wami, że jak można 
zauważyć, niekoniecznie się 
lubicie.
JG: Nie znam tego dowcipu. 
To wy widzicie tak te rzeczy. 
Każdy z nas pracuje w innym 
samorządnie i każdy ma swo-
je kompetencje. Chodzi o to, 
aby każdy działał na swojej 
działce. Takie sprawy jak 
amfiteatr i Czesław Niemen, 
czy przeniesienie muzeum na 
tereny należące do miasta to 
są sprawy, które powinny być 
wcześniej przedyskutowane i 
dobrze by było o tym prezy-
dentowi powiedzieć. Jednak 
generalnie uważam, że po 
początkowych drobiazgach, 
współpraca zaczęła układać 
się dobrze.

MK: 3 lata przed panem. Ja-
kieś priorytety? Czymś nas 
pan zaskoczy?
JG: Nie zamierzam nikogo 
niczym zaskakiwać. Trzeba 
się bardziej przygotować 
do zbliżającego się kryzysu. 
Trzeba zabezpieczyć tro-
chę oszczędności. Chcemy 
zdobyć dofinansowanie w 
całości do I etapu obwodnicy, 
zdobyć środki do przebudo-
wy ulicy św. Macieja, chcemy 
rozpocząć z panem starostą 
budowę boiska lekkoatle-
tycznego, a także wspólnie 
boiska przy Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Hotelarskich 
i Szkole Podstawowej nr 3. 
Chcemy przebudować ulicę 
Rzeczną, Morską i Towarową. 
Chcemy również zwiększyć 
jakość pracy instytucji kul-
tury i centrum promocji. Nie 
mówię, że jest źle, ale zawsze 
może być lepiej.

Janusz Gromek: 

Jestem konsekwentny
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!Najlepszy prezent 
pod choinkę!

Jerzy Patan: Urodził się 17 stycznia 1939 roku w Po-
znaniu. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwer-

sytecie Warszawskim. Od 1963 mieszka w Kołobrzegu. 
Dziennikarz, fotoreporter, autor książek, wydawca.

W latach 1965-1971 fotoreporter „Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego”, „Pobrzeża”, „Tygodnika 

Morskiego”,„Głosu Koszalińskiego”. Od 1971 do 1999 
roku fotoreporter i dziennikarz „Głosu Pomorza” (do 
1975 roku – „Głos Koszaliński”). W latach 1989-1990 
fotoreporter gazety zachodnioberlińskiej „Volksblatt”, 
akredytowany w Berlinie.

Zwycięzca prestiżowego Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotografii Prasowej (Warszawa, 1984). Liczne 

nagrody w konkursach fotograficznych. Wystawy 
indywidualne w kraju i zagranicą (NRD, RFN, ZSSR, 
Czechosłowacja). W czasie pracy fotoreporterskiej 
(1969-1999) – tysiące zdjęć w albumach, folderach, 
ważniejszych publikacjach, monografiach miast wo-
jewództwa koszalińskiego, książkach historycznych i 
czasopismach ogólnopolskich.

W 1995 roku założył Agencję Wydawniczą „Pa-
tan-Press” oraz Galerię Dokumentu i Fotografii 

Kołobrzegu z największym w Polsce archiwum zdjęć 
miasta, także z czasów przedwojennych. Od 1996 roku 
autor i wydawca albumów oraz książek o Kołobrzegu i 
Pomorzu Zachodnim.

W 2000 roku został „Kołobrzeżaninem Roku” otrzy-
mując statuetkę konika morskiego za szczególne 

zasługi dla miasta.

Na wielu fotografiach i w wielu książkach szukałem zdjęcia parowozu przejeżdżającego 
przez miasto. 50 lat temu był to widok codzienny, ale dzisiaj… Dla wielu Czytelników lektura 
najnowszej książki Jerzego Patana będzie powrotem do lat młodości, dla innych – stanie się 
odkrywaniem historii.

Jerzy Patan: 

Tego nie znajdziemy w 
internecie. Wpisanie 

żadnej frazy nie da tego 
rezultatu, co przekartko-
wanie książki w rękach. 
Jerzy Patan wydał właśnie 
drugi tom historii miasta 
w latach sześćdziesiątych. 
Drugi, bowiem wydarzeń 
było tak dużo, że w jed-
nej książce nie udało mu 
się ich zebrać. Z jednej 
strony, to wciąż Kołobrzeg 
pustych placów i ulic 

niemal bez samochodów. 
Z drugiej, to Kołobrzeg 
odbudowujący się. Ta od-
budowa trwała przeszło 
50 lat.

Wrażenie robi bazy-
lika bez hełmów 

wieżowych i bez dachu. A 
tłumy wiernych podczas 
uroczystości milenijnych 
w 1967 roku zapierają 
dech w piersiach. Jerzy Pa-
tan pokazał jak powstała 
gazownia i jak gazyfiko-
wano Kołobrzeg. Upa-
miętnił odbudowę miasta, 
powstawanie zakładów 
pracy, szkół i przedszkoli. 
Wspaniale połączył z jed-
nej strony życie codzienne 
zwykłych kołobrzeżan, z 
drugiej – oficjalne wyda-
rzenia i uroczystości. Nie 
jest to kronika wydarzeń, 
to fakty, które miały 
miejsce i zostały opisane 
z dziennikarską precyzją, 
choćby tragedia rybaków 
„Barki” czy wybuch gazu 
w mieszkaniu nad kinem 
„Wybrzeże”. Ale jest także 
historia budowy mola, są 
pochody majowe i posie-
dzenia partyjne.

Dużo miejsca autor 
poświęcił otwarciu 

muzeum w wieży kolegia-
ty, historii Kościoła kato-
lickiego w Kołobrzegu, ale 
przede wszystkim Festiwa-
lowi Piosenki Żołnierskiej, 
publikując także fragment 
wspomnień pomysłodaw-
cy festiwalu – Eugeniusza 
Tkaczuka. Ciekawe jest 
również zdjęcie z antena-
mi przekaźnikowymi na 

wieży bazyliki, przez któ-
re prowadzono na żywo 
transmisję z amfiteatru.

Nie brakuje smaczków, 
powiedzmy z życia 

kurortu. Tabliczka na wy-
dmach, że niszczą je tylko 
osły, przypomina nam, 
że tych osłów nie ubywa. 
Ciekawe są fragmenty 
z książki telefonicznej. 
Telefon w latach 60-tych 
był luksusem, a liczba 
abonentów kołobrzeskich 
w książce telefonicznej 
liczyła… 4 strony. 

Czwarta już książka Je-
rzego Patana wpisuje 

się w swoistą trylogię, opi-
sująca niemal 100 lat dzie-
jów miasta: począwszy od 
historii niemieckiego ku-
rortu, poprzez jego znisz-
czenie i pionierski okres 
zagospodarowywania, po 
czas jego odbudowy. Te 
pozycje wydawnicze ce-
chuje ciekawe spojrzenie 
na historię, pozbawioną 
wywodów naukowych, za 
to opartą na faktach, re-
lacjach i wspomnieniach. 
Do tego, ciekawe zdjęcia 
dopełniają całości, czy-
niąc tę serię prawdziwym 
podręcznikiem o historii 
Kołobrzegu. A skoro tak, 
to dla kołobrzeżan lektura 
obowiązkowa.

Robert Dziemba

MOJE LATA 
SZEŚĆDZIESIĄTE

Kardynał Stefan wyszyński, Pry-
mas Polski, podczas Milenium 
Chrztu Polski, 2 lipca 1967.

Rybacy z „Barki”.

Uroczystości Milenijne w Kołobrzegu, 2 lipca 1967.

Pochód 1-majowy, 1967 rok. Modna wata cukrowa.

Historia Kołobrzegu 
w fotografii według 

Jerzego Patana
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Media nie zajmują się taki-
mi sprawami, a pasjonują 

się ziobrystami i pytaniami, co 
pan Zbyszek tak naprawdę miał 
na myśli i co oznacza, że pan 
Jarosław nic nie mówi. Wcze-
śniej przedmiotem nieustających 
polemik był los pana Grzegorza 
i spekulacje, jaki resort otrzyma, 
czy też Donek wywali go z boiska. 
Serwisy informacyjne z lubością 
przez kilka dni relacjonowały 
kłótnie o pokoje sejmowe oraz za-
powiadały, że pan Janusz zamierza 
protestować pod „Empikiem”, aby 
książka zachęcająca do aborcji 
została przełożona z działu me-
dycznego do młodzieżowego, bo 
widocznie piętnastolatki zbyt 
rzadko korzystają z tego cudu 
techniki medycznej.

Poważne głosy wzywające do 
debaty o ważnych dla Polski 

sprawach, jak rosnące zadłużenie, 
zasadność przystąpienia do strefy 
euro, przerosty zatrudnienia w ad-
ministracji, niewydolność służby 
zdrowia czy też tragiczny poziom 
ustawodawstwa, całkowicie giną 
w medialnym zgiełku. Niedawna 
kampania wyborcza sprowadza-
ła się do prezentowania spotów 
wyborczych, z których absolutnie 
nie można było się dowiedzieć, 
jaki program gospodarczy mają 
poszczególne partie. Obserwacja 
prowadzi do wniosku, że żadne z 
ugrupowań politycznych zasiada-
jących w sejmie nie ma programu 
gospodarczego oraz nie wie, co 
należy zrobić w dziedzinie usta-
wodawczej. Obserwuję w tym za-
kresie swoistą schizofrenię. Z jed-
nej strony podkreśla się, że sejm 
ubiegłej kadencji uchwalił prawie 
tysiąc aktów prawnych, wskazu-
jąc z dumą na opasłe Dzienniki 
Ustaw z okresu czterech lat, które 
zawierają około osiemdziesięciu 
tysięcy stron. Równocześnie do 
świadomości niektórych bardziej 
światłych posłów dociera, że 
istnieje nadregulacja, a z powo-
du pośpiechu jakość ustaw jest 
fatalna. Po części ta nadproduk-
cja ustaw jest spowodowana 
przymusem Unii Europejskiej, 
która z szybkością karabinu 
maszynowego wypluwa kolejne 
akty i nakazuje dostosować do 
nich ustawodawstwo krajowe. W 
chwili wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej do naszego porządku 
prawnego weszło ustawodawstwo 

zawarte na trzystu tysiącach stron 
i tylko część była przetłumaczona 
na język polski. Niemożliwe jest, 
aby ktokolwiek zdołał to przeczy-
tać, nie mówiąc o przyswojeniu 
sobie tej masy aktów prawnych. 
Najszybciej można czytać około 
dziesięciu stron na godzinę. Za-
kładając, że codziennie, każdego 
dnia poświęcimy na to dziesięć 
godzin , to po roku zdołamy prze-
czytać 36500 stron. Całe prawo, 
które przybyło do Polski 1 maja 
2004 roku, wprawny czytelnik 
jest w stanie przeczytać po ponad 
ośmiu latach, a więc pod koniec 
2012 roku. Kiedy jednak już prze-
czyta te trzysta tysięcy stron, to 
nie będzie znał obowiązującego 
prawa, gdyż w międzyczasie przez 
osiem lat powstało w Polsce około 
stu pięćdziesięciu tysięcy stron 
aktów prawnych, a Unia Euro-
pejska dołożyła drugie tyle. Jest 
więc oczywiste, że żaden sędzia, 
ani też profesor prawa nie zna 
obowiązującego prawa. Łacińska 
sentencja „ignorantia iuris nocet”, 
(„nieznajomość prawa szkodzi”), 
nie ma więc żadnego znaczenia. 
Natomiast władza państwowa za-
kłada, że urzędnicy nie mają obo-
wiązku znać prawa, w przeciwień-
stwie do obywateli, którzy muszą 
doskonale się w nim orientować, 
nawet jeżeli nie są prawnikami. 
Obowiązujące prawo dopuszcza 
również i takie sytuacje, że urzęd-
nicy akceptują zachowania oby-

wateli, a po kilku latach dochodzą 
do wniosku, że to co poprzednio 
uznawali za dozwolone, jest już 
zakazane, a na nieszczęsnych 
podatników sypią się kary, które 
błyskawicznie doprowadzają ich 
do ruiny finansowej. 

Od ponad dwóch lat chwile 
zgrozy przeżywają przed-

siębiorcy zajmujący się sprzedażą 
oleju dla celów opałowych. Pro-
blem jest ogólnopolski, a kilku 
kołobrzeskim firmom bankruc-
two zagląda w oczy. W 2004 roku, 
a więc za rządów Leszka Millera, 
powstała ustawa o podatku ak-
cyzowym, która przewidywała, 
że akcyza za olej dla celów opa-
łowych wynosi stawkę obniżoną 
232,00 zł/1000 litrów przy stawce 
podstawowej o 1 złotówkę wyższej 
tj. 233,00 zł/1000 litrów. Jednakże, 
gdyby olej opałowy (barwiony na 
czerwono) nie został użyty na cele 
opałowe, to wówczas sprzedawca 
jest zobowiązany zapłacić zwięk-
szoną akcyzę w kwocie 2.000,00 
zł/1000 litrów, tj. o 1.768,00 zł 
więcej za każde 1000 litrów. Ce-
lem takiego uregulowania było 
zapobieżenie przeznaczania oleju 
barwionego na czerwono na inne 
cele, aniżeli opałowe. Aby uszczel-
nić system i zapobiec nadużyciom, 
w rozporządzeniu wykonawczym 
nałożono na sprzedawców oleju 
opałowego obowiązek doku-
mentowania sprzedaży przez 

paragony fiskalne lub faktury, 
a ponadto kupujący powinien 
oświadczyć, że zużyje olej na cele 
opałowe, jak również poda swoje 
szczegółowe dane, jak adres za-
mieszkania, numer NIP i PESEL 
oraz dokładne dane dotyczące 
urządzenia, w którym olej będzie 
spalany. Sprzedający przedsię-
biorca miał obowiązek każdego 
miesiąca sporządzić zestawienie 
sprzedanego oleju, do którego 
załączał wszystkie paragony oraz 
faktury, jak również oświadczenia 
nabywców, że kupują olej dla ce-
lów opałowych. Sprawdzenia tych 
zestawień i załączników dokony-
wały każdego miesiąca Urzędy 
Celne, które nadzorują rozliczanie 
podatku akcyzowego. Przez kilak 
lat nadzór Urzędów Celnych nie 
wykazywał w dokumentacjach 
sprzedawców jakichkolwiek wad 
czy nieprawidłowości. 

W 2008 roku w ramach szu-
kania kasy na prowadzenie 

polityki miłości, nieznany z na-
zwiska geniusz wpadł na pomysł, 
że można ją uzyskać od licznej 
grupy sprzedawców oleju opa-
łowego. W kraj ruszyły kontrole 
Urzędów Celnych wyposażone w 
szczegółowe instrukcje. Kontrole 
kwestionowały:
a) jakikolwiek brak w oświadcze-
niu na przykład daty, numeru NIP 
i PESEL lub numeru domu;
b) treść pieczątki, którą używali 

sprzedawcy zawierającej oświad-
czenie, że nabywca kupuje olej 
na cele określone w konkretnym 
przepisie rozporządzenia, podczas 
gdy nie było sformułowania „na 
cele opałowe”;
c) podpisanie oświadczenia przez 
któregoś z domowników, np. żonę, 
gdy fakturę wystawiono na męża;
d) datę oświadczenia, gdy była 
inna niż na fakturze;
e) oświadczenie napisane na fak-
turze, a nie na odrębnej kartce;
f) nalewanie oleju opałowego 
do zbiornika kupującego przy 
użyciu pistoletu, jaki widuje się 
na stacjach benzynowych przy 
dystrybutorach.

Jakakolwiek formalna nie-
dokładność powodowała, że 

Urząd Celny naliczał karną ak-
cyzę zwiększając, ją z 232,00 zł do 
2.000,00 zł za 1000 litrów, w więc 
o 862%. Kontrole obejmowały 
okresy sprzed kilku lat i dotyczyły 
oleju już dawno sprzedanego. 
Sprzedawca musiał jednak płacić 
karę, która przekraczała wartość 
oleju. Odwołania do Dyrektora 
Izby Celnej nic nie pomagały, 
bo II instancja również działała 
według tego samego schematu. 
Po oddaleniu odwołania w fir-
mach sprzedawców pojawiali się 
komornicy, którzy bezwzględnie 
egzekwowali rzekome zaległości 
w zapłacie akcyzy pomimo, że 
nieszczęśni sprzedawcy czerwo-
nego oleju odwoływali się do 
sądów administracyjnych. Kilka 
dni temu Telewizja Polsat poka-
zała reportaż o kobiecie, którą 
Urząd Celny doprowadził do 
ruiny, gdyż prowadziła sprzedaż 
oleju opałowego nalewając go tzw. 
pistoletem. Kobieta ta płacząc py-
tała: „To czym miałam nalewać? 
Chochlą!?” 

Urzędy Celne powodują 
bankructwo sprzedawców 

pomimo, że nie ma jakiegokol-
wiek podejrzenia o przekręt, tj. 
że olej jest zużywany na inne cele, 
aniżeli opałowe. W tych wszyst-
kich sprawach (a są ich tysiące) 
Urzędy Celne odmawiają kontroli 
nabywców i przesłuchania ludzi, 
którzy olej opałowy kupowali, aby 
ustalić, czy rzeczywiście został on 
zużyty zgodnie z celem. Prawda 
ich nie interesuje, a poprzestają 
na stwierdzeniu jakichkolwiek 
uchybień formalnych. Zjawisko 

Istnieją niesprawiedliwe bądź całkowicie zbędne przepisy prawne, które stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie.

Czy jesteśmy skazani 
na psucie prawa?

Felieton z ławy i obrońcy kibica
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Kołobrzeg – 5 km Stramnica Dom 
wolno stojący o pow. 115 m2.

Działka ładnie zagospodarowana o 
pow. 918 m2 - własność

CENA – 790.000 zł
UWAGA – możliwość przyjęcia w 

rozliczeniu mieszkania w Kołobrzegu

 OFERTA: 14744

Kołobrzegu / Zieleniewo
Budynek mieszkalny jednorodzinny, 
wolno stojący o pow. użyt.181 m2. 

II kondygnacje, 5 pokoi .
Rok budowy 2004. Ogrzewanie 

– gazowe oraz kominkowe.
Działka o pow. 1201 m2. 

Cena: 995.000 zł

 OFERTA: 15966

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 220 

m2, działka o pow. 350 m2. Rok bud. 
1987, 6 pokoi, 

ogrzewanie – gazowe, grunt - 
własność 

CENA – 580.000 zł

 OFERTA: 14434

Kołobrzeg 
Dom w zabudowie bliźniaczej  o 

pow.  ca. 470 m2,
12 pokoi.

Działka o pow. 455 m2.
CENA – 800.000 zł

 OFERTA: 14838

Grzybowo
Dom w zabudowie bliźniaczej 

o pow. 360 m2, 7 pokoi.
Działka o pow. 1596 m2.

CENA – 999.000 zł

 OFERTA: 15516

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 
wolno stojący o pow. użyt. ok. 174 

m2 pow. cał. ok. 250 m2. Dom 
położony w gminie Dygowo 8 km 

od Kołobrzegu. Rok budowy 2002. 
Ogrzewanie – gazowe. 

Działka o pow. 3000 m2. 
Cena  - 498.000 zł

 OFERTA: 15952

Budynek mieszkalny wolno stojący 
położony w Budzistowie, ok. 3 km 
do morza,  o pow. cał. ok. 200 m2, 
pow. użyt. ok. 144 m2. Rok budowy 
1998. Działka o pow. 800 m2 - grunt 

własność. 
Cena  - 750.000 zł

 OFERTA: 15934

Kołobrzeg / Witkowice
Dom w zab. szeregowej o pow. 220 

m2, 8 pokoi.
Działka o pow. 501 m2.

CENA – 549.000 zł

 OFERTA: 14539

Kołobrzeg/Śródmieście, około 1200 
m do morza i starówki. 

Dom w zab. szeregowej o pow. 214 
m2, 8 pokoi + salon z kominkiem o 

pow. 25 m2 + 2 kuchnie + 
4 łazienki. Rok budowy 1993. 

Działka o pow. 306 m2. 
CENA – 620.000 zł

 OFERTA: 14944

Kołobrzeg – 27 km
Budynek mieszkalny wolnostojący o 

pow. 100 m2, 4 pokoi.
Podwyższony standard, po remoncie

Działka o pow. 9.600 m2.
CENA – 190.000 zł

 OFERTA: 15469

Grzybowo
Budynek mieszkalny wolnostojący z 

pokojami na wynajem 
o pow. 300 m2,

13 pokoi.
Działka o pow. 817 m2.
CENA – 1.400.000 zł

 OFERTA: 15640

Kołobrzeg /Zachodnia
Dom pensjonat w zabudowie 

bliźniaczej  o pow.  cał. 220 m2,
10 pokoi.

Działka o pow. 187 m2.
CENA – 790.000 zł

 OFERTA: 4184

Dygowo
Budynek mieszkalny jednorodzinny, 

wolno stojący o pow. ok. 120 m2. 
II kondygnacje, 4 pokoje.

Rok budowy 2007. Ogrzewanie 
– elektryczne oraz kominkowe.

Działka o pow. 1170 m2. 
Cena: 535.000 zł

 OFERTA: 15956

Rzesznikowo. Gospodarstwo rolne 
o pow. 5,7476 ha, około 30 km od 
Kołobrzegu. Dom o pow. cał. 350 

m2, rok budowy 1930, po remoncie 
parter i dach oraz stajnia o pow. ok. 

500 m2. Możliwość prowadzenia 
działalności agroturystycznej.

Cena -  580.000 zł

 OFERTA: 15954

Grzybowo
Dom w zab. szeregowej o pow. 

160 m2, 4 pokoje.
Działka o pow. 515 m2.

CENA – 730.000 zł

 OFERTA: 4005

Kołobrzeg /Radzikowo
Dom w zabudowie szeregowej 

o pow. 200 m2, 5 pokoi.
Działka o pow. 496 m2.

CENA – 680.000 zł

 OFERTA: 15477

Kołobrzeg ul. Sosnowa 9
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 

220 m2, 9 pokoi.
Działka o pow. 500 m2.

CENA – 750.000 zł

 OFERTA: 15715

Grzybowo
Budynek mieszkalny  przystosowany 

do prowadzenia niewielkiej 
działalności z pokojami do 

wynajęcia. o pow. 134 m2, 6 pokoi.
Działka o pow. 1082 m2.

CENA – 840.000 zł

 OFERTA: 5386

ma charakter powszechny, gdyż 
wszystkie kontrole stwierdziły 
rzekome nieprawidłowości po-
mimo, że te same Urzędy Celne 
przez około cztery lata wyraźnie 
akceptowały stosowane przez 
sprzedawców praktyki.

Byłbym trochę niesprawiedliwy, 
gdybym odpowiedzialnością 

za całe zło obarczał Urzędy Celne, 
które jedynie działają na polece-
nie i stosują prawo tak, aby jak 
najdotkliwiej uderzyć przedsię-
biorców po kieszeni. Skoro prawo 
jest złe i niesprawiedliwe, to nale-
ży je zmienić, co też uczyniono. W 
tym miejscu muszę rozczarować 
czytelnika, który spodziewa się 
szczęśliwego zakończenia. Usta-
wa z dnia 6 grudnia 2008 roku o 
podatku akcyzowym przeniosła 
do tekstu znowelizowanej ustawy 
zapisy z rozporządzenia. Oznacza 
to, że sprzedawca nadal musi wy-
pełnić rozliczne obowiązki, ale nie 

w oparciu o rozporządzenie, lecz 
ustawę. Pozostawiono bez zmian 
zapisy, które pozwalają nadal 
urzędnikom dokonywać inter-
pretacji przeciwko podstawowej 
zasadzie, że podwyższony o 862% 
podatek akcyzowy można nałożyć 
w przypadku przeznaczenia oleju 
opałowego na inne cele (np. do 
napędzania samochodu czy trak-
tora). Nowa ustawa z 2008 roku 
pozwala nadal wykorzystywać 
każdy najmniejszy pretekst i każde 
uchybienie formalne do nałożenia 
karnego podatku. Jeden z sądów 
administracyjnych powziął po-
ważne wątpliwości co do zgodno-
ści tych przepisów z Konstytucją, 
a więc istnieje jakaś nadzieja, że 
Trybunał Konstytucyjny naprawi 
błędy posłów i senatorów. 

Powstają jednak podstawowe 
pytania: dlaczego koalicja 

ludzi rzekomo światłych i rozum-
nych pozwala na wykańczanie 

całej gałęzi gospodarki, a także 
czy mamy do czynienia z prostym 
zaniechaniem, czy też ze świado-
mą akcją. W chwili zmiany ustawy 
w grudniu 2008 roku kontrole 
Urzędów Celnych były w pełnym 
rozkwicie, a więc istniała (przy-
najmniej w niektórych kręgach) 
świadomość, jakie są skutki utrzy-
mywania przepisów o podatku 
akcyzowym w dotychczasowym, 
niezmienionym co do zasady 
kształcie.

Przedstawione uwagi o podat-
ku akcyzowym dobitnie po-

kazują, że faktycznie nie istnieje 
w Polsce merytoryczna opozycja, 
która patrzy władzy na ręce i bije 
na alarm w przypadku zamachu 
na dobra obywateli. Posłowie z 
partii będącej u władzy jak i w 
opozycji są źle przygotowani do 
wypełniania funkcji poselskich. 
Moim zdaniem, zalew ustaw po-
woduje, że nie czytają oni nawet 

połowy projektów, a głosują tak, 
jak pokazuje lider ugrupowania 
lub osoba przez niego wyznaczo-
na. Biura poselskie zajmują się 
załatwianiem drobnych spraw 
wyborców i nie pomagają w pracy 
ustawodawczej. W 2007 roku Plat-
forma Obywatelska twierdziła, że 
po zdobyciu władzy wyeliminuje 
ustawy złe i szkodzące naszej 
gospodarce. Między innymi w 
tym celu powołano sejmową ko-
misję „Przyjazne Państwo” pod 
przewodnictwem pana Janusza 
Palikota, która przez kilka lat nie 
wyeliminowała żadnego szkodli-
wego aktu prawnego, a ustawa o 
podatku akcyzowym z grudnia 
2008 roku powstała w okresie 
działalności tej komisji. Jedynym 
„osiągnięciem” Komisji Palikota 
była ustawa, której zamierzeniem 
było skrócenie terminu założenia 
firmy, co miało się odbywać w 
„jednym okienku”. Efektem tych 
zmian było wydłużenie czasu 

trwania czynności rejestracyj-
nych. Obecnie pan Janusz chodzi 
w glorii znawcy i reformatora pol-
skiej gospodarki, a pan Biedroń z 
jego drużyny nie wie nawet co to 
jest Konwent Seniorów (sypnął się 
u Moniki Olejnik). 

Życie dopisało kolejny roz-
dział horroru pod tytułem 

„podatek akcyzowy”. Nasz sejm, 
w nieustannym trudzie zmian w 
ustawach, ostatnio wprowadził 
podatek akcyzowy od węgla ku-
powanego przez kilka milionów 
obywateli, który wchodzi w życie 
1 stycznia 2012 roku. Ustawa ta 
została uchwalona z tak licznymi 
błędami, że każdy nabywca węgla 
może zostać obciążony karną ak-
cyzą za niespełnienie wymogów. 
Kupując węgiel nie można już 
spać spokojnie, bo do drzwi mogą 
załomotać poborcy skarbowi.

Adwokat Edward Stępień
www.edwardstepien.pl

Kołobrzeg-Zieleniewo, 
ul. Szczecińska 101

Tel. 94 351 71 22

 Klimatyzatory, wentylatory, systemy wentylacji

 Instalacje energooszczędne, pompy ciepła, kolektory słoneczne

 Fachowość i doświadczenie!

 Nowość! Serwis klimatyzacji samochodowej!

 Przeglądy, czyszczenie, ozonowanie

Od ponad 10 lat tworzymy pozytywny klimat 
wokół Państwa inwestycji

www.mix-art.pl

agencja imprez
tel.: +48 604 697 763

e-mail: biuro@mix-art.pl

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

Oferty promocyjne:
 POŁOWINKI    STUDNIÓWKI

 WESELA OSTATNIE WOLNE TERMINY 2012
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Na otwarcie obiek-
tu przybyło wielu 
gości, m.in.: wójt 

gminy Rymań Mirosław 
Terlecki, wójt gminy Sie-
myśl Marek Dołkowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy Rymań Mirosław 
Ekiert, radni i sołtysi gminy 
Rymań oraz ksiądz Marek 
Mierzwa, który dokonał po-
świecenia sali wiejskiej. 

Świetlica w miejscowości 
Jarkowo została dofinan-
sowana w 50 procentach z 

Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach 
działania „Odnowa i rozwój 
wsi” w wysokości 314 tysię-

cy złotych. Całkowity koszt 
zadania to ponad 853 ty-
siące złotych.

Budynek sali wiejskiej ma 
hol, salę spotkań, zaplecze 
kuchenne, biuro oraz salę 
komputerową. Świetlica z 
pewnością zaspokoi po-
trzeby społeczne i kultural-
ne mieszkańców, podniesie 
atrakcyjność miejscowości 
oraz stworzy miejsce spo-
tkań dla społeczności lokal-
nej, w tym głównie dzieci i 
młodzieży.K.U.

Tradycją szkoły filialnej w 
Dębicy jest coroczne uro-
czyste pasowanie pierwszo-
klasistów na ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Rymaniu. W 
tym roku uroczystość odby-
ła się 4 listopada. Uczniowie 
klasy pierwszej pod opieką 
Moniki Grzejdak, przygoto-
wali program artystyczny, w 
którym przedstawili swoje 
uzdolnienia recytatorskie i 
wokalne. 

Punktem kulminacyjnym 
było uroczyste ślubowanie i 
pasowanie „czarodziejskim” 
ołówkiem pierwszoklasi-
stów przez dyrektora szkoły 
oraz wręczenie pamiątko-

wych dyplomów. Nie obyło 
się bez oklasków, życzenia 
wielu sukcesów w nauce, a 
bohaterowie uroczystości 
otrzymali od zaproszonych 
gości wiele upominków. Po 
części oficjalnej wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.K.U.

10 listopada, w sali wiejskiej w Rymaniu, odbyła się uroczystość przygotowana 
przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Akademię przygotowała Krystyna Piecyk. 

Wspomnienie Święta Niepodległości 
Przedstawienie miało 
na celu przybliżenie 
wydarzeń jakie miały 
miejsce w 1918 roku. 
Po występie młodzieży 
na scenie pojawił się 
chór „Kombatant”, który 
zaprezentował program 
pt. „Wojenko, wojenko”. 
Zebrani w sali goście 
mogli wysłuchać wielu 
pieśni patriotycznych 
z okresu powstawania 
państwa polskiego. Wy-
stęp był wspaniały, nie 
brakowało oklasków, 

jak i gromkich owacji. 
Dodajmy, że chór „Kom-
batant” to najstarszy z 
kołobrzeskich chórów. 
Został założony w 1978 
roku. Specjalizuje się w 
piosence żołnierskiej, a 
jego członkami to sybi-
racy kombatanci, wdowy 
po kombatantach, po-
tomkowie kombatantów, 
a pozostali członkowie to 
byli żołnierze zawodowi.

Na zakończenie wystę-
pu, wójt Mirosław Ter-

lecki wraz z dyrektorem 
Henrykiem Gromkiem 
wręczyli piękne czer-
wone róże wszystkim 

członkom chóru. Na 
twarzach zgromadzo-
nych było widać zado-
wolenie.K.U.

PASOWANIE 
NA UCZNA

W sobotę 29 października, uroczyście otwarto nowo wybudowaną salę 
wiejską w miejscowości Jarkowo. 

SALA WIEJSKA W JARKOWIE JUŻ OTWARTA

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
w Barzkowicach

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA KONKURS NA:

 CIASTO ŚWIĄTECZNE
 POTRAWĘ WIGILIJNĄ
 STROIK ŚWIĄTECZNY

 SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto do 30  listopada 2011 r.  zgłosi 
uczestnictwo w konkursie w Terenowym Zespole Doradców w Kołobrzegu – tel. 
94 35 240 30 (jedna praca w kategorii).

2. Prace będą prezentowane na spotkaniu „Wigilia Wsi Polskiej”  w dniu 10 grud-
nia 2011 r. i oceniane przez jury konkursu powołane przez TZD Kołobrzeg.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2011 r. (sobota) w 
MOSiR – HALA ŁUCZNICZKA w Kołobrzegu.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
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Burmistrz Gościna informuje, że zakończyła się realizacji 
Projektu pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Kościel-
nej i przebudowa ulicy Mickiewicza w Gościnie.” ,dofi-
nansowanego w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU 
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011”.

Dokładnie dwóch wygranych piłek zabrakło 
naszym dziewczynom z Gościna do zwycięstwa 
w Towarzyskim Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet, 
który odbył się 22 października na Hali Sportowej 
w Gościnie. W turnieju wzięły udział drużyny z 
Koszalina, Wolina, Rymania, Złocieńca, Drawska 
Pomorskiego, Reska, Gryfic, no i oczywiście nasze 
„Pawlaczki” z Gościna, które w zaciętym finało-
wym meczu rozstrzygniętym zresztą dopiero w 
tie-breaku uległy drużynie ze Złocieńca ostatecz-
nie zajmując drugie miejsce w całym turnieju.

Klasy II le i I le wzięły udział 
w wycieczce do Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej 
i Kaszubskiego Dywizjonu 
Straży Granicznej w Gdań-
sku. W ramach programu 
„Innowacje pedagogiczne – 
Straż Graniczna” uczniowie 
z klas pierwszej i drugiej 
gościńskiego Zespołu Szkół 
Gospodarki Żywnościo-
wej, kolejny już raz mieli 
możliwość uczestniczenia 
w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych w Central-
nym Ośrodku Szkolenia 
Straży Granicznej w Ko-
szalinie. Uczniowie tych 
klas spotkali się również z 
przedstawicielami Placówki 
Żandarmerii Wojskowej 
z Koszalina. Żołnierze 

przybliżyli młodym pogra-
nicznikom specyfikę swojej 
służby. 

W październiku odbył się 
spływ kajakowy rzeką Regą 
(klasy 1la i 1lb). Trasa miała 
długość 15 km i zaczynała 
się w Trzebiatowie a koń-
czyła w Mrzeżynie. Udział 
w nim wzięło 31 uczniów , 
opiekunami byli R. Jezierski 
i wychowawczynie klas.

Uczniowie pod opieką 
Marka Zawadzkiego - wójta 
gminy Dygowo, przygoto-
wali widowisko plenerowe 
pt. „Śmietnik historii”. Zo-
stało ono zaprezentowane 
w Dygowie podczas obcho-
dów Święta Niepodległości.

Mężczyźni, prawdo-
podobnie ojciec i syn, 
mieszkańcy Wartkowa w 
gminie Gościno, spoży-
wali alkohol. W pewnym 
momencie doszło pomię-
dzy nimi do sprzeczki. W 
ruch poszła siekiera. Je-
den z mężczyzn okładał 
nią drugiego po głowie. 
Ambulans zabrał go do 
szpitala. Z naszych in-

formacji wynika, że jego 
życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo. Szczegóły 
zajścia ustala policja, 
której uczestnicy zajścia 
są znani. To nie pierwsza 
interwencja w związku z 
kłótnią po spożywaniu al-
koholu w Wartkowie, ale 
pierwszy raz jej uczestni-
cy sięgnęli po tak mocne 
argumenty...

W p r z e d d z i e ń 
Święta Nie-
podległości w 

gimnazjum odbył się uro-
czysty apel z udziałem 

Seniorów Ziemi Gościń-
skiej, których uczniowie 
uhonorowali wiązankami 
kwiatów. Klasy drugie „a” 
i „b” pod opieką nauczy-

cieli przygotowały mon-
taż słowno-muzyczny. 
Słuchaczy szczególnie 
urzekły pieśni legionowe 
śpiewane przez zespół 

„Nuanda” i naszych soli-
stów. Uczniowie w towa-
rzystwie zaproszonych 
gości złożyli kwiaty pod 
Obeliskiem Pionierów. 

Dzień 
Niepodległości

RAPORTY 
Z MUNDUROWEGO 

RATAJA 

Mężczyzna z ranami ciętymi głowy trafił w nocy do 
Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu po tym, jak 
został uderzony przez członka rodziny... siekierą.

Wyrównali rachunki 
przy użyciu siekiery

PAWLACZKI GOŚCINO o krok od zwycięstwa



  12  | www.miastokolobrzeg.pl   listopad 2011 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   13    listopad 2011   www.miastokolobrzeg.pl 

Miasto Kołobrzeg: Jak 
doszło do tego, że w 
ciągu roku od wyborów 
samorządowych stał się 
pan liderem kołobrzeskiej 
opozycji?
Andrzej Mielnik: Ja nie 
traktuję siebie jako opo-
zycję. Jeżeli coś mi się nie 
podoba – walę prosto z 
mostu – taki ma charakter. 
Czasami zarzuca mi się, że 
nie zawsze mówię wszystko 
do końca. Po prostu, na-
uczyłem się, że władza ma 
długie ręce. I tu nie o to 
chodzi, że boję się o siebie, 
ale o pracowników, o ludzi, 
którym muszę zapewnić 
stabilizację. Czasami mu-
szę ugryźć się w język, 
ale to nie jest jakaś tajna 
wiedza, zresztą, czytając 
portal „miastokolobrzeg.pl” 
można się tego samego do-
wiedzieć. Natomiast jeżeli 
chodzi o opozycję, to dzi-
wię się, bo faktycznie, jej od 
roku nie ma. Sam się o tym 
przekonuję, gdy wskazuję 
kierunek, w którym można 
drążyć temat i nie ma jakie-
gokolwiek zainteresowania. 

MK: No to kto ma patrzeć 
władzy na ręce i obserwo-
wać, jak staje się gwaran-
cją rozwoju?
AM: Dla mnie to jest gwa-
rancja stagnacji, gwarancja 

tego, że się nic nie zmieni i 
gwarancja tego, że jest coraz 
gorzej w mieście. Tak dalej 
być nie może. Wszystkie in-
westycje, które zostały dzi-
siaj zrobione, przepraszam, 
bądźmy szczerzy do bólu – 
moim idolem Henryk Bień-
kowski nie był – ale prawda 
jest taka, że wszystkie te ele-
menty zostały wykreowane 
w poprzedniej kadencji. 
Przez te 4 ostatnie lata, a w 
zasadzie 5 lat, niech każdy 
sobie odpowie, co nowego 
wymyślono w mieście: na 
jakie nowe inwestycje w 
latach 2014-2020 będziemy 
się szykowali? Ja tego nie 
widzę i mam obawy, że tego 
widział nie będę. 

MK: A wskazał pan prezy-
dentowi: słuchaj Janusz, te 
podatki to przegięcie?
AM: Oczywiście, rozma-
wialiśmy. Nasze rozmowy 
toczyły się przed sesją na 
temat Centrum Pierwszej 
Sprzedaży Ryb i podatków. 
Podział był taki, jak to 
prezydent powiedział: od-
puszcza mi jedno, drugiego 
mi nie odpuszcza. Centrum 
nie zostało sprzedane, choć 
przeraża mnie to, co prezy-
dent powiedział: „na razie”. 
To powinno zostać sko-
munalizowane i trafić do 
Zarządu Portu. Tak się nie 
stało, więc dalej trzeba o 
tym rozmawiać. A podatki? 
Nie było wsparcia. Dziwię 
się tutaj przedsiębiorcom, 
którzy nie byli przeciwni. Ja 
rozumiem, że są podwyżki 
podatków. Ale prezydent 
nie dzieli podatków równo, 
tylko podzielił społeczeń-
stwo na tych, którzy są lepsi 
i gorsi. Prezydent słucha 
Izby Gospodarczej, a wszy-
scy pozostali są nieważni. 

MK: Czyli co, Kołobrze-
skiej Izbie Gospodarczej 
zawdzięczamy podwyżkę?
AM: Pan to powiedział, ja 
mogę potwierdzić, bo pre-
zydent powiedział, że jeżeli 
oni to klepnęli, to jest OK. 
Jeżeli chodzi o podwyżkę 

podatków, jeżeli ona już 
musiała być, to chociaż 
powinna być równa. Dzi-
siaj, część ludzi poprzez 
działania ustawodawcy 
podatki będzie płaciła 
mniejsze, mam tu na myśli 
całą strefę uzdrowiskową. 
Ta grupa przychyliła się do 
tego, że skoro płaci mniej, 
to ta obecna podwyżka 
wyrównująca może być w 
takim kształcie. Uważam, 
że w tym mieście są możli-
wości pozyskania pieniędzy 
z zupełnie innych źródeł 
i można zostawić podatki 
w spokoju, nie tylko dla 
przedsiębiorców. 

MK: No właśnie, został 
pan szefem Kołobrze-
skiego Stowarzyszenia 
Kupców i Przedsiębior-
ców. Jedni mówią, że się 
Mielnik dowartościował, 
ale inni pokładają w panu 
spore nadzieje, zwłasz-
cza mając w pamięci, że 
przedsiębiorcom miała 
dopomóc Platforma rzą-
dząca na przykład w mie-
ście. Ma pan jakąś wizję 
swojego działania? Będzie 
pan walczył o przedsię-
biorców?
AM: Ja dowartościowa-
nia nie potrzebuję. Sam 
rezygnowałem z funkcji 
starszego cechu, ponieważ 

nie mogłem się dogadać z 
kolegami co do tego, jak ten 
cech powinien być modyfi-
kowany. Kiedy przez 4 lata 
byłem prezesem Stowarzy-
szenia Kupców i Przedsię-
biorców, gdy upłynęły moje 
dwie kadencje, zgodnie ze 
statutem, żeby nie wpływać 
na działania nowego za-
rządu, po prostu się wyco-
fałem, nie tylko z zarządu, 
ale także ze stowarzyszenia. 
Teraz powracam. Mogłem 
być równie dobrze wice-
prezesem Kołobrzeskiej 
Izby Gospodarczej, ale nie 
chciałem, ponieważ mam 
dość krytyczne zdanie na 
temat pewnych rzeczy, któ-
re się tam dzieją. Natomiast 
potwierdzam, że bardzo 
wiele osób uważa, że przed-
siębiorcy nie mają żadnej 
reprezentacji. Dzisiaj wiele 
osób, które wielkie nadzieje 
wiązało z bezpośredniością 
Janusza Gromka, liczyło, że 
prezydent położy większy 
nacisk na sprawy gospo-
darcze i miastotwórcze. 
Oczywiście, zaraz usłyszę, 
że w mieście się tyle bu-
duje. Tylko pytanie, czy to 
ma wpływ na wzrost ilości 
turystów? Nie. I tak zaczęła 
się dyskusja, co by tu zrobić, 
żeby ten kierunek działań 
zmienić. Pojawił się pomysł 
utworzenia zupełnie nowej 

organizacji. Zastanawia-
łem się nad tym pół roku 
i zgodziłem się wstąpić do 
Stowarzyszenia Kupców i 
Przedsiębiorców. Nie po-
szedłem tam po to, żeby 
walczyć, ale po to, żeby w 
toku dyskusji zmieniać kie-
runki działań w mieście.

MK: W ramach hasła 
„przywróćmy normal-
ność”?
AM: (śmiech) Wychodzę z 
tego założenia, że ta nor-
malność jest subiektywna. 
Każdy ją widzi inaczej. 
Natomiast ja zgłaszam od 
lat pomysły, które moim 
zdaniem w tym kierunku 
zmierzają, czyli poszerzenie 
granic miasta, czy cho-
ciażby otwarcie przejścia 
kolejowego od ulicy Zdro-
jowej do Okopowej, bo to 
jest proste, a wiele rzeczy 
by ułatwiło. Tymczasem 
zaczynamy jako miasto 
rozprzedawać wszystko 
co się da. Z tego co wiem, 
MEC ma być prywatyzo-
wany, chociaż radni jeszcze 
o tym nie wiedzą. Ja jestem 
przeciwnikiem działania 
na zasadzie grabienia tego 
miasta. Mówię dość mocno, 
ale tak uważam. A pytanie 
jest takie: co będzie, kiedy 
sprzedamy wszystko co 
możliwe? 

Miasto Kołobrzeg: Co 
takiego się stało, że nie 
wspiera już pan posła 
Czesława Hoca?
Michał Spieszyński: Po 
prostu, nasze drogi się roze-
szły. Poseł Hoc postanowił 
postawić na kogoś innego. 
Ja też sobie sporo rzeczy 
przemyślałem. To nie jest 
tak, że ktoś porzuca swoje 
przekonania czy zmienia 
się z dnia na dzień. Pewne 
rzeczy dojrzewają. Szcze-
gólnie, że mnie interesują 
bardziej działania dla ludzi, 
niż interesu partii. Dużo ser-
ca i pracy włożyłem w Pra-
wo i Sprawiedliwość, choć 
nigdy do niego formalnie nie 
należałem. Znam tę partię 
dokładnie od środka, jej sła-
be strony i jej zalety, ale nie 
potrafiłem zrozumieć pew-
nych zależności, dlaczego 
wybrany przez ludzi poseł 
na Sejm RP nie współpra-
cuje z lokalnymi władzami. 
Dlaczego nie proponuje 
się pomysłów, często się 
krytykuje, ale niestety już po 
fakcie. Idąc lekarskim wzo-
rem, zaleciłbym więcej profi-
laktyki, czyli warto wcześniej 
rozmawiać oraz więcej się 
angażować w sprawy wy-
mierne dla kołobrzeżan na 

etapie ich realizacji. Choć 
co ja będę innych bardziej 
doświadczonych pouczał. 
Myślę, że nadal mam tam 
wielu przyjaciół i wolałbym 
to tak pozostawić. Prawo i 
Sprawiedliwość to zamknię-
ty epizod.

MK: I skoro poseł Hoc 
nie rozmawiał z ekipą, to 
postanowiłeś go w tym 
wyręczyć, czyli konkret-
nie poparłeś w wyborach 
parlamentarnych Łukasza 
Czechowskiego. Szyb-
ka wolta. A przy okazji 
dodałeś, żeby na Marka 
Hoka, też członka PO, nie 
głosować.
MS: Moje poglądy się nie 
zmieniły. Nadal twierdzę, 
że najważniejszymi wyzwa-
niem dla nas jest uporząd-
kowanie spraw pokoleń 
wchodzących w dorosłe 
życie oraz kwestia historii 
i tożsamości kulturowej. 
Przed Kołobrzegiem stoją 
najważniejsze problemy, de-
mograficzny, mieszkaniowy 
oraz wybór pomiędzy tury-
styką i uzdrowiskiem. I na 
tym powinniśmy się skupić. 
Wielu ludzi mówi mi, że po-
pierając Łukasza Czechow-
skiego, jednocześnie stając 

przeciw Markowi Hokowi 
popełniłem polityczne samo-
bójstwo. Więc zdementuję 
to: nie stanąłem przeciwko 
nikomu, chciałem jedynie 
zwrócić uwagę na problem, 
jak ważne stanowisko i jak 
ważny jest sejmik i zarząd 
województwa z perspektywy 
Kołobrzegu. Teraz, w mojej 
ocenie, największym suk-
cesem posła Marka Hoka 
będzie to, jeżeli osoba z 
naszego miasta zasiądzie w 
zarządzie. Nie ukrywam, że 
moje poparcie Łukasza Cze-
chowskiego, człowieka któ-
rego bardzo lubię, szanuję 
oraz cenię, było elementem 
strategii, taktyki stawiania 
na młodych ludzi, na nowe 
pokolenie. Chciałbym, żeby 
osoby które były jeszcze 
dziećmi czy młodzieżą za 
czasów komunizmu, osoby 
na których ten system nie 
zostawił takiego piętna, za-
czynały powoli dominować 
na scenie politycznej. 

MK: I teraz w ramach bycia 
„za” masz zamiar „zakole-
gować” się z Platformą 
Obywatelską?
MS: Nie łudźmy się, że 
wybrani przez nas politycy 
i władza zrobi wszystko za 

nas, bo możemy się dwoić 
i troić, ale tak nigdy nie 
będzie. Mogą być najlepsi 
w swoich dziedzinach, ale 
nigdy nie będzie tak, że 
wszyscy będą szczęśliwi, 
czy wszystko uda im się 
zrobić. Dlatego uważam, 
że tak ważny jest czynnik 
społeczny i zaangażowanie 
nas samych mieszkańców. 
My, jako społeczeństwo po-
winniśmy się organizować i 
czynnie uczestniczyć w ży-
ciu Kołobrzegu, bo w końcu 
przecież my mieszkańcy to 
miasto tworzymy. Najważ-
niejsze, żeby być pro, a nie 
antykołobrzeskim. Dlatego 
chcę wspierać naszą lokal-
ną władzę i rządzącą Plat-
formę Obywatelską, choć 
nie lubię metkowania ludzi 
w stylu, o, ten z PO, a wcze-
śniej z PiS, bo ja jestem ten 
z Kołobrzegu.

MK: Czyli nie lubiąc partii 
politycznych zmierzasz w 
kierunki polityki przez te 
partie kreowanej?
MS: Lubię politykę, lubię 
aktywność i czynny udział 
w życiu publicznym, choć 
politykiem nie jestem. 
Określiłbym siebie jako 
animatora pewnych działań 

prokołobrzeskich i prospo-
łecznych, z pewną własną 
wizją naszego miasta. 
Małymi kroczkami również 
pracuję nad utworzeniem 
stowarzyszenia młodych 
osób, które z dala od polityki 
chciałyby angażować się w 
różne projekty. Chcę, żeby-
śmy poprzez stowarzysze-
nie zdobywali środki unijne 
wspierające działalność 
miasta i postawili bardziej 
na rozwijanie pasji oraz mło-
dych kołobrzeskich talen-
tów. Powolutku, malutkimi 
kroczkami, żeby wszystko 

miało ręce i nogi. Kołobrzeg 
jest fajnym miejscem, wy-
starczy odrobina pomysłów 
i kreatywności, by go rozbu-
jać, żeby był jeszcze lepszą 
ofertą dla mieszkańców oraz 
przyjeżdżających do nas go-
ści. W swoich działaniach, 
różnego rodzaju akcjach, w 
których brałem udział, za-
wsze stawiałem sobie myśl 
przewodnią, aby być „za”. 
Za kobietami, za porządną 
odbudową brzegów Parsęty, 
za hospicjum, za autobusem 
nocnym itd. Pomysł, który 
ostatnio przyszedł mi do gło-
wy, żeby upamiętnić tę żywą 
historię i wspomnienia ludzi 
z okresu przedwojennego 
i w formie „lekcji historii” 
przekazać kołobrzeskiej 
młodzieży. Projekt został 
wykonany wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Młodych 
Demokratów. Mimo, że 
mieliśmy kilka dni na reali-
zację, okazał się sukcesem 
i cieszył się sporym zainte-
resowaniem wśród młodych 
kołobrzeżan. Teraz będę dą-
żył, żeby wpisać go na stałe 
w pejzaż miasta, dlatego 
już w grudniu odbędzie się 
kolejna „lekcja historii”. Tym 
razem tematem będzie stan 
wojenny. 

Dowartościowania nie potrzebuję
Andrzej Mielnik:

Ja jestem ten z KołobrzeguMichał Spieszyński:
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Konserwatorzy restaurują 
neogotycki budynek ar-
mijny z końca XIX wieku. 
To wówczas w Kołobrzegu 
powstał ogromny kom-
pleks koszarowy przy ulicy 
Artyleryjskiej, Mazowiec-
kiej i Jedności Narodowej. 
Zdaniem konserwatorów, 
na miejscu muru przy 
ulicy Mazowieckiej wcze-
śniej musiał istnieć inny 
mur, gdyż obecny został 
posadowiony na starszym 
fundamencie. Podczas prac 
ziemnych, znaleziono dwie 
zabytkowe kule armatnie, 
prawdopodobnie z XIX 

wieku. Zostały one przeka-
zane naszej redakcji. Prze-

kazaliśmy je do Muzeum 
Oręża Polskiego.

Kierowca samochodu osobowego 
nawet się nie zatrzymał. Z pełnym 

impetem wjechał w autobus, który w 
tym miejscu miał pierwszeństwo. Kie-
rowca Komunikacji Miejskiej mówił, że 
starał się zjechać maksymalnie w lewo, 
ale nie było szans na uniknięcie zde-
rzenia. Kierowca volkswagena został 
odwieziony do Szpitala Regionalnego. 

Pasażerom autobusu nic się nie stało. 
Część z nich poszła do domu, reszta 
wsiadła do podstawionego autobusu 
linii nr 5. Niestety, zarówno autobus jak 
i samochód zostały uszkodzone. To nie 
pierwszy wypadek, do jakiego doszło w 
tym miejscu i to z udziałem autobusu 
Komunikacji Miejskiej. Ostatni taki miał 
miejsce w marcu.

Związki zawodowe oskarżyły Janusza Olszewskiego o utrudnianie ich działalności w Szpitalu Regionalnym. Prokuratura chce bliżej przyjrzeć się sprawie. 
Na razie w szpitalu odkryto Legionellę.

Związkowcy skarżą się na 
utrudnianie działalności 
związkowej poprzez od-
mowę wydania informacji 
finansowych szpitala, 
opóźniania wydania zgo-
dy na wydanie sali na 
spotkanie z załogą, a tak-
że zastraszania pracowni-
ków szpitala rozpowiada-

niem fałszywej informacji 
o komercjalizacji szpitala 
i zwolnieniami z pracy w 
przypadku podtrzymywa-
nia żądań wynikających 
ze sporu zbiorowego. 
Dyrektor Olszewski nie 
pozostał dłużny i również 
złożył zawiadomienie do 
prokuratury na działanie 

związkowców. Na razie 
Prokuratura Rejonowa, po 
sprawdzeniu doniesienia 
związkowców, wszczęła 
dochodzenie w sprawie 
utrudniania działalności 
związkowej, za co grozi 
kara grzywny lub ograni-
czenia wolności.
Tymczasem, jak potwier-

dził nam kołobrzeski 
Sanepid, w szpitalu trwa-
ją działania mające na 
celu likwidację bakterii 
Legionelli. Jak informuje 
Lilia Bińczyk, rzecznik 
Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej 
w Kołobrzegu, pierwsze 
badanie wykazało, że w 

jednej z próbek znajduje 
się liczba bakterii prze-
kraczająca dopuszczalną 
normę. Wszczęto postę-
powanie administracyjne, 
a szpital podjął działania 
na rzecz pozbycia się 
bakterii. Jest to zadanie 
trudne, bowiem bakteria 
rozwija się w urządze-

niach wentylacyjnych i 
rozprowadzających ciepłą 
wodę, łatwo się kolonizuje. 
Szpital zainstalował gene-
rator dwutlenku chloru, 
ale walka z bakterią trwa, 
bowiem kolejne badanie 
znów było pozytywne. Sa-
nepid uspokaja, sytuacja 
nikomu nie zagraża.

Jest prokurator i… 

Legionella

Na wysokości RCK, kierowca volkswagena wjechał w autobus 
Komunikacji Miejskiej. Zniszczenia były znaczne, jedna osoba 

trafiła do szpitalu.

Zderzenie z autobusem 
na Solnej

Znalezisko wojenne 
przy Mazowieckiej

Dwie XIX-wieczne kule armatnie odkryli podczas prac ziemni pracow-
nicy, remontujący budynek koszar artylerii przy ulicy Mazowieckiej.
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Podczas wymiany okien 
jednego z budynków w 

Gościnie, pracownicy znaleź-
li m.in. gazetę, która uszczel-
niała szpary w oknach. Prace 
musiały zostać przeprowa-
dzone w połowie lat 50-tych, 
bowiem z tego roku pocho-
dzi gazeta. To „Wiadomości 
Kołobrzeskie”, wydawane 
przez organ propagandy 
Komitetu Powiatowego 
PZPR w Kołobrzegu. Gazeta 
ukazywała się w Kołobrzegu 
i okolicy w latach 1953-1956. 
Redakcja znajdowała się w 
Kołobrzegu przy ul. Waryń-
skiego 5. Pierwszy numer ga-
zety wyszedł już jesienią 1952 
roku, ale wówczas nosił tytuł 
„Biuletynu Kołobrzeskiego”. 
Zmiana tytułu nastąpiła w 
styczniu 1953 roku. Gazeta 
miała format A-4 i 4 strony 
objętości. Dziś jej egzempla-
rze są ciekawym rarytasem 
kolekcjonerskim.

W numerze z 16 kwiet-
nia 1953 roku, a więc 

nieco miesiąc po śmierci Jó-
zefa Stalina, na zachowanym 
fragmencie pierwszej strony 
przeczytamy, że rośnie fala 
współzawodnictwa. „Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy 
w Dygowie w akcji wiosen-
no-siewnej coraz bardziej 
wzmaga swoją pracę. Na 
naradzie POM-u z udziałem 
pracowników, podjęte zostały 
zobowiązania brygadowe i in-
dywidualne. (...) Brygadzista 
Czesław Ferdynus wzywa do 
współzawodnictwa  brygady 
Kubickiego i Lewandowskiego 
o wykonanie planu w 110 pro-
centach, zaoszczędzając 500 
litrów paliwa oraz wykonanie 
tego zobowiązania z 7-mioma 
ciągnikami zamiast planowa-

nymi 8-mioma. 
(...) Do współ-
z a w o d n i c t w a 
t raktorzy s tów 
POM-u Dygowo 
w wykonaniu 
orki średniej 3 
ha dziennie, przy 
oszczędności 2,5 kg 
paliwa przystąpił również 
traktorzysta Eugeniusz Kulis, 
na jego wezwanie odpo-
wiadają traktorzyści Jerzy, 
Polanin i Fered”. Wieści ze 
wsi było więcej. Pod tytułem 
„PGR Gąskowo zakończyło 
siewy”, korespondent gazety 
donosił: „W dniu 10 bm. PGR 
Gąskowo, Zespół Karlino, 
zakończyło całkowicie siewy 
wiosenne. Obecnie wywozi 
się tu obornik pod buraki cu-
krowe i inne okopowe, których 
gospodarstwo zakontraktowa-
ło znaczną ilość. W kampanii 
wiosenno-siewnej wyróżnił 
się przede wszystkim trak-
torzysta Roman Widawski, 
wykonujący średnio 130 proc. 
normy „Zetorem” na gruntach 
cięższych”.

Zieleń i ochrona środowi-
ska, była widać palącym 

problemem już niemal 60 lat 
temu! „Nie niszczyć drzewek” 
- to tytuł interwencji jednego 
z reporterów. „Niszczenie 

p r z e z 
d z i e c i 

siekierami i nożami drzewo 
stanu [pisownia oryginalna 
- dop. red.] przy ulicy Prożnej 
i Sobieskiego w Kołobrzegu 
sprawiło, że niektóre odcin-
ki tych ulic przedstawiają 
żałosny widok. Dzieciom, 
pomagają w tym brzydkim 
rzemiośle - liczne kozy”. 
Zmieniły się metody, siekie-
ry wyszły z użycia, a i kozy 
nie są już tak popularne na 
ulicach naszego miasta. Ale 
stan niektórych z nich - nie 
zmienił się...

W tym numerze nie mo-
gło zabraknąć rów-

nież czarnych charakterów. 
Tytuł notatki - „Dlaczego?”. 
A oto i treść: „... traktorzysta 
Józef Holda z PGR Syrkowice 
nie chce wykonywać poleceń 
brygadzisty, za co słusznie 
otrzymał tytuł bumelanta?”. 
Nie wiemy. W tym numerze 
odpowiedź nie padła.

W dniach 24 - 26 
listopada odbędą 

się warsztaty teatralne, 
prowadzone przez Lesz-
ka Mądzika. Zakończy je 
publiczna prezentacja w 
dniu 26 listopada 2011 o 
godzinie 15.00 w małej 
sali teatralnej RCK w 
Kołobrzegu. Akredytacja 
za udział w warsztatach 
wynosi 50 złotych od oso-
by. W warsztatach może 
wziąć udział każdy, kto 
skończył 16 lat i interesuje 
się sztuką teatru. 

25 listopada 2011 o go-
dzinie 19.00 zapraszamy 
na wernisaż wystawy 
fotografii Leszka Mądzika 
w Galerii Sztuki Współ-
czesnej: „Leszek Mądzik 
- fotografia”.

26 listopada 2011 zosta-
nie trzykrotnie zaprezen-
towany spektakl „Przej-
ście” w wykonaniu Sceny 
Plastycznej KUL o godz. 
17.00, 18.30, 20.00 w sali 
widowiskowej RCK.

Leszek Mądzik: założy-
ciel Sceny Plastycznej 
KUL, do dziś dnia dyrek-
tor i reżyser tego teatru, 
także autor kilkunastu 
scenografii w teatrach 
Polski, Portugalii, Francji 
i Niemiec, autor licznych 
plakatów i grafiki książko-
wej, wykładowca w kilku 
szkołach artystycznych, 
profesor poznańskiej 

ASP, uczestnik kilkudzie-
sięciu najznamienitszych 
festiwali teatralnych na 
całym świecie, laureat 
wielu z nich - już dawno 
temu ukochał sobie teatr 
niewerbalny. 
 
Scena Plastyczna KUL: 
„Przejście”
reżyseria: Leszek Mądzik,
muzyka: Tomasz Stańko,
występują: Marta Cie-
reszko, Jarosław Figu-
ra, Cezary Grabowski, 
Karol Grabiec, Grzegorz 
Jędrek, Weronika Nowa-

kowska, Rafał Rutkowski, 
Adam Szczepanek, Piotr 
Włodarczyk 

Bilety: normalne w 
przedsprzedaży do 
24.11 - 30 złotych
od 25.11 - 40 złotych
ulgowe - 25 złotychKA-
SA RCK (tel. 943524949 
wew.49)
wtorek 15.30-19.00 
środa-piątek 11.00-15.00, 
15:30-19:00
sobota 11.00-14.00 oraz 
na godzinę przed imprezą 
biletowaną

Zapraszamy na wydarzenia poświęcone twórczości 
wybitnego wizjonera współczesnego teatru, 

reżysera i scenografa LESZKA MĄDZIKA

Wiadomości miesiąc 
po śmierci Stalina

„Wiadomości Kołobrzeskie” z 1953 roku przekazał nam Henryk 
Carewicz. Zachowany egzemplarz przez niemal 60 lat uszczelniał 
okno w Gościnie.

!
TELEFON
INTERWENCYJNY

500-166-222
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Poseł chce leczyć Platformę…

Korkuć: Ja wiem, że chwalę się, 
że Uzdrowisko jest najlepsze na 
rynku.

Korkuć: Jeśli idzie o zarządzanie 
spółką, możesz mieć do mnie peł-
ne zaufanie. Co do leczenia, to też 
pełen profesjonalizm, ale…

Korkuć: …obiecaj mi, że ci człon-
kowie jak już wpadną na leczenie, 
to nie będę musiał szukać im po-
tem pracy… no wiesz, w Uzdrowi-
sku. Mamy restrukturyzację…* Powyższą historię należy traktować z przymrużeniem oka. Poszczególne kwestie są fikcją literacką, 

aczkolwiek odnoszą się do pewnych rzeczywistych wydarzeń w naszym mieście.

Marek Hok zaniepokojony powyborczymi wydarzeniami w lokalnych strukturach partii, postanowił 
działać jak na lekarza przystało. Zdecydowanie. Członków partii chce kierować do sanatorium…

Piotr Lewandowski, 
rzecznik kołobrzeskiej 

PO oraz szef Klubu PO 
w Radzie Miasta, stosuje 
różne metody, aby lepiej 
panować nad sytuacją i 
mieć dostęp do informacji. 

Gdy w telewizji muszą wy-
stąpić jego koledzy, bierze 
sprawy w swoje ręce i sam 
staje, nawet za kamerą. 
Żeby potem nie było wątpli-
wości, że sukces ma tylko 
jednego ojca…

11 lat temu zakończyła 
się inwestycja związa-
na z przebudową placu 
przed ratuszem. Miał on 
być podświetlony. Oczy-
wiście, lampy wsta-

wiono, nawet żarówki 
wkręcono. Jednak, jak 
to w naszym mieście 
bywa, inwestycja zosta-
ła sknocona i już nieje-
den prezydent postawił 

sobie za cel zmianę 
tego stanu rzeczy. W 
poprzedniej kadencji 
próbował też Janusz 
Gromek. Znany z opieki 
nad ratuszowym zega-

rem, Michał Sznitko, 
walczy z instalacją. To 
drugie podejście. Do 
trzech razy sztuka? Nie 
żebyśmy sugerowali ko-
lejną kadencję…

Czy plac będzie 
podświetlony?

Kołobrzeżanie 
chcą Euro!
Mieszkańcy 

nie mogą 
doczekać się 
obiecanej dru-
żyny, która w 
Kołobrzegu przy-
gotowywałaby się 
do występów na 
Mistrzostwach 
Europy. Także 

d z i e n n i k a r z e 
ćwiczą zawzięcie, 
walcząc o status 
sprawozdawców 
s p o r t o w y c h . 
Wieść jest taka, 
że mamy szansę 
na to, aby jakaś 
drużyna do nas 
przyjechała. Póki 

nie wszyscy wy-
brali, szansa jest 
duża. A co do 
szans naszych 
kolegów, to nie-
stety, piłka wpa-
dła im do kanału 
portowego, bo 
kto to gra w piłkę 
w porcie…

Parcie na szkło
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zbierali pieniądze

MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

NIEPOWTARZALNA OKAZJA KUP MIESZKANIE NAD MORZEM!

Regulamin sprzedaży ratalnej znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 666 842 378

UWAGA PROMOCJA CENY JUŻ OD 3900 zł/m2 + 8% VAT
ul. Artyleryjska 3, 
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71, 
fax 94 35 425 74

V turniej w koszykówce na wózkach „Stobud Cup” poświęcony był zbiórce pieniędzy dla Sebastiana Łukackiego. 
W turnieju zagrały 4 drużyny.

Grali na wózkach, 
W Hali Mi-

l e n i u m 
z a g r a l i 

koszykarze z Bo-
lesławca, Gdyni, 
Wałbrzycha i Koło-
brzegu. Oczywiście 
grali na wózkach. W 
finale turnieju zawod-
nicy Stobudu spotkali się 
z drużyną z Gdyni. Niestety, 
drużyna z Gdyni okazała się 
lepsza. Finałem sportowych 
zmagań był jednak mecz 
niepełnosprawnych koszy-
karzy z ekipą kołobrzeskich 
VIP-ów. Ważne osobistości 

zagrały pod dowództwem 
Mirka Kabacińskiego, w 
tym Marek Hok, Janusz 
Gromek, Ryszard Szufel, 
Jacek Woźniak czy Anna 

Mieczkowska. Swoich sił 
na wózkach spróbowali 
także koszykarze Ko-
twicy Kołobrzeg: Darrell 
Harris, Łukasz Wichniarz 
i Marko Djurić. Wygrali 
niepełnosprawni sportow-

cy, a dla 26-letniego Seba-
stiana Łukackiego zebrano 
ponad 3 tysiące złotych.

Sebastian z pasją realizo-
wał swoje zainteresowania i 
zawodowe ambicje. Nurko-
wał, skakał na spadochro-
nie, biegał, pływał, jeździł 
na nartach. Latem w czasie 

urlopu ratował ludzi na 
plaży. Dziś sam potrzebuje 
pomocy. Od wypadku mo-
tocyklowego walczy o po-
wrót do normalności. Uraz 
mózgowo-czaszkowy spo-
wodował, że Sebastian 
nie porusza się samo-
dzielnie, ale cechuje go 
wielki optymizm i 
wiara w to, że już 
niedługo zacznie 
stawiać samodzielne 
kroki. By tak się stało, ko-
nieczna jest długotermino-
wa, intensywna i kosztowna 
rehabilitacja.
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