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Jak Kołobrzeg odzyskał Podczele

Po wielu trudach 
i kłopotach, kołobrzeski am-

fiteatr powraca do dawnej 
świetności. Jako pierwsi 
pokazujemy wizualizację 

obiektu. Inauguracja jesz-
cze przed wakacjami. 

Czytaj strona 4.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00Zapraszamy!

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

PIŁKA JEST JEDNA, 
BRAMKI SĄ DWIE…

Duńczycy już się pakują, 
już jedną nogą są w 

Kołobrzegu. Czy przyjadą z 
nimi kibice? Czy nasz kurort 
powinien być promowany 
jako Polska stolica SPA? 
Czy na wakacje będzie pla-
ża? Te pytania zadajemy 

Jerzemu Wolskiemu, od 
niemal pół roku zastępcy 
prezydenta miasta ds. spo-
łecznych. Według niego, 
im lepsza atmosfera wokół 
miasta wewnątrz, tym lep-
szy wizerunek na zewnątrz. 
Wywiad na str. 2.

Jerzy Wolski 
zastępcą prezydenta miasta 

ds. społecznych

Tak będzie 
wyglądał amfiteatr

Roman 
Łangowski, 
dzierżawca obiektu, 
pokazuje nowy design

28 maja 1992 roku, po 47 
latach trwania administra-
cji radzieckiej, Podczele, 

dziś dzielnica Kołobrzegu, 
zostało przekazane Pol-
sce. O terminie podpisania 

zwrotu lotniska przesądził 
dziennikarz – Jerzy Patan. 
Szczegóły na str. 4. Fo
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Miasto Kołobrzeg: Jest 
pan zastępcą prezyden-
ta niemal pół roku. Jak 
ocenia pan czas, który 
upłynął, w stosunku do 
tego co pan sobie zapla-
nował?
Jerzy Wolski: 100 dni już 
minęło, to fakt. Te założe-
nia, które sobie postawiłem 
rozpoczynając pracę na 
tym stanowisku, są reali-
zowane. Niektóre małymi 
kroczkami, inne większymi. 
Nie spodziewałem się, że 
będzie łatwo i istotnie pra-
cy naprawdę jest bardzo 
dużo. Natomiast jestem 
konsekwentny i razem 
z panem prezydentem 
sukcesywnie realizujemy 
naszą strategię. 

MK: A jaki odcinek jest 
najtrudniejszy? Kultura, 
edukacja, sport czy pro-
mocja?
JW: (Uśmiech) Te nazwy 
tylko tak niewinnie brzmią, 
a za nimi stoi szereg spraw 
nie rozwiązanych i tych do 
rozwiązania w przyszłości. 
W przypadku oświaty, na-
szym problemem jest nie-
wystarczająca subwencja. 
Dokładamy do szkolnictwa 
drugie tyle, co daje pań-
stwo. To bardzo dużo, ale 
zależy nam, aby dzieci i 
młodzież miały stworzone 
odpowiednie warunki do 
nauki i rozwoju. Cieszy 
mnie bardzo, że zmienia 
się koncepcja promocji 
miasta, odmienna od tej, 
która funkcjonowała do 
niedawna. Zdecydowali-
śmy się na przekazanie 
części działań firmie ze-
wnętrznej, wyłonionej w 
drodze przetargu. Taką 
formę praktykuje wiele sa-
morządów. Podzieliliśmy 
kompetencje, zmieniliśmy 
pewne elementy, a sku-
teczność będziemy mogli 
podsumować na koniec 
roku. Dla Kołobrzegu Euro 
2012 to doskonała okazja 
do promocji, głównie na 
rynek duński i całą Skan-
dynawię. Stąd pomysł 
na działania promocyjne 
- już ruszyła internetowa 
kampania marketingowa, 
mająca zachęcić do od-
wiedzin naszego miasta. 
Dobre zaprezentowanie 
się Kołobrzegu podczas 
mistrzostw z pewnością 
spowoduje, że wielu Duń-
czyków chętnie przyjedzie 
do nas na swoje wakacje 
w ciągu następnych sezo-
nów. Celem kampanii jest 
promocja miasta jako pol-
skiej stolicy SPA, atrakcyj-
nej nie tylko dla Polaków, 
ale i gości zagranicznych, 
zwłaszcza Duńczyków i 
Niemców. Działania będą 
skupione na promocji 
Kołobrzegu jako kurortu 
pełnego obiektów odnowy 
biologicznej, idealnego do 
wypoczynku zarówno dla 
zwykłych wczasowiczów, 
jak i sportowców z innych 
krajów. Dzięki naszym 
działaniom PR, media duń-
skie wiele mówią na temat 

naszego miasta w kontek-
ście miasta pobytowego 
swojej drużyny. Wiemy, że 
od 4 czerwca, 4 godziny 
dziennie Radio Dania bę-
dzie nadawało program z 
Kołobrzegu na żywo. 
Dodam jeszcze, że naj-
większym odcinkiem moich 
obowiązków są sprawy 
związane z szeroko pojętą 
opieką społeczną. Tu jest 
dopiero mnóstwo proble-
mów. I te, prawdę mówiąc, 
najbardziej mnie absorbu-
ją. Ostatnim, możemy to 
chyba głośno powiedzieć, 
sukcesem polityki spo-
łecznej miasta, są decyzje 
w sprawie poręczeń dla 
mających powstać w na-
szym mieście spółdzielni 
socjalnych. 

MK: Pan cały czas pod-
chodzi do tematu Euro 
2012 bardzo optymi-
stycznie. A opinia jest 
taka, że owszem, Euro 
mamy i tyle.
JW: Mając 20-letnie do-
świadczenie w branży 
turystycznej, mam świa-
domość tego, że wszystko 
dość szybko się zmienia. 
I albo będziemy podążać 
za potrzebą chwili, będzie-
my dostosowywali się do 
oczekiwań i potrzeb, albo 
zostaniemy w tyle, z kon-
sekwencją, że wszystko 
to, co mamy dla turystów, 
nie zostanie wykorzystane. 
To, że mamy dużą bazę 
SPA, ponad 30 basenów, 
doświadczoną kadrę, to 
my wiemy. Na zewnątrz o 
tym nie wiedzą. To trzeba 
wypromować. Weekend 
majowy za nami i można 
było zauważyć, że ta tury-
styka, która się utrzymuje, 
jest właśnie turystyką 
weekendową. Promowa-
liśmy ścieżki rowerowe, 
wykonaliśmy ich przecież 
bardzo dużo, i widać było 
efekty w postaci wielu 
samochodów, których 
właściciele przyjeżdżali na 
wypoczynek z własnymi 
jednośladami. Tak samo 
jest z naszym potencjałem 
SPA. Właściwa promocja 
pozwoli zmieniać spojrze-
nie na Kołobrzeg. Euro 
2012 jest do tego dosko-
nałą okazją, także dlatego, 
że między innymi to Polska 
jest współorganizatorem 
tej imprezy.

MK: Będzie bronił pan 
hasła „Kołobrzeg Polską 
Stolicą SPA”?
JW: Tak. Uważam, że jest 
to nowy element strategii, 
ale trochę inny niż do tej 
pory. Jestem przekonany, 
że buduje się i już wy-
budowano wiele hoteli, 

a większość istniejących 
ośrodków znacznie zmie-
niła swój image, często 
rozbudowując się. Zmie-
niły się nie tylko elewacje 
budynków, ale także bazy 
zabiegowe, wzrosła facho-
wość obsługi. 

MK: Dokładnie 10 lat 
temu, trwał spór w Ko-
łobrzegu pod hasłem 
uzdrowisko czy wcza-
sowisko. Nie obawia się 
pan otwarcia nowego 
frontu dyskusji w ramach 
uzdrowisko czy SPA?
JW: Jestem przekonany, 
że jedno i drugie możemy 
pogodzić. Zmienia się tu-
rystyka. Kiedyś, sprzeda-
wałem pobyty na kolonie, 
gdzie były sale 10 czy 
nawet 16-osobowe, węzeł 
sanitarny był w drugim 
budynku. Dzisiaj, gdy przy-
jeżdża klient kontraktować 
bazę na kolonie, to stawia 
wymagania takie: pokoje 
2-osobowe, z pełnym wę-
złem sanitarnym, a całe za-
plecze ma znajdować się w 
jednym budynku. Pewna 
epoka w turystyce po pro-
stu się skończyła. Teraz 
obowiązują inne standardy, 
a wymusza je nie kto inny 
jak rynek. I teraz, albo bę-
dziemy starali się nadążać 
za oczekiwaniami rynku, 
albo w sposób naturalny 
będziemy marginalizo-
wani. Co do uzdrowiska i 
SPA, uważam, że można 
pogodzić obie funkcje ze 
sobą. Dziś mamy klientów, 
którzy stawiają na jakość, 
którzy chcą przyjechać 
na weekend, miło spędzić 
czas w ekskluzywnych wa-
runkach, nie wychodząc z 
hotelu, mając do dyspozy-
cji świetną bazę i wszystko 
to, co potrzebne do wy-
poczynku, ale mamy też 
klientów, którzy mają mniej 
zasobny portfel i oni będą 
wypoczywać w tych ośrod-
kach, które mają podobne 
warunki, ale są tańsze. Ja 
uważam, że uzdrowisko 
i SPA są ze sobą ściśle 
powiązane. Jesteśmy i 
będziemy największym 
polskim uzdrowiskiem, tu 
nic się nie zmienia. 

MK: Powróćmy jeszcze 
do tematu Euro. Przyjeż-
dżają Duńczycy i co?
JW: Drużynę duńską go-
ścimy od 4 czerwca. W 
samo południe powitamy 
reprezentację Danii, która 
już o godzinie 17 roz-
pocznie pierwszą otwartą 
sesję treningową. Kolejna 
sesja otwarta będzie miała 
miejsce 10 i 14 czerwca. 
To okazja do tego aby 
popatrzeć, jak trenują 

zawodowcy, jak wygląda 
piłka nożna na światowym 
poziomie. Wielu próbuje z 
tym dyskutować czy wręcz 
kwestionować, ale dla mnie 
nie ulega wątpliwości, że 
fakt lokalizacji centrum po-
bytowego tu, w Kołobrze-
gu, jest najlepszą promocją 
dla miasta. Być może, my 
kołobrzeżanie trochę ina-
czej na to patrzymy, ale dla 
osób spoza miasta, fakt, 
że Duńczycy wybrali Koło-
brzeg, znacznie oddalony 
od ukraińskich stadionów, 
o czymś świadczy. Świad-
czy o naszym potencjale, 
naszej bazie i zapleczu. 
Trochę zapomnieliśmy o 
tym, że chcieliśmy być mia-
stem pobytowym. Chcieli-
śmy, bo to jest prestiż. Co 
do wymiernych efektów - 
pewne zmiany, których do-
konujemy, przyniosą efekty, 
jednakże to nie dzieje się z 
dnia na dzień. Efekty pro-
mocji będą widoczne za 2-3 
lata, tym bardziej, że nasze 
działania nie są sezonowe. 
Razem z reprezentacją Da-
nii przyjeżdża 60 duńskich 
dziennikarzy. Oni swoim 
czytelnikom, słuchaczom 
i widzom przekażą co i 
gdzie robi reprezentacja. A 
ich ulubieńcy nie będą non 
stop na murawie. I teraz, 

gdybyśmy mieli realizować 
takie przedsięwzięcie we 
własnym zakresie, gdyby-
śmy mieli za to zapłacić, to 
może łatwiej by było nam 
zrozumieć wymiar finanso-
wy, który dostaliśmy w pre-
zencie, właśnie w ramach 
najwyższej oceny naszego 
potencjału. To potencjał 
wszystkich mieszkańców. 
Teraz chcemy to wykorzy-
stać, żeby za rok nie mó-
wiono, że była fantastyczna 
szansa, było Euro, a my to 
przespaliśmy. 

MK: A kibice duńscy?
JW: Niedawno grali u nas 
duńscy dziennikarze. Zapy-
tałem ich, jak widzą kwestie 
przyjazdu swoich kibiców. 
Oni stwierdzili, że trudno im 
jednoznacznie to ocenić, 
bowiem część kibiców już 
zapowiedziała, że pojedzie 
do Krakowa, ze względu na 
małą odległość do Lwowa. 
Zakładają jednak, że kibice 
będą także w Kołobrzegu. 
Ilu ich będzie? Tego nikt nie 
wie. Na samym początku 
mówiło się, że możemy 
się spodziewać dużej ilości 
kibiców. Ja do tego stwier-

dzenia podchodziłem dość 
sceptycznie. Natomiast, 
jak to się mówi, piłka jest 
w grze i na podsumowanie 
przyjdzie czas.

MK: Haratanie gały to 
jedno, a plaża i sezon to 
drugie. Będzie plaża na 
wakacje?
JW: Jak już widać, plaża 
zaczyna nam się powoli 
odtwarzać. Jeżdżę syste-
matycznie rowerem i widzę 
jak to wygląda. Jestem pod 
dużym wrażeniem plaży na 
odcinku od „Bałtyku” do 
Morskiego Oka. Jest ona 
naprawdę bardzo duża. 
Tam od 2 czerwca też bę-
dzie trwała refulacja. Dzięki 
temu, ta plaża będzie jesz-
cze szersza. Są odcinki, na 
których plaży już de facto 
nie było. A na przykład 
na wysokości „Arki” plaża 
znowu zaczęła się poja-
wiać. To efekty prac, które 
wykonane zostały, wbrew 
opinii wielu pesymistów, 
przy odbudowie plaż. One 
z każdym miesiącem będą 
coraz lepiej widoczne. 

MK: Jaki będzie sezon?
JW: Chciałbym, żeby był 
jak najlepszy. Chciałbym, 
żeby była pogoda. Jeśli bę-
dzie pogoda, zadbamy o to, 
żeby ci goście, którzy ze-
chcą spędzić swój czas nad 
morzem w Kołobrzegu nie 
nudzili się. Tu uchylę rąbka 
tajemnicy, że na mieszkań-
ców i turystów czeka w nad-
chodzącym sezonie letnim 
wiele ciekawych propozycji 
kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych.

Trzeba płynąć pod prąd,
z prądem płyną tylko śmieci.

Z. Herbert

Na ostatniej konferencji prasowej czte-
rech muszkieterów, czyli posła, członka 
zarządu, starosty i prezydenta, nie kto 
inny jak poseł Marek Hok zaproponował 
mi, choć to bardzo kulturalne określenie, 
wyjazd na miesiąc na wakacje. Gdybym 
wrócił z takiego urlopu, z pewnością do-
ceniłbym, jak w Kołobrzegu jest świetnie. 
A tak tylko mącę, narzekam i marudzę, na 
szkodę wizerunku polskiej stolicy spa. W 
dodatku robię to bezkarnie.

Gdy byłem dzieckiem, często słyszałem, 
jak dorośli w związku z wieloma braka-
mi w ówczesnym zaopatrzeniu, czy też 
słabą jakością usług i towarów, zwykli 
pocieszać się, że gdzieś tam w Chinach 
czy na Białorusi ludzie mają gorzej i po-
winniśmy się radować z tego, co i jak jest. 
Ale czy powinienem cieszyć się, że gdzieś 
była powódź, ludziom zalało pola i muszą 
budować nowy most, podczas gdy my w 
Kołobrzegu mamy raj na ziemi? 

W sumie, to jest dobry pomysł. Już daw-
no powinienem wziąć urlop i pojechać 
gdzieś daleko, daleko. Ale nie za daleko, 
bo trafiłbym do takich Niemiec, zobaczył 

remonty ulic robione w nocy, załatane 
drogi, bezpartyjny samorząd, a potem 
bym się tylko mądrzył, że w rozwiniętych 
demokracjach to jest dopiero cywilizacja. 

Z drugiej strony, trzeba było wyjechać na 
te wakacje już dawno. Popływać kajakiem, 
zrelaksować się nad jeziorem, poopalać, 
odstresować się, zakosztować w egzotyce. 
Wróciłbym do Kołobrzegu, do swojskiej 
cywilizacji, wypoczęty, radosny, zobaczył 
lepsze strony życia, wielkie plany, Polskę w 
budowie, wycięte drzewa w Podczelu, pla-
ny budowy osiedla na Mirocicach, Elżbietę 
Lis wygrywającą w sądzie (wcześniej po-
datnicy zrzucili się na jej odszkodowanie), 
poczytałbym o zarobkach naszych rad-
nych, bezsensownych sporach o kogenera-
cję, zamkniętej drodze, bo komuś chciało 
się asfaltować, gdy PKP remontowała 
przejazdy kolejowe i znowu remontowaną 
katedrę. Z wrażenia, musiałbym usiąść 
i pomyśleć przez chwilę, czy to to samo 
miasto, z którego wyjechałem na urlop. A 
tak, wrażenia są dawkowane i człowiek się 
przyzwyczaja. A wiadomo, przyzwyczaje-
nie to druga natura człowieka.

Robert Dziemba

IV władza na urlopie…

Rozmowa z Jerzym Wolskim, zastępcą 
prezydenta miasta ds. społecznych

Piłka jest w grze
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Oferta Centrum Usług Pogrzebowych „Regina”:

 kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Polski,

 zabezpieczenie i odbiór osób zmarłych z domu,

 przygotowywanie zmarłego do pogrzebu,

 przewozy osób zmarłych na terenie Polski oraz Europy,

 przygotowywanie dokumentacji do transportów krajowych 

    jak i zagranicznych,

 oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowych,

 sprzedaż trumien, urn oraz krzyży,

 sprzedaż wieńców oraz wiązanek,

 garderoba dla osób zmarłych,

 kremacje zwłok,

 ekshumacje,

 przygotowywanie pełnej dokumentacji pogrzebowej,

 pośrednictwo w ZUS i Wojskowym Biurze Emerytalnym oraz USC,

 pośrednictwo w wykupie miejsc na cmentarzach,

 budowa grobów murowanych (klasycznych oraz głębinowych),

 rozbiórki i usunięcia pomników.

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

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

„Polityka to nie jest jego wina, Seba 
go poprosił, pojechał do Szczecina” 
– można było usłyszeć w wybor-
czym rapie dla Marka Hoka. Te 
słowa z natury definiują politykę 
czołowego kołobrzeskiego poli-
tyka po śmierci Sebastiana Kar-
piniuka. Jest człowiekiem zgody i 
kompromisu, co nie znaczy, że nie 
potrafi ruszyć do ataku. Ale nawet 
jeśli, to jest to rozgrywka strate-
giczna, w której on bezpośrednio 
nie bierze udziału, niż kanonada 
artylerii. Dlatego właśnie taki 
wizerunek Hoka tkwi u więk-
szości mieszkańców: spokojny, 
wyważony, kulturalny. Gdy był 
radnym Rady Miasta, strofował 
swoich kolegów, wiecznie się 
kłócących, dyskutujących o bzde-
tach. On potrafił wstać i wyjść, bo 
było mu szkoda czasu. Gdy został 
wysłany do Szczecina, jak rzecze 
wspomniana piosenka, również 
nie przybrał roli jastrzębia. – Robił 
swoje – podsumowuje jeden z by-
łych radnych sejmiku. 

W Kołobrzegu Hok był przedsta-
wiany jako bohater. Nie bez po-
wodu. W Szczecinie dzielona była 

unijna kasa. A nad Parsętę płynęły 
miliony. Nie było projektu, który 
by nie przeszedł, co nie znaczy, że 
działacze partyjni w stolicy wo-
jewództwa nie irytowali się, gdy 
Hok i tak wiedział, że dostaniemy 
pieniądze. Sebastian Karpiniuk 
miał tam i tak zbyt duże wpły-
wy. Tak na przykład udało nam 
się zdobyć pieniądze na budowę 
stadionu.
Nie bez powodu Marek Hok miał 
problemy, niewielkie wszakże, 
ale były, z objęciem szefowania 
Platformą w naszym powiecie po 
katastrofie smoleńskiej. Frakcja 
Artura Mackiewicza miała spore, 
ale jak się okazało wówczas za sła-
be wpływy w partii. Hok nie był 
wyrazisty, ale wobec krytykowa-
nej polityki Mackiewicza i sporów 
wewnątrz PO, to on został szefem. 
Była to decyzja racjonalna. Jej 
skutki są widoczne jednak do dzi-
siaj, a definiować może je na przy-
kład wieniec na grobie Sebastiana: 
„Od prawdziwych przyjaciół”…

Nie ulega wątpliwości, że pozycja 
Marka Hoka jest w partii nie-
kwestionowana. On sam, także 

w wywiadach na łamach „Miasta 
Kołobrzeg”, podkreśla potrzebę 
wspólnego działania, jedności, 
drużyny. Wie doskonale, że po-
działy w PO są jak śmiertelne 
rany, choć niekoniecznie muszą 
one skończyć się zniszczeniem 
partii. To dlatego dalej kultywo-
wane są spotkania czterech szcze-
bli władzy: posła, członka zarządu, 
starosty i prezydenta. 

Hok jednak doskonale wie, że nie 
jest tak różowo, jakby być mogło. 
Posłowi i jednocześnie przewod-
niczącemu struktur kołobrze-
skich PO przypadła trudna rola, 
balansowania okrętu, który coraz 
częściej zaczyna sztormować. 
W przeciwieństwie jednak do 
Karpiniuka, poseł wybrał metodę 
wpływu bezpośredniego, bez tłu-
maczenia swojej polityki wybor-
com i mieszkańcom. Spotkania 
tzw. „muszkieterów” nie są już tak 
porywające, jak za dawnych cza-
sów. Poza bieżącymi działaniami, 
standardowymi dla samorządu, 
słyszymy tylko o obwodnicy i 
kończeniu projektów z czasów 
wyborczych. Nic nowego.

Hok ma swój potencjał, którego 
wielu nie docenia, jak polskiego 
złotego. Hoka poparła totalna 
większość członków partii w 
wyborach parlamentarnych. To 
dzięki tej unii ponad podziałami, 
mamy posła z Kołobrzegu, z Plat-
formy Obywatelskiej, choć nie 
bez powodu góra partyjna zde-
cydowała, żeby z naszego miasta 
startowało dwóch kandydatów. 
To POspolite ruszenie pokazało 
tak poszukiwaną jedność partii i 
wspólne dążenie do zwycięstwa, 
które jak wiadomo, cementuje 
niejedną organizację.

Teraz, w połowie kadencji, gdy 
na partyjnym monolicie poja-
wiają się rysy, gdy tajemnicą po-
liszynela jest, że i Janusz Gromek, 
i Tomasz Tamborski chcieliby 
rządzić miastem w następnej ka-
dencji, nie ulega wątpliwości, że 
Platforma poprze tylko jednego 
kandydata. A wiadomo, że gdzie 
dwóch się bije, tam trzeci może 
skorzystać. Dlatego niewyklu-
czone, że ciesząca się powszech-
ną sympatią Anna Mieczkowska 
mogłaby wystartować w kolej-

nych wyborach właśnie na pre-
zydenta miasta. Stąd uznaliśmy, 
że może być jokerem. A Marek 
Hok? Marek Hok ma wolną rękę. 
To na niego czeka carte blanche, 
dostępna w każdej talii. Jeśli ze-
chce, wystartuje jako kandydat 
na prezydenta. Jeśli będzie zagro-
żenie dla jedności struktur, może 
nie mieć wyjścia. Dziś to właśnie 
on jest gwarantem spokoju, o 
ile można o takowym mówić w 
zbliżającej się nieuchronnie kam-
panii samorządowej. Sprawa nie 
jest jednak prosta. Kołobrzeg po-
trzebuje posła z partii rządzącej. 
Poza tym, władza zużywa. Trud-
no dziś powiedzieć, ile będzie 
wart szyld PO za nieco ponad 2 
lata. Carte blanche czeka. Pytanie 
tylko, na jaką okazję zostanie po-
zostawiona…

W poprzednim numerze naszej gazety pisaliśmy, że karty w wyborach prezydenckich w 2014 roku zostały rozdane. 
Na naszej „jedynce” zabrakło jednak karty Marka Hoka, posła Platformy Obywatelskiej. Nie bez powodu…

Carte blanche
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W 1935 roku rozpoczęła 
się rozbudowa potencjału 
militarnego III Rzeszy. Dla 
nowej formacji, 32. Od-
działu Przeciwpancernego, 
rozpoczęto budowę koszar 
przy ul. Koszalińskiej (tzw. 
Koszar Waldenfelsa; dziś 
Batalion Remontowy), któ-
rą ukończono w 1936 roku. 
W 1938 roku, ukończono 
budowę lotniska w Bagi-
czu. Propaganda niemiecka 
głosiła, że na tym terenie 
budowano fabrykę prosz-
ku do prania „Persil”. W 
Bagiczu wybudowano pas 
startowy, wieżę kontrolną 
oraz hangary. To tyle, co 
nam wiadomo na pewno. 
26 kwietnia 1938 roku na 
kołobrzeskim Rynku odby-
ła się uroczystość przejęcia 
lotniska przez jednostkę 1. 
Pułku Bombowego „Hin-
denburg”, którego lotnicy 
we wrześniu 1939 roku 
urządzali rajdy nad Polskę. 
Jednostka posiadała około 
100 samolotów Ju 86.

W 1945 roku lotnisko 
przejęły wojska radzieckie. 
Niemcy nieszczególnie 
bronili tych terenów. Wy-
sadzili jeden budynek i 
pod ostrzałem wycofali 
się do Kołobrzegu. Z roz-

kazu władz radzieckich, w 
Bagiczu ulokowano bazę 
wojsk lotniczych ZSRR. 
W późniejszym okresie 
było to ważne ogniwo 
Układu Warszawskiego. 
Jednocześnie w koszarach 
w Podczelu stacjonowali 
żołnierze radzieccy, którzy 
obsługiwali lotnisko.

7 września 1990 roku, Rząd 
polski wystosował notę 
do władz ZSRR, dotyczącą 
rozpoczęcia rokowań w 
sprawie wycofania wojsk 
radzieckich z Polski. Umo-
wę w tej sprawie parafowa-
no po wielomiesięcznych 
dyskusjach w Moskwie, 26 
października 1991 roku. W 
maju 1992 roku, żołnierze 
radzieccy opuścili Podcze-
le-Bagicz.

Wiele do powiedzenia o 
sprawie podpisania proto-
kołu przekazania Podczela 
władzom polskim ma Jerzy 
Patan, dziennikarz, fotore-
porter, miłośnik historii Ko-
łobrzegu. Był on przy tym 
obecny. – Z tą sprawą wiąże 
się ciekawa historia. Akt 
przekazania Podczela miał 
być podpisany 29 maja. Ale 
ze względu na to, iż tego dnia 
miałem wyjechać za granicę, 
umowa między stroną polską 
i rosyjską została zawarta 24 
godziny wcześniej. Udało mi 
się wyprosić przedstawicieli 
rządowych, żeby dokumenty 
podpisali 28 maja, ponieważ 
tę chwilę chciałem uwiecz-
nić. I udało się. Strony nie 
widziały problemu. Byłem 
świadkiem tej chwili, kiedy 
pełnomocnicy rządowi z Pol-
ski i Rosji: Hieronim Cichoń 
i Andriej Taranow, parafo-
wali dokumenty. Widziałem 
także i uwieczniłem zmianę 

wartowników przy bramie 
wjazdowej do Podczela. Kie-
dy przybyłem kilka dni póź-
niej, miałem okazję zobaczyć 
odlot ostatniego helikoptera 
– opowiada dziennikarz.

Po wycofaniu się wojsk 
radzieckich, Podczele prze-
jęła administracja polska. 
Niestety, teren ten był zde-
gradowany ekologicznie, 
bowiem żołnierze przed 
wyjazdem spuścili ze zbior-
ników paliwo. Jeszcze przez 
długi czas rolnicy zbierali 
ropę z rowów w Bagiczu. 
Infrastruktura lotniska zo-
stała później zdewastowana 
i rozkradziona. Miasto nie 
miało możliwości zagospo-
darowania lotniska, a inwe-
storów odstraszały koszty. 
Dopiero niedawno, los 
pasa startowego i terenów 
przyległych został ściśle 
określony i sprecyzowany.

Od samego początku, w 
Podczelu zaczęto zago-
spodarowywać budynki 
po byłych koszarach na 
cele mieszkalne. Chętnych 
było wielu, pomimo obaw 
o skażenie środowiska. W 
tamtych czasach, podob-
nie jak i dziś, istniało duże 
zapotrzebowanie na miesz-
kania. Powoli, Podczele za-
częło stawać się osiedlem i 
dzielnicą Kołobrzegu. Ery-
gowano parafię, zbudowa-
no kaplicę, szkołę, ośrodki 
wypoczynkowe. Powstały 
sklepy, hurtownie. 

W Podczelu jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Nieste-
ty, obecnie, zamiast o roz-
budowie tej podmiejskiej 
dzielnicy, mówi się o aferze 
związanej z niedawną wy-
cinką drzew. Lotnisko mia-
ło być również sprzedane 
za nie mniej niż 100 mi-
lionów złotych. Jak mówi 
Henryk Bieńkowski, były 
prezydent miasta, najwięk-
szym błędem ówczesnej 
administracji wojewódz-
twa koszalińskiego był 
podział lotniska na dwie 
gminy: miasto Kołobrzeg 
i Ustronie Morskie. Fatum 
trwa od 20 lat, a lotnisko 
powoli znika z powierzch-
ni ziemi.

20 lat polskiego Podczela
Sierżant Igor Politajew, ostatni rosyjski wartownik, przekazuje straż kołobrzeskim policjantom: Zbigniewowi Solnicy i Arkadiuszowi Kłyzie.

Odlot ostatniego helikoptera.

Fot. Jerzy Patan

Obecny gmach amfiteatru sięga lat 60-tych i czasów 
Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. To wówczas inżynier 
Janusz Kirszak w ciągu kilkunastu tygodni zbudował 
obiekt, dzięki któremu nasze miasto przejęło festiwal z 
Połczyna Zdroju. Budynek ma już 50 lat i nie powinno 
nikogo dziwić, że do nowoczesnych nie należy, ba, 
należeć nie będzie. 

Ostatni kapitalny remont amfiteatru odbył się w 2002 
roku. Wówczas zrujnowany obiekt obecni dzierżawcy 
przywrócili do stanu używalności. Wiadomo jednak 
było, że w budynek trzeba zainwestować większe 
pieniądze. Nie ma on odwodnienia, izolacji, a o przy-
krycie aż się prosi widownia. Niestety, przez ostatnie 
10 lat władze miasta czaiły się do inwestowania w 
amfiteatr, ale ostatecznie żadna wiążąca decyzja nie 
zapadła. Nic więc dziwnego, że gdy w poprzednim 
sezonie scena zarwała się pod jednym z artystów, 
odezwały się głosy krytyki. I na krytyce się skończyło, 
bo dzierżawcy samodzielnie przystąpili do kolejnego 
kapitalnego remontu amfiteatru, choć jak na razie 
umowa dzierżawy przewiduje ich bytność w tym miej-
scu jeszcze tylko przez 5 lat.

W części zmodernizowano już widownię. Wylano 
nowe schody, które ułatwią komunikację. W samym 
obiekcie, wyremontowano łazienki i odnowiono 
wszystkie wnętrza. Wykonano na nowo posadzki i 
wstawiono nowe drzwi. W całym amfiteatrze wsta-
wiono nowe okna. Obecnie dalej trwają prace nad 
ociepleniem gmachu i wykonaniem nowej elewacji 
w kolorze zielonym i szarym. Jak mówi Roman Łan-
gowski, dzierżawca amfiteatru, do zagospodarowania 
zostaje wnętrze, część widowni i scena. Prace mają 
zostać wykonane w najbliższych tygodniach.

Uroczyste otwarcie amfiteatru nastąpi przed sezo-
nem. Dzierżawcy przygotowują niespodziankę. Jaką? 
To na razie tajemnica.

AMFITEATR 
NA NOWO

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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R E K L A M A

SLD chce się spotykać z dziennikarzami przy kawie. 
Na pierwszą randkę przyjechał szef struktur wojewódzkich partii.

Napieralski z  SLD prz y kawie
Grzegorz Napie-

ralski podsu-
mował ostatnie 

wydarzenia w SLD: 
zmiany w strukturach 
partii, zarządzie krajo-
wym, wybór członków 
zarządu wojewódzkie-
go, do którego trafił 
m.in. Jacek Woźniak. 
Napieralski skomen-
tował pozycję SLD po 
lewej stronie polskiej 

sceny politycznej. Od-
niósł się do ostatnich 
wydarzeń w sejmie w 
związku z głosowaniem 
nad zmianami w ustawie 
emerytalnej, a także 
podsumował pochód 
pierwszomajowy SLD w 
Warszawie.

Następnie spotkanie 
objęło tematykę lokalną, 
związaną z korzyścia-

mi płynącymi z euro, 
planami prywatyzacji 
miejskich spółek, ciągle 
osłabionego budżetu 
miejskiego i rosnącego 
zadłużenia miasta, ko-
szykarskiej Kotwicy, bu-
downictwa socjalnego. 
Poruszono również spra-
wy związane z tematyką 
powiatu kołobrzeskiego. 
W spotkaniu, obok Na-
pieralskiego, uczestni-

czyli także kołobrzescy 
politycy SLD, którzy 
krytycznie odnosili się 
do dużej części dzia-
łań rządzącej miastem 
większości związanej 
z Platformą Obywatel-
ską. 

Całość można obejrzeć 
w sieci: 
www.youtube.com/
watch?v=3iEK8F0Gxok

Przy ulicy Okopowej nie 
brakuje miejsc do parko-
wania dla osób niepełno-
sprawnych, ale czasami 
brakuje na nich miejsca, bo 
wiadomo, pełnosprawni 
też nie mają gdzie postawić 

samochodu. Na nic kary, 
ostrzeżenia i akcje społecz-
ne. Niedawno, na miejscu 
dla osoby niepełnospraw-
nej zaparkowało auto, któ-
re miało prawo tam stanąć. 
Znalazł się również inny 

kierowca, który skorzystał 
z prawie wolnego miejsca. 
Prawie robi różnicę, ale w 
sumie… miejsca nie zajął. 
Mandat pewnie dostałby 
za niszczenie zieleni. Ach, 
ci kierowcy…

Czesław Hoc na ostat-
niej konferencji prasowej 
przedstawił Polską Żeglu-
gę Bałtycką jako świetną 
spółkę Skarbu Państwa, 
będącą pewnego rodzaju 
srebrem rodowym w Ko-
łobrzegu. Zwrócił uwagę 
na dorobek i tradycję 
przedsiębiorstwa. Według 
posła PiS, indolencja rzą-
du i Ministerstwa Skarbu 
Państwa powodują, że 
pod koniec kwietnia znowu 
nie doszło do prywatyzacji 
tego przedsiębiorstwa, ale 
proces ten został przesu-
nięty. Według Hoca, sama 
prywatyzacja jest dość 
dziwna, bo spółka mająca 
zakupić PŻB jest tajemni-
cza. Poza tym, kwota 60 
milionów złotych, według 
parlamentarzysty, która ma 
zostać wniesiona za PŻB, 
jest śmiesznie niska. Poseł 
zamierza zwrócić się w tej 
sprawie do ministerstwa 
i rządu, aby dowiedzieć 
się w szybkim tempie, co 
się w tej sprawie dzieje. 
Hoc przestrzegał przed 
syndromem katarskim, gdy 

do prywatyzacji przemysłu 
stoczniowego dopuszczo-
no firmę, która rząd zosta-
wiła na lodzie.

Sytuację wokół prywa-
tyzacji PŻB skrytykował 
także europarlamentarzy-
sta - Marek Gróbarczyk. 
Jego zdaniem, polski rząd 
zostawia takie spółki na 
lodzie. Sekuje je Unia Eu-
ropejska, a odpowiednie 
ministerstwa nic z tym nie 
robią. Gróbarczyka to nie 
dziwi, bo po likwidacji mi-
nisterstwa związanego z 
gospodarką morską przez 
Platformę Obywatelską, 
rząd odwrócił się od mo-
rza. Przykładem tego ma 
być właśnie PŻB, spółka 
pozostawiona przez Skarb 
Państwa sama sobie, która 
teraz ma być prywatyzo-
wana, według posła non-
szalancko: nie ma kontroli 
nad inwestorem, mało kto 
co o tym nie wie i nie wia-
domo, czy to spółka fikcyj-
na. Według Gróbarczyka, 
taka prywatyzacja może 
doprowadzić do tragedii.

Gdy kilka dni temu 
pan Józef Majewski 

podjechał na postój koło 
dworca PKP i zobaczył 
odartego z drzewa kasz-
tanowca, którego razem 
z kolegą Andrzejem 
Wnukiem posadzili 10 
lat temu, myślał że mu 
pęknie serce. - Co komu 
przeszkadzało to pięk-
ne drzewo żeby je tak 
odzierać z kory - mówi 
pan Józef. Tego samego 
dnia zgłosił sprawę do 
Straży Miejskiej, która 
przyjechała, obfotografo-
wała uszkodzone drzewo, 
obiecała że zgłosi do Zie-
leni Miejskiej i jak na razie 
nic, a jak mówi pan Józef, 
drzewo umiera. Ogrodni-
cy miejscy! Do dzieła!

Żeby się miejsce nie marnowało…

Komu przeszkadzały drzewa?

Hoc, tradycyjnie, ostrzega
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Zieleń Miejska
To największa spółka kapitałowa gminy 
Miasto Kołobrzeg. Firma ma bogate 
doświadczenia, fachową kadrę i spe-

cjalistyczny sprzęt.

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

tom i spółdzielniom mieszkaniowym.

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

pielęgnacji drzew. 

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

nalnych w konkurencyjnych cenach.

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

Kompleksowe usługi pogrzebowe
Zakład Pogrzebowy

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

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

Pogrzeby

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

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

warto

z nami

Odbieramy z prosektorium osoby zmarłe w szpitalu

- 4 lata i 3 miesiące - tak 
skomentowała wyrok unie-
winniający Elżbieta Lis wy-
chodząc z sali rozpraw. Była 
wyraźnie wzruszona, bo po 
takim czasie człowiek może 
stracić wiarę w sprawiedli-
wość. Prokuratura Rejono-
wa w Kołobrzegu oskarżała 
naczelniczkę Wydziału 
Budownictwa o przekro-
czenie uprawnień i kompe-
tencji oraz poświadczenie 
nieprawdy. Wcześniej, pod 
takimi samymi zarzutami 
zwolnił ją z pracy były już 
starosta Artur Mackiewicz. 
Sąd Rejonowy z hukiem 
przywrócił ją do pracy, a 
przy postępowaniu przed 
Sądem Okręgowym, staro-
sta Tomasz Tamborski pod-
pisał z naczelniczką ugodę. 
Przywrócił ją do pracy na 
zajmowanie stanowisko i 
zapłacił jej odszkodowanie: 
ponad 100 tysięcy złotych. 
Sprawa w sądzie pracy mo-
gła być wznowiona, gdyby 
sąd Elżbietę Lis skazał.

Sędzia Sławomir Solnica, 
w ustnym uzasadnieniu 

wyroku stwierdził, że w 
materiale dowodowym nie 
potwierdziły się zarzuty 
stawiane przez kołobrzeską 
prokuraturę Elżbiecie Lis. 
Sprawa była dość skompli-
kowana. Chodziło o wyda-
nie pozwolenia na moder-
nizację domu w Ustroniu 
Morskim. Elżbieta Lis spo-
rządziła taką decyzję, która 
następnie spowodowała 
lawinę konsekwencji, które 
ona sama odczuła najbar-
dziej. Były starosta Artur 
Mackiewicz doszukiwał się 
znamion przestępstwa, w 
tym przekroczenia upraw-
nień, o sprawie poinfor-
mował prokuraturę, a ta 
wszczęła śledztwo. Dwu-
krotnie akt oskarżenia był 
zwracany do budynku na 
ulicę Waryńskiego, ale pro-
kuratorzy wiedzieli swoje. 
Sędzia odrzucił zarzuty. Nie 
zgodził się z kierunkiem, że 
naczelniczka działała celo-
wo i rozmyślnie w kierunku 
łamania prawa i osiągnięcia 
jakiejś korzyści w zakresie 
bezprawnej decyzji. Sąd 
podkreślił, że takie a nie 

inne zasady obowiązywały 
w poprzednich latach w 
starostwie, nie były one 
kwestionowane, wydawano 
na ich podstawie wiele de-
cyzji, a pracodawca wzru-
szył jedną. Żadna z kontroli 
w Starostwie Powiatowym 
nie wykazała nieprawidło-
wości, więc zdaniem sądu, 
naczelniczka miała prawo 
być przekonana, że działa 

prawidłowo. Jednak zda-
niem sądu, samo upoważ-
nienie do wydawania de-
cyzji nie jest jednoznaczne, 
przy czym nie można robić 
oskarżonej zarzutów, że 
wcześniej coś robiła i było 
to akceptowane, a potem 
już nie.

Sąd odrzucił zarzut po-
świadczenia nieprawdy. Jak 

stwierdził sędzia Solnica, 
projektant jasno podkre-
ślił jakie były cele zmian 
w projekcie budowlanym. 
Podobnie, na korzyść 
oskarżonej przyjęto kwestie 
związane z odczytaniem 
budynku jednorodzinnego. 
W Ustroniu Morskim mógł 
bowiem powstać budynek 
jednokondygnacyjny z 
poddaszem o wysokości 9 

metrów. Zarówno oskarżo-
na jak i były wójt Ustronia 
Morskiego wskazywali na 
oczywiste błędy w planie 
zagospodarowania prze-
strzennego, które obecnie 
są już sprostowane, ale 
wcześniej zostały odpo-
wiednio zinterpretowane 
przez gminę. Co prawda, 
jak podkreślił sąd, miało 
to już miejsce po wydaniu 
feralnej decyzji, ale dok-
tryna ustalona ustnie była 
taka sama. Sąd stwierdził, 
że w działaniu oskarżonej 
można było znaleźć pewne 
uchybienia i niekonse-
kwencję w działaniu, ale 
to najwyżej zasługiwało na 
działanie dyscyplinujące, 
a nie na postawienie jej w 
stan oskarżenia. Koszty po-
stępowania poniósł Skarb 
Państwa. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Elżbieta Lis niewinna!
Zapadł wyrok w głośnej sprawie naczelniczki Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego. 
Prokuratura żądała dla niej roku więzienia. Sąd ją uniewinnił.
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Miasto Kołobrzeg: Zo-
stał pan przewodniczą-
cym Komisji Komunal-
nej. Dobrze się pan czuje 
w tym fotelu, gdy Cezary 
Kalinowski robi z siebie 
ofiarę PO?
Piotr Lewandowski: De-
cyzja o zmianie przewod-
niczącego komisji została 
podjęta większością 
głosów radnych. Powiem 
tak: praca tej komisji 
przebiega merytorycznie, 
jest dobra atmosfera. 
Natomiast nie będę ko-
mentował sprawy pana 
Kalinowskiego, bo nie 
będę źle mówił o moim 
poprzedniku. 

MK: To nie pierwsze 
pana przewodniczenie, 
bo jest pan również sze-
fem Klubu PO w Radzie 
Miasta. Jak tam się prze-
wodniczy?
PL: No, jest to zupełnie 
inny temat niż prowadze-
nie merytorycznej komi-
sji. Szefowanie klubowi, 
to w dużej mierze sprawy 
związane z personaliami, 
sprawy polityczne, kwe-
stie dyscypliny klubowej. 
Są pewne projekty jak bu-
dżet, jak plany przestrzen-
ne, jak również sprawy 
personalne, które wyma-
gają klubowej jedności. 
Staram się godzić różne 
ambicje i stanowiska, bo 
nie jest tak, że wszyscy 
myślą identycznie. To 
trudna rola, ale za chwilę 
półmetek kadencji, a Plat-
forma ma 11 radnych, co 
uznaję za sukces.

MK: Sukces, że jeszcze 
ma 11 radnych?
PL: Tak. Przecież różne 
głosy były podnoszone 
w mediach o zachwianiu 
jedności klubu. Ta jed-
ność jest i myślę, że bę-
dzie do końca kadencji. 

MK: To formalność?
PL: Dlaczego? 11 radnych 
z listy PO weszło do Rady 
Miasta i stanowi więk-
szość. Inaczej trzeba by 
szukać nowej większości, 
może w jakiejś koalicji, a 
my tego nie zakładamy.

MK: Koalicji z SLD?
PL: Nie. Zresztą koledzy z 
SLD ostatnio dość jedno-
znacznie się odcięli, więc 
oni już o żadnej koalicji z 
nami nie myślą.

MK: A dobrze się wam z 
nimi żyło, dopóki się nie 
odcięli?

PL: Dalej nam się do-
brze żyje, rozmawiamy 
po partnersku. Miasto 
jest jedno. Co do SLD i 
koalicji – nie było takiej 
potrzeby na początku ka-
dencji, nie ma i teraz. 

MK: A w klubie, gdy 
przewodniczący każe 
wiosłować razem, to kto 
wiosłuje w przeciwnym 
kierunku?
PL: Staram się nie zdra-
dzać kuchni klubowej. 
Jest nas 11, gdy ktoś ma 
odmienne zdanie od 
większości, staram się go 
przekonać. Dyscyplina 
klubowa jest ostatecz-
nością. Sięgamy po nią 
wyjątkowo rzadko.

MK: Adam Wieczorek 
dość często krytykuje 
swój klub. Opowiada o 
atmosferze bezradności. 
Był kiedyś rzecznik dys-
cypliny klubowej w PO. 
To jeszcze działa?
PL: Tak. Rzecznikiem 
dyscypliny jest Artur 
Mikołajek.

MK: A jakoś nie słysze-
liśmy, żeby ktoś się tej 
dyscypliny bał…
PL: W regulaminie klubu 
są tam jakieś sankcje, ale 
nie stosujemy ich. Wolimy 
rozmawiać i wymieniać 
się argumentami. Adam 
Wieczorek, pomimo róż-
nicy zdań, myślę, że był z 
nami i będzie dalej. 

MK: A wracając do tego 
regulaminu. Jak on się 
ma do tego, że klub nie 
poparł Dariusza Za-
wadzkiego na członka 
Rady Muzeum?
PL: To był taki wypadek 
przy pracy. Zdarzyło się 
tak, że nie zachowaliśmy 
odpowiedniej większości 

podczas obrad. Darek 
Zawadzki z naszych ust 
usłyszał słowo prze-
praszam. W sprawach 
personalnych staramy 
się utrzymywać jednolite 
stanowisko. 

MK: Mówi pan o spra-
wach radnych. A jak 
wyglądają stosunki 
pomiędzy klubem a 
prezydentem?
PL: Według mnie, te re-
lacje są dość dobre. Nie 
można tu mówić o jakiejś 
sielance czy czymś, co 
można by nazwać bez-
konfliktową współpracą. 
Klub PO nie głosuje w 
ciemno. My zawsze sta-
ramy się prezydentowi 
dać do zrozumienia, że 
nie ma wprowadzania 
uchwał bez naszej zgo-
dy. Poczuwamy się do 
odpowiedzialności, że 
gdy już uchwały wejdą 
na sesję, to żeby one 
były merytoryczne i aby 
były przegłosowywane 
bez konfliktów podczas 
obrad. Do tego czasu, 
bywa, spieramy się z 
prezydentem. Zgodnie 
z wolą radnych, posie-
dzenia klubu odbywają 
się często, nawet raz w 
tygodniu. Natomiast 
prezydent też musi mieć 
w klubie oparcie. Jeste-
śmy z jednej formacji 
politycznej. 

MK: Skoro jesteśmy 
niemal przy temacie 
połowy kadencji, to jest 
pan zadowolony z tego, 
co udało wam się zrobić 
w zakresie obietnic wy-
borczych?
PL: Powiem tak: jesteśmy 
dość mocno przyduszeni 
jedną inwestycją, jaką 
jest poprawa dostępności 
do portu, co ogranicza 

realizację innych zadań. 
Myślę, że ta kadencja to 
będzie dość mocne roz-
poczęcie budownictwa 
komunalnego przy ul. 
Rybackiej. Mamy dobre 
informacje w sprawie 
pierwszego etapu ob-
wodnicy i zwiększeniu 
wysokości finansowania 
do 85 procent, a trzeci 
etap zostanie przejęty 
na zewnątrz i odciąży 
budżet. Realizujemy 
wiele remontów i inicja-
tyw osiedlowych. Mam 
nadzieję, że zmiany w 
prawie sprawdzą się i 
ograniczą handel na bul-
warze. Ale stoimy przed 
poważną kwestią uregu-
lowania handlu w ogóle 
w strefie uzdrowiskowej. 
Nie ukrywam, że moim 
prywatnym zdaniem 
powinniśmy otworzyć 
przestrzeń publiczną dla 
turystów, którzy powinni 
mieć swobodny dostęp 
do mola, zrobić tam coś a 
la Bulwar Rodziewiczów-
ny, a handel przenieść na 
tereny portowe.

MK: A proszę powie-
dzieć, jakie to uczucie 
rządzić bez opozycji.
PL: Rozumiem, że to 
podchwytliwe pytanie. 
Przecież opozycja jest.

MK: Tak? A kto to jest?
PL: Opozycją mieni się 
Prawo i Sprawiedliwość, 
Razem Dla Kołobrzegu, 
a SLD kwestionuje swoją 
opozycyjność meryto-
ryczną i chce być opozy-
cją ostrą.

MK: Ale jakoś się pan 
tym nie przejął.
PL: Mamy swój program 
i chcemy go realizować 
dla dobra miasta. Patrząc 
politycznie, sami jeste-
śmy dla siebie zagroże-
niem. Opozycja jest od 
tego, żeby krytykować.

MK: Skoro pan mówi o 
tym zagrożeniu, to jak 
pan ocenia relacje pre-
zydenta ze starostą?
PL: Są to relacje…

MK: Szorstka przyjaźń?
PL: Jest to pewna sytu-
acja, z którą musimy się 
zmierzyć. Są to osoby, 
które mają aspiracje i 
ambicje. U nas pewne 
decyzje zapadają na od-
powiednich szczeblach. 
Pogodzenie tych żywio-
łów jest trudne, ale nie 
niemożliwe.

Rozmowa z Piotrem Lewandowskim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta, szefem Klubu PO

Sami jesteśmy dla siebie 
zagrożeniem

Miasto Kołobrzeg: Ostatnio 
dość dużo mówi się o panu i 
Ruchu Palikota w Kołobrzegu. 
Zacznijmy może od historii, 
od tego jak współrządził pan 
miastem w latach 1998-2002.
Wiesław Albiński: Przez wiele 
lat udzielałem się w zarządzie 
Osiedla Lęborskiego. Byłem w 
Radzie Miejskiej. Startowałem 
tam z SPMZK. To takie…

MK: Samorządowe Porozu-
mienie Mieszkańców Ziemi 
Kołobrzeskiej.
WA: O, dziękuję za przypomnie-
nie, bo już zapomniałem co ten 
skomplikowany skrót oznaczał 
(śmiech). Stąd do rady dostali 
się ludzie i z prawa, i z lewa. 
Ja do tej pory do żadnej partii 
nie należałem. Ruch Palikota to 
moja pierwsza partia. Twierdzą 
niektórzy, że będąc w SPMZK 
sprzedałem się do Zarządu 
Miasta. Wówczas prezydentem 
był Bogdan Błaszczyk z SLD, 
a SLD rządziło też miastem. Ja 
byłem prze-
wodniczącym 
zarządu osiedla 
i zagłosowałem 
za budżetem 
miasta, dlatego, 
że wszystkie 
nasze postulaty 
jako zarządu 
osiedla zostały 
w nim ujęte, w 
tym rewitalizacja 
Parku Dąbrow-
skiego. Miał do 
mnie o to pre-
tensje Heniek 
Bieńkowski. 

MK: Swo-
je poglądy 
wyraża pan 
na portalach 
internetowych. 
Udziela się pan 
także na porta-
lu „miastokolo-
brzeg.pl” i to z 
imienia i nazwi-
ska. Jakoś to 
niemodne…
WA: Pisałem wcześniej pod 
nickiem „Wiesław1946”. To mój 
rok urodzenia, a i tak wszyscy 
wiedzieli, kto to pisał. Piszę więc 
pod imieniem i nazwiskiem. Nie 
ukrywam, że chcę się dzielić 
moimi poglądami. Zamierzam 
wystartować w wyborach i chcę 
zdobyć mandat radnego, właśnie 
z ramienia Ruchu Palikota.

MK: A jak to się stało, że pan 
trafił do Ruchu Palikota?
WA: Mi się Palikot spodobał, 
gdy opuścił Platformę i złożył 
mandat poselski, bo się wkurzył, 
że ta partia nie realizuje swoich 
obietnic wyborczych. Postu-
laty Palikota trafiają do mnie. 
Ponadto, jestem antyklerykałem. 
Dlatego zgadzam się z progra-
mem i postulatami partii i jest 
mi tu dobrze. Warto zaznaczyć, 
że Palikot nie walczy z religią, 
ale chce oddzielić państwo od 
kościoła. W ruchu mamy także 
osoby wierzące. My szanujemy 
cudze poglądy. Ale nie można 
zgodzić się z twierdzeniami na 
przykład posła Hoca, że Polska 
jest krajem katolickim. Pomylił 
się chyba z Watykanem.
MK: Do niedawna mieliśmy 

dwa kluby Ruchu Palikota w 
Kołobrzegu. Został jeden. 
WA: No to takie nieszczęście nas 
spotkało…

MK: Pan Bóg was pokarał…
WA: Pan Bóg nas pokarał 
(śmiech). No, niech tak będzie. 
My jesteśmy silnym klubem, a 
trafił nam się przewodniczący 
okręgu, pan Andrzej Ostrowski z 
Koszalina, który nam trafić się nie 
powinien. Ponieważ zbliżały się 
wybory okręgowe, obawiał się, 
że nie uzyska wystarczającego 
poparcia. I słusznie, bo my go 
nie chcieliśmy. Dlatego ostatnio 
na Sylwestra wysłał smsa, że 
rozwiązuje nasz klub. Tymczasem 
zaczął działać drugi klub, zrze-
szający kupców. Oni tu byli u nas 
i chcieli coś robić z prezydentem, 
żeby dalej handel był. Ja temu 
jestem przeciwny, bo nie po to ś.p. 
Karpiniuk tyle zabiegał o zmiany w 
Kodeksie wykroczeń, żeby teraz 
to odrzucać. Odbiór tych handlu-
jących jest zły, ludzie tego handlu 

nie chcą. Powie-
działem im, żeby 
na poparcie Ru-
chu Palikota nie 
liczyli. To była 
farsa, gdy ta 
grupka ludzi szła 
z targowiska pod 
urząd. 15 osób, 
40 policjantów. 
Widziałem to. 
I nikt ich nie 
poparł. To nie 
mogło przejść. 
Chociaż były 
problemy nawet 
z naszym zarzą-
dem krajowym, 
którego członek 
nie znając 
kołobrzeskich 
realiów, wspierał 
ten drugi klub. 
Było medialne 
zamieszanie, 
ale ja wiedzia-
łem, że to musi 
umrzeć śmiercią 
naturalną, co 
też się stało. W 

Kołobrzegu jest jeden Klub Ruchu 
Palikota.

MK: Jak działacie?
WA: Mamy dyżury niemal co-
dziennie. Za każdy dzień jest ktoś 
odpowiedzialny. Po wcześniej-
szym umówieniu się, mamy po-
rady prawne. Mamy również kurs 
języka niemieckiego. Prowadzi go 
syn znanego wszystkim Hieroni-
ma Kroczyńskiego – Przemysław 
Kroczyński. Kurs jest bezpłatny. 
Mamy 15 kursantów. To naprawdę 
podstawowy kurs języka niemiec-
kiego, branżowy, ułatwiający na 
przykład komunikację podczas 
pracy za granicą.

MK: Ilu członków ma Ruch 
Palikota w Kołobrzegu?
WA: W tej chwili jest nas 24. 

MK: To dużo czy mało?
WA: Nie spieszę się z przyj-
mowaniem, nie robię wielkiej 
propagandy. Uważam, że ludzie 
wartościowi trafią do nas prędzej 
czy później. Zdaję sobie sprawę, 
że za 2 lata będziemy mieli u nas 
wielki ruch, jak przed każdymi 
wyborami. Ja chcę stawiać na 
jakość, nie na ilość. 

Albiński: 
Chcę zdobyć 
mandat radnego

Rozmowa z Wiesławem 
Albińskim, przewodni-
czącym Klubu Ruchu 
Palikota w Kołobrzegu

Lewandowski:
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Poniżej prezentujemy wy-
brane elementy oświadczeń 
majątkowych radnych Rady 
Miasta.

Marcin Beńko - radny PO. 
Zgromadził w gotówce 30 tysię-
cy złotych. Ma mieszkanie war-
tości 250 tys. zł. W minionym 
roku zarobił w Zachodniopo-
morskim Ośrodku Ruchu Dro-
gowego 46 637 zł, jako członek 
komisji powiatowej 1560 zł. 
Dieta radnego to 19 903. Ma 
peugeota z 2009 r. Pożyczki i 
kredyty: Santander Consumer 
36 tys., WBK 19 tys. zł.

Henryk Bieńkowski - prze-
wodniczący Klubu RDK. Zgro-
madził w gotówce 42 500 zł i 
120 dolarów. Ma dwa mieszka-
nia o łącznej wartości 871 tys. 
zł. Jako przewodniczący rady 
nadzorczej Zakładu Wodno-
Kanalizacyjnego w Unieściu 
zarobił 24 219 zł, jako sekre-
tarz Gminy Mielno 100 743 zł. 
Ryczałt na telefon służbowy 
to 2846 zł, a dieta radnego to 
5776 zł. Ma pożyczkę zacią-
gniętą w PKO SA - 52 tys. zł, do 
spłaty 10 tys. zł.

Bogdan Błaszczyk - wice-
przewodniczący Rady Miasta, 
radny SLD. Zgromadził w go-
tówce 85 tys. zł. Ma obligacje 
Skarbu Państwa na kwotę 97 
tys. zł oraz 1560 akcji TP SA. 
Mieszkanie wartości 200 tys. zł 
i inne nieruchomości wartości 
ok. 110 tys. zł. Utrzymuje się z 
emerytury w wysokości 38 162 
zł. Dieta radnego to 17 936 zł. 
Ma Peugeota 307.

Danuta Adamska-Czepczyń-
ska - radna PO, przewodni-
cząca Komisji Uzdrowiskowej. 
Zgromadziła 27 tys. zł, 15 
719 euro, 3289 dolarów. Ma 
mieszkanie wartości 330 tys. zł 
i inne nieruchomości wartości 
587 tys. zł. Za ubiegłoroczny 
wykład zarobiła 120 zł. Ma ga-
binet lekarski, z którego nie ma 
dochodu. Utrzymuje się z eme-
rytury w kwocie 40 529 zł. Dieta 
radnej to 10 260 zł. Ma Forda 
Focusa z 2008 r.

Artur Dąbkowski - radny 
Klubu RZK, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. Zgromadził 
28 tys. zł, a 89 tys. zł ma na 
lokatach. Ma 2 tys. akcji PKO 

BP na kwotę 64 tys. zł i 30 szt. 
akcji PZU SA za 9 tys. zł. Ma 
mieszkanie o wartości 273 tys. 
zł, działkę za 19 tys. zł i inne 
nieruchomości wartości 124 
tys. zł. W Gminnym Ośrodku 
Sportu Turystyki i Rekreacji w 
Dźwirzynie zarobił 54 814 zł. 
Jako delegat w związku Dorze-
cza Parsęty uzyskał dietę 552 
zł. Dieta radnego: 23 560 zł. Ma 
Peugeota 607 z 2002 r. warto-
ści 28 tys. zł.

Cezary Kalinowski - radny 
Klubu RDK, do niedawna prze-
wodniczący Komisji Komunal-
nej. Zgromadził 10 tys. zł. Ma 
dom wartości ok. 400 tys. zł i 
inne nieruchomości wartości 
1,1 mln zł. Ma akcje GetinBank 
(1630), GetBank (4770) i PE-
NiG (7343). Nie ma zarobków, 
pomaga żonie prowadzić dzia-
łalność gospodarczą. Dieta 
radnego to 13 224 zł.

Marek Karpiniuk - radny 
PO. Zgromadził 14 tys. zł. Ma 
mieszkanie wartości 200 tys. 
zł i garaż wartości 20 tys. zł. 
Z tytułu zatrudnienia zarobił w 
2011 r. 51 808 zł. Dieta radnego 

to 8968 zł. Ma Peugeota 407 z 
2006 r.

Jacek Kuś - radny SLD. Zgro-
madził w gotówce 85 tys. zł. 
Ma mieszkanie warte 250 tys. 
zł. Przychód z prowadzonej 
działalności gospodarczej to 
235 942 zł, z czego dochód to 
45 tys. zł. Dieta radnego to 10 
184 zł. Z tytułu zatrudnienia w 
MOSiR zarobił 39 523 zł. Ma 
toyotę wartą 15 tys. zł (2002) 
i opla za 25 tys. zł (2006). Po-
życzki i kredyty: Bank Milenium 
150 tys. zł.

Piotr Lewandowski - wice-
przewodniczący Rady Miasta, 
przewodniczący Klubu PO. 
Zgromadził w gotówce 5 tys. 
zł. W Starostwie Powiatowym 
zarobił 61 386 zł, a w Urzędzie 
Marszałkowskim 2017 zł. Dieta 
radnego to 21 432 zł. Ma Skodę 
Octavię z 2002 r.

Urszula Dżega-Matuszczak 
- radna PO, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Spraw Społecznych. Zgro-
madziła w gotówce 24 142 zł, 
a w lokatach 15 tys. zł. Ma dom 
wartości 300 tys. zł i mieszka-
nie wycenione na 307 tys. zł, a 
także inne nieruchomości war-
tości 629 160 zł. Dieta radnej to 
12 360 zł. Utrzymuje się z eme-
rytury 27 011 zł, zatrudnienia 
8383 zł. Jako członek Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zarobiła 2880 zł. 
Ma Reanult Koleosa wartości 
58 tys. zł (2008).

Andrzej Mielnik - radny nieza-
leżny. Zgromadził w gotówce 
694 tys. zł. Ma mieszkanie 
wartości 300 tys. zł, grunty 
rolne o pow. 1,58 ha, a także 
inne nieruchomości wartości 
1,4 mln zł. W 2011 r. z tytu-
łu prowadzonej działalności 
gospodarczej odnotował 
przychód 3,48 mln zł, z czego 
dochód wyniósł 789 955 tys. zł. 
Pożyczki i kredyty: Bank Mile-
nium, do spłaty 35 888 zł.

Artur Mikołajek - radny PO, 
przewodniczący Komisji Pra-
wa, Porządku Publicznego i 
Spraw Obywatelskich. Zgroma-
dził 90 tys. zł. Ma emeryturę w 
wysokości 35 565 zł, dochód z 
KTBS 36 780 + 2461 zł, dietę 
w wysokości 12 008 zł, dietę z 
Dorzecza Parsęty 460 zł, a jako 
członek Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 

Ile zarobili nasi 
21 radnych, 3 kluby i 2 radnych niezależnych. Tylko sami radni wzięli w 2011 roku ponad 
300 tysięcy złotych diet! Zresztą, patrząc na zarobki naszych rajców wyraźnie widać, że do 
ubogich to oni nie należą. Najmniej zarabia radny PiS Antoni Piwowarczyk. Niewiele więk-
sze dochody wykazuje radny PO Adam Wieczorek, choć on chociaż ma jeszcze mieszka-
nie warte 150 tysięcy złotych. Wcale nie tak bogaty (pomijając nieruchomości), jakby się 
mogło wydawać, jest radny RDK Cezary Kalinowski, który utrzymuje się... zaledwie z diety 
radnego. W czołówce najlepiej uposażonych radnych, żadne istotne zmiany nie nastąpiły. 
Pierwsze miejsce zajmuje radny niezależny Andrzej Mielnik.
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zarobił 2560 zł. Ma Volkswage-
na Passata wartości 28 tys. zł 
(2005). Pożyczki i kredyty: BRE 
Bank 148 tys. zł.

Dorota Oyedemi - radna Klubu 
RDK. W gotówce zgromadzi-
ła 23 248 zł i 53 dolary. Ma 
dom wartości ok. 800 tys. zł, 
mieszkanie wycenione na ok. 
200 tys. zł i inne nieruchomości 
wartości 895 tys. zł. Z tytułu 
pracy w szkole zarobiła 46 403 
zł, za wynajem pomieszczenia 
uzyskała 11 163 zł, w ramach 
innych źródeł 3751 zł. Dieta 
radnej to 8816 zł. Ma Fiata 
Ducato z 1995 r. wycenionego 
na 15 tys. zł. Pożyczki i kredyty: 
GetinBank 332 397 zł, poręcze-
nie kredytu męża GetinBank 
160 759 zł.

Wiesław Parus - radny PO. 
Zgromadził 110 tys. zł. Ma dom 
wartości 450 tys. zł i inne nie-
ruchomości wycenione na 150 

tys. zł. Przychód z działalności 
gospodarczej wyniósł 48 974 
zł, a dochód 21 910 zł. Z tytułu 
zatrudnienia w MWiK zarobił 
66 105 zł. Dieta radnego to 19 
630 zł. Ma Renault Megane z 
2009 r., wycenionego na 35 
tys. zł.

Lech Pieczyński - radny PO. 
Zgromadził 14 736 zł, 200 
dolarów, a na Funduszu Arka 
BZWBK 4810 zł. Ma dom war-
tości 385 tys. zł i inne nierucho-
mości wycenione na 72 tys. zł. 
Z tytułu pełnienia funkcji człon-
ka rady nadzorczej Zarządu 
Portu Morskiego zarobił 1777 
zł. Zarobki w 2011 r. to 90 924 
zł. W ramach umów o dzieło i 
zlecenie zarobił 24 341 zł, a z 
innych źródeł otrzymał 1628 zł. 
Ma Volkswagena Golfa z 2010 
r. wartości 54 tys. zł. Pożyczki 
i kredyty: BOŚ 71 663 CHF, 
BZWBK 23 194 CHF.

Antoni Piwowarczyk - radny 
niezależny (PiS). Zgromadził 
w gotówce 12 tys. zł. Utrzymuje 
się z emerytury w wysokości 
24 775 zł. Dieta radnego to 10 
184 zł.

Krystyna Strzyżewska - radna 
SLD, przewodnicząca Komi-
sji Budżetowo-Gospodarczej. 
Zgromadziła 126 447 zł. Część 
gotówki (76 826 zł) ulokowała w 
Funduszu Inwestycyjnym PKO 
BP. Ma dwa mieszkania o łącz-
nej wartości 350 tys. zł i inne 
nieruchomości wartości 84 200 
zł. Z tytułu pracy zarobkowej 
otrzymała wynagrodzenie w wy-
sokości 134 529 zł. Dywidenda 
PSS to 677 zł. ZUS: 39 566 zł. Z 
tytułu pełnienia funkcji społecznej 
otrzymała 9990 zł. Ma Opla Cor-
sę z 2006 r. wartości 26 tys. zł.

Ryszard Szufel - przewodni-
czący Rady Miasta, radny PO. 
Zgromadził 76 216 zł. Ma dom 

wartości 450 tys. zł i miesz-
kanie wartości 160 tys. zł, a 
także jest właścicielem innych 
nieruchomości na kwotę ok, 
1,69 mln zł. Prowadzi działal-
ność gospodarczą, z której miał 
przychód w wysokości 509 034 
zł, a dochód 43 278 zł. Dieta 
radnego: 22 800 zł. Samochód: 
Dodge Grand Caravan (2003). 
Pożyczki i kredyty: PKO BP 357 
tys. zł, PKO BP 113 CHF.

Adam Wieczorek - radny PO. 
Ma mieszkanie wartości 150 tys. 
zł. Zarobki: Urząd Gminy Ustro-
nie Morskie 480 zł, CAW Bastion 
748 zł, GOSTiR Dźwirzyno 747 
zł, KTC K-g 934 zł, SAPiK Szcze-
cinek 551 zł, Telewizja Kablowa 
Kołobrzeg 12 264 zł, RCK 684 zł, 
Radio Kołobrzeg 5520 zł, Urząd 
Miasta Kołobrzeg 28 zł, Radio 
Koszalin - członek rady progra-
mowej - 3552 zł. Dieta radnego 
15 428 zł. Pożyczki i kredyty: 
Credit Agricole 20 tys. zł.

Jacek Woźniak - przewodni-
czący Klubu SLD. Ma mieszka-
nie wartości 240 tys. zł. Z tytułu 
zatrudnienia w MEC zarobił 68 
630 zł. Jako członek Komisji 
rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zarobił 2560 zł. 
Dieta radnego to 19 076 zł. 
Otrzymał zasiłek na dziecko w 
wysokości 1836 zł. Ma Skodę 
Fabię z 2006 r. Pożyczki i kre-
dyty: BOŚ 49 059 CHF.

Dariusz Zawadzki - radny 
PO. Zgromadził 10 500 zł. Ma 
mieszkanie wartości 228 tys. zł. 
Z tytułu umowy o pracę zarobił 
47 333 zł. Dieta radnego to 19 
748 zł. Pożyczki i kredyty: BOŚ 
23 034 zł.

Od redakcji: szczegółowe 
dane o majątkach radnych 

będzie można znaleźć 
wkrótce w Biuletynie Infor-

macji Publicznej.

radni?   Dużo…

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

SPRZEDAŻ I NAPRAWY
ŁODZI ORAZ SILNIKÓW ZABURTOWYCH 

I STACJONARNYCH

RYSZARD MALIK | TEL. 502 509 944
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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

D O M  H A N D L O W Y
Kołobrzeg, 

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

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

codziennie 
w godz. 10-18 

w soboty 10-15

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

spółka jawna

Zwróciliśmy się do Urzędu 
Miasta, o udostępnienie 

przygotowywanego projektu stu-
dium dla tego terenu. Obecnie, 
są to tereny otwarte, zasadniczo 
wolne od zabudowy. To ma się 
zmienić i to radykalnie. Na tere-
nie ochronnym kopalni borowiny 
pozostawiono zieleń parkową i 
urządzoną oraz zieleń nieurzą-
dzoną, ale obecnie rozważa się 
również lokalizację tam terenów 
o przewadze zabudowy miesz-
kaniowej rezydencjalnej z usłu-
gami towarzyszącymi. Oznacza 
to, że jeden dom powstanie na 
działce o pow. ok. 2 kilometrów 
kwadratowych. Tuż przy granicy 
rozciąga się możliwość lokalizacji 
terenów o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
apartamentowej z dopuszcze-
niem funkcji hotelowej i pensjo-
natowej. Poniżej tego terenu, 
w Mirocicach mają być znowu 
lokalizacje rezydencjalne.

Mirocice, to dla kołobrzeżan 
teren niemal mityczny. Ale 

jego powierzchnia jest porów-
nywalna do czterech osiedli 

„Ogrody”! Warto pamiętać, że do 
niedawna władze miasta dekla-
rowały niemal całkowitą ochronę 
tego terenu. Po tym, gdy ksiądz 
inwestor odsprzedał teren innej 
firmie, miasto nie tylko, że tego 
terenu na cele ochronne nie kupi-
ło, to zmierza w kierunku zmiany 
jego funkcji. Zapytaliśmy o te 
tendencje rzecznika prasowego 
prezydenta Michała Kujaczyń-
skiego. - W przygotowywaniu 
jest nowe studium, obejmujące 
swoim zakresem ul. Wschod-
nią, tereny powojskowe oraz 
obszar Mirocic. Zaawansowane 
procedury pozwalają sądzić, 
że nowe studium ma szansę 
wejść pod obrady Rady Miasta 
we wrześniu. Z przygotowywa-
nym dokumentem mieli okazję 
zapoznać się już radni. Oczywi-
ście, przed podjęciem uchwały, 
studium będzie wyłożone do 
publicznego wglądu. W nowym 
projekcie, złoża borowiny otoczo-
ne są pasem ochronnym zieleni, 
bez możliwości zabudowy. Za 
pasem zieleni jest przewidziany 
obszar na budowę rezydencjo-
nalną jednorodzinną. Oznacza 

to działki minimum dwa tysiące 
metrów o wielkości zabudowy nie 
przekraczającym 20 procent. Na 
terenie miasta brakuje terenów 
przeznaczonych pod taką formę 
budownictwa. Stąd pomysł, aby 
w bezpiecznej odległości od złóż 
borowiny dopuścić formę takiej 
właśnie zabudowy. Dokładne 
parametry zabudowy wyznaczy 
plan dla tego obszaru, przewidu-
jemy, że będzie to 10-15 procent. 
Poza terenem budowy rezyden-
cjonalnej znajdzie się teren prze-
znaczony pod budownictwo wielo 
i jednorodzinne. Projektowane 
studium uzyskało akceptację 
ministra zdrowia. Spełnia także 

wszystkie obostrzenia jeśli cho-
dzi o geologię i bezpieczeństwo 
borowiny - tłumaczy rzecznik.

Innego zdania jest Henryk Bień-
kowski, przewodniczący klubu 
„Razem Dla Kołobrzegu”. - To 
miał być teren rezerwowy, sta-
nowiący otulinę dla borowiny. 
Od samego początku o tym była 
mowa i na alarm bili eksperci. 
Nie wiem co zmieniło się od tego 
czasu, ale ja swojego zdania nie 
zmieniłem i jestem przeciwny za-
budowie tego terenu - komentuje 
lider kołobrzeskiej opozycji. - Ten 
malowniczy zakątek miasta aż 
prosi się o jakieś racjonalne za-

gospodarowanie, np. pod funkcje 
rezydencjalne lub mieszkaniowe 
o niskiej intensywności, co jednak 
wcale nie oznacza, że nasz klub 
poprze już dziś i w ciemno jakie-
kolwiek propozycje - komentuje 
projekt zmian w studium Jacek 
Woźniak, szef Klubu SLD. Radny 
ma pewne wątpliwości dotyczące 
intencji miasta co do tego terenu. 
- Bo jak wytłumaczyć działania, 
gdzie z jednej strony wyrzuca 
się niewątpliwą atrakcję, jaka 
jest „Bastion”, a z drugiej strony 
złoża borowiny i w jej granicach 
ochronnych pozwala się na wybu-
dowanie hipermarketu i stacji pa-
liw? - pyta retorycznie Woźniak. 
- Apartamenty na Mirocicach? 
- pyta radny Cezary Kalinowski, 
do niedawna przewodniczący 
Komisji Komunalnej. - Pierwsze 
słyszę, muszę się temu przyjrzeć 
- dodaje. Kierunków zmian w stu-
dium nie komentuje Piotr Lewan-
dowski, przewodniczący Klubu 
Platformy Obywatelskiej. - Radni 
naszego klubu muszą się zapo-
znać z projektem uchwały. Wtedy 
wypracujemy nasze stanowisko 
- informuje Lewandowski.

Jarosławowi Banasiowi widać brakuje 
adrenaliny. Jeszcze nie ucichły echa 

jego wcześniejszego zamachu bombo-
wego, a już szykował się do kolejnego. 
Tym razem tajemnicze walizki z elektro-
niką i kablami zostawił pod katedrą. Re-

daktor się rozwija, bo planowo pomagała 
mu jego koleżanka Jolanta Urbanowicz-
Kowalska. Zaskakiwać też może roz-
mach działań: ławka pod katedrą. Gdyby 
policja potrzebowała zdjęcia do listu goń-
czego, może sobie skserować…

Kto by się spodziewał, że 
zawód szkutnika będzie 
się odradzał? To wszystko 
dzięki wędkarskiej flocie, 
której duża część jest z 
drewna i daje szkutnikom 
zatrudnienie przy napra-

wach. Pan Waldemar Wło-
darczyk właśnie kończy 
budować unikatową szalu-
pę dla szczecińskiego jachtu 
„Olander”, który mając 80 
lat musi mieć równie stylo-
wą szalupę, a taką nie każdy 

już potrafi zrobić, bo nie 
każdy nawet wie jak wyglą-
da poszycie klinkierowe, jak 
je giąć i czym łączyć. A wy-
dawało się, że takie rzeczy 
to już tylko na Discovery 
Channel…

Kupię gospodarstwo 
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

Znowu zamach?

Zawód szkutnika nie wymarł

Mirocice – nowe kołobrzeskie osiedle
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Miłośnicy golfa mogli spo-
tkać się już po raz piąty w 
gospodarstwie ALTE FARM 
w Rusowie na turnieju golfo-
wym o Puchar Wójta Gminy 
Ustronie Morskie. Przy 
słonecznej, ale wietrznej po-
godzie golfiści rywalizowali 
w dwóch kategoriach: dla 
początkujących oraz tych 
bardziej zaawansowanych 
graczy. Na brak emocji spor-
towych nie mogli narzekać 
ani zawodnicy ani publicz-
ność ponieważ turniej prze-
biegał na bardzo wyrówna-
nym poziomie. 

Wynikiem 0:0 zakończył się 
mecz ligowy seniorów NKS 
ASTRA Ustronie Morskie 
, którzy podejmowali na 
swoim boisku drużynę KS 
LECH Czaplinek. Po meczu 
starszych kolegów na mu-
rawę wbiegli juniorzy starsi 
NKS „ASTRA” oraz piłkarze 
KS SOKÓŁ Karlino. Niestety 
z tarczą wyjechali goście a 

mecz ostatecznie zakończył 
się wynikiem 2:3.
3 maja o godzinie 8.00 rozpo-
częły się zawody wędkarskie 
o Mistrzostwo Koła PZW 
78 Ustronie Morskie w kon-
kurencji spławikowej. Miej-
scem rozgrywania zawodów 
były stawy rybne w Bagiczu 
u pana Leszka Wesołowskie-
go. Po przeprowadzonym lo-
sowaniu miejsc 28 zawodni-
ków udało się na stanowiska, 
gdzie przygotowali sprzęt 
wędkarski i przynęty. Walka 
wśród uczestników była za-
cięta. Gatunkami ryb, które 
najczęściej były łowione to 
były płotki i leszcze. Po czte-
rogodzinnych zmaganiach i 
zsumowaniu wyników naj-
lepszą drużyną okazała się 

Straż Graniczna Kołobrzeg z 
wynikiem – 2.466 pkt.
Podczas ustrońskiej ma-
jówki nie zabrakło również 
rozrywki. W ustrońskim 
amfiteatrze przed publicz-
nością zaprezentowały się 
dziewczęta z ćwiczących w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
zespołów tanecznych „Flou” 
i „Jantar”. Potem przyszła 
pora na zabawę dla dzieci 
z Formacją BimBamBom, 
podczas której wszyscy za-
mienili się w prawdziwych 
wilków morskich. Prze cały 
czas imprezy można było 
zdobyć oryginalny karna-
wałowy makijaż. Z tej okazji 
korzystały chętnie dzieci i 
dorośli. Swoje stoisko ga-
stronomiczne z domowymi 
wypiekami i przepysznym 

chlebem ze smalcem przy-
gotowało sołectwo Kukinka 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich. Gwiazdą wieczoru 
był Roberto Zucaro i Larysa 
Tsoy, zwana polską Tiną 
Turner. Artyści zaśpiewali 
największe włoskie przeboje 
i inne piosenki znane z list 
przebojów. Wieczór zabawą 
pod gwiazdami zakończył DJ 
Arturo mieszanką utworów z 
lat 80-tych, 90-tych i współ-
czesnych.

Obelisk został ustawiony 
przy ulicy Polnej. W uroczy-
stości, w której udział wziął 
wójt Jerzy Kołakowski, były 
wójt - Stanisław Zieliński, 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Krzysztof Grzywnowicz, 
starosta Tomasz Tambor-
ski, uczestniczyli również 
mieszkańcy, a przede 
wszystkim pionierzy. Była 
to podniosła chwila, upa-
miętniająca okres Ustronia 
Nadmorskiego, w którym 
ze względu na ogromne 
zniszczenia Kołobrzegu 
miasta-twierdzy, osiedliło 
się wiele rodzin. Tu mieści-
ła się również dyrekcja ko-
łobrzeskiego uzdrowiska.

Jerzy Kołakowski po 
konsultacjach z miesz-
kańcami sąsiadujących 
z remizą posesji, którzy 
obawiali się o swoje zdro-
wie i bezpieczeństwo w 
związku z występowa-
niem promieniowania 
magnetycznego w obrę-
bie zlokalizowanej bazy 
telefonii komórkowej, 
podjął długo oczekiwaną 
decyzję, której obietnica 

padła jeszcze w kampa-
nii wyborczej. Mieszkań-
cy od samego początku 
sprzeciwiali się instalacji 
tego masztu, wskazywali 
na obniżenie cen działek 
i obawy wczasowiczów, 
z których żyje ta nad-
morska miejscowość. 
Wówczas, ich zdanie nie 
zostało wzięte pod uwa-
gę. Tym razem, mogą się 
cieszyć z wygranej.

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, ufundowało w Ustroniu Morskim kamień 
upamiętniających pierwszy osadników, którzy osiedli w tej nadmorskiej 
miejscowości.

Kamień
Pierwszych Osadników Ustronia

Zniknął maszt 
z dachu remizy

Z dachu remizy strażackiej przy ul. Geodetów 
zdemontowano maszt telefonii komórkowej. 
Decyzję o nieprzedłużeniu umowy z operato-
rem podjął wójt.

Początek maja to święto Ustronia Morskiego. Nie zabrakło tam imprez 
sportowych, w tym piłki nożnej i golfa, dobrej rozrywki i wędkowania.

Majowe Dni Ustronia Morskiego
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17 maja wybuchł pożar 
w mieszkaniu w Myśli-
nie. Pierwsza na miejsce 
przybyła OSP z Gościna, 
jednak okazało się, że 
pożar ugasili właściciele. 
Na miejscu pożaru, 
obok OSP Gościno, 
przyjechali stra-
ży z Robunia 
i Kołobrzegu. 
Prawdopodobną 
przyczyną poża-
ru była awaria 
lampki oświetle-
niowej na kory-

tarzu, skąd ogień rozprze-
strzenił się na dalszą część 
domu. Działania straży 
polegały na zabezpiecze-
niu mieszkania.

O godzinie 
18:00 w 
Kościele 

Parafialnym w 
Gościnie została 
odprawiona msza 
święta w intencji 

strażaków któ-
rym na koniec 
ksiądz udzielił 
b ł ogos ław ień -
stwa. Wszystkim 
strażakom ży-
czymy, aby akcji 

ratunkowych było 
jak najmniej, a 
jeśli już, aby z 
wyjazdów wracali 
wszyscy, którzy 
wyjechali z re-
mizy. 

11 maja Przedszkole w 
Gościnie po raz drugi z 
okazji XI Ogólnopolskiego 
Dnia Przedszkolaka ob-
chodziło Święto Konwalii. 
Pomysł na zorganizowa-
nie tej imprezy  powstał w 
Warszawie w 2002 roku 
podczas konferencji ,,Part-
nerskie Przedszkole”, która 
jest programem dążącym 
do podniesienia poziomu 
i skuteczności pracy w 
przedszkolach. To właśnie 
w trakcie jej trwania usta-
lono, iż datą celebracji 
tego święta w całej Polsce 
będzie 12 maja.  

Kwiat konwalii stał się 
symbolem tego dnia, gdyż 
odzwierciedla on dobroć, 
skromność, czystość i 
szczerość dzieci, a także 
wiedzę, jaką chcielibyśmy 
przekazać przedszkolakom 
by przyczynić się do ich 
rozwoju. 

Zwyczajem podczas święta 
jest ubiór w barwy tej rośli-
ny, dlatego wiele naszych 
podopiecznych przybyło 
do placówki w zielonych 
i zielono-białych strojach. 
Kolory te są wyrazem na-
dziei i symbolizują dziecko, 
które poprzez uczestnictwo 
w tego typu imprezach 
poznaje świat. Oczywiście 
święto to nie mogłoby się  
odbyć bez samej  konwa-

lii, dlatego wielu rodziców 
wraz ze swymi pociechami 
przyniosło bukiety tego 
kwiatu ze sobą, przez co w 
salach unosił się ich piękny 
zapach.

12 maja to czas zabawy, 
radości i tańca wszystkich 
dzieci oraz pracowników. 
W tym roku także przygo-
towaliśmy wiele atrakcji. 
Każda grupa wiekowa 
dzieci zatańczyła i wyko-
nała piosenkę o tematyce 
wiosennej. Odbyły się 
także zawody sportowe 
i przeprowadzono wiele 
konkursów m.in. takich jak 
konkurs matematyczny 
pod nazwą –„Ile kwiatów 
ma konwalia”, a także kon-
kurs plastyczny - „Narysuj 
konwalię”. Na podwórku 
przedszkolnym maluchy 
zmagały się z rysunkiem 
najpiękniejszego i najwięk-
szego symbolu tego świę-
ta. Za pomocą kolorowej 
kredy plac ten przeistoczył 
się w ogród pełen konwalii. 

Małgorzata Gul

Szachiści województwa 
zachodniopomorskiego 

uczestniczyli w ważnym 
ogólnopolskim turnieju, 
Pucharze Polski do lat 8 
rozgrywanym w Szczyr-
ku w dniach od 8.04 do 
3.05.2012r. Impreza była 
organizowana przez Polski 
Związek Szachowy, a jej 
celem było wyłonienie 10 
najlepszych szachistów do 
lat 8, mających możliwość 
reprezentowania naszego 
kraju na Mistrzostwach Eu-
ropy w Pradze, które odbę-
dą się w dniach od 16 do 26 
sierpnia 2012r. Najlepszych 
6 szachistek i szachistów 
otrzymało prawo startu w 
Mistrzostwach Świata.

Wspaniale w tej ry-
walizacji wypadła 

zawodniczka  z UKS „RE-
FLEKS” Gościno Jagoda 
Bieńko zdobywając 6 miej-
sce (trener - Marek Kościel-
ny). Jagoda wykazała dużą 
wolę walki i dobre przygo-
towanie kondycyjne. Zapre-
zentowała wyrównaną siłę 
gry z najlepszymi rywalka-
mi i niewiele zabrakło do 
zdobycia medalu. W grupie 
dziewcząt jeszcze dwie 
zawodniczki z Pałacu Mło-
dzieży z Koszalina zdobyły 
kwalifikacje do Mistrzostw 
Europy 8 miejsce Agniesz-

ka Polakowska (instruktor 
- Dariusz Długopolski) i 
10 miejsce Julia Górna (in-
struktor - Bogusław Kuma). 
Startowały 33 dziewczynki.

Wśród chłopców 3 
miejsce zajął Krzysz-

tof Kabaciński z OPP 
Neptun Kołobrzeg (trener 
– Leon Bręgoszewski). 
Znakomicie natomiast w 
tej imprezie wypadli znów 
wychowankowie Pałacu 
Młodzieży zdobywając aż 3 
miejsca dające przepustkę 
do Mistrzostw Europy. Pod 
tym względem okazali się 
zdecydowanie najlepszym 
klubem szachowym w 
Polsce! 5 miejsce Kacper 
Tarkowski, 7 miejsce Gra-
cjan Grzesik i 8 miejsce 
Filip Łuczak Startowało 94 
chłopców.

Tym samym nasze wo-
jewództwo wygrało ry-
walizację zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców. 
Ogromne brawa!

- święto wszystkich przedszkolaków

Puchar Polski do lat 8

Niedawno miała miejsce nietypowa akcja. Młoda sowa nie tylko wypadła z gniazda, ale co gorsza, 
utknęła pomiędzy gałęziami.

Młoda sowa miała wiel-
kiego pecha. Wypadła z 
gniazda i utknęła pomię-
dzy gałęziami na wysokości 
ok. 20 metrów, w dodatku 

do góry nogami. Ptak nie 
miał szans samodzielnie się 
oswobodzić. Mieszkańcy o 
sprawie powiadomili stra-
żaków. Na miejscu pojawili 

się strażacy z OSP Gościno, 
ale okazało się, że zastoso-
wanie zwykłej drabiny nie 
przyniesie rezultatów. Na 
pomoc wezwano podno-

śnik z Kołobrzegu. Dopiero 
przy jego życiu udało się 
uwolnić sowę. Nic się jej 
nie stało. Trafiła z powro-
tem do gniazda. 

Fo
t. 

O
SP

 G
oś

ci
no

Święto Konwalii 

W Wartkowie strażacy 
uratowali sowę

Święto Świętego Floriana

4 maja, na św. Floriana, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Strażaka. Strażacy ochotnicy z Gościna, spotkali się na mszy w 
kościele parafialnym.
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W Myślinie 
spłonęło mieszkanie
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W Hotelu Radisson 
w Szczecinie miała 
miejsce miła uroczy-

stość. W obecności 
parlamentarzystów, 
władz wojewódzkich 
i samorządowych 
oraz mediów od-
było się uroczyste 
p o d s u m o w a n i e 

o r g a n i z o w a n e g o 
przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie 
konkursu „Zachodnio-
pomorski Lider Ekolo-
gii”. Celem konkursu 
było wyłonienie gmin 

charakteryzujących się 
największą aktywnością 
i osiągnięciami w działa-
niach na rzecz ochrony 
środowiska oraz bu-
dowania świadomości 
ekologicznej wśród 
mieszkańców. Konkurs 

obejmował swoim za-
kresem przedsięwzięcia 
inwestycyjne oraz nie 
inwestycyjne  sprzyjają-
ce ochronie środowiska 
w obszarze: gospodarki 
ściekowej, gospodarki 
odpadami, ochrony 

powietrza i edukacji 
ekologicznej za okres 
lat 2009-2010.   W kon-
kursie uczestniczyło kil-
kanaście samorządów z 
terenu województwa 
zachodniopomorskiego, 
które złożyły ogółem 
22 wnioski.  Najwięk-
szym zainteresowaniem 
cieszyła się edukacja 
ekologiczna, w której 
aplikowało aż 15 sa-
morządów, gospodarka 
ściekowa – 12 zgłoszeń, 
gospodarka odpadami 
– 9 złożonych aplikacji 
oraz ochrony powietrza 
- 8 wniosków. 

W związku z powyż-
szym jest nam miło 
poinformować, że 
Gmina Rymań znalazła 
się w czołówce wyróż-
nionych samorządów i  
zwyciężyła w kategorii 
ochrona powietrza. Wójt 

Gminy Mirosław Terlecki 
odebrał statuetkę i czek 
w wysokości 100.000 
złotych, jaki przyznano 
Naszej Gminie w cha-
rakterze nagrody. Jest 
to dla nas bardzo ważne 
wyróżnienie.  K.U.

27 kwietnia w Społecznej 
Szkole Podstawowej w 
Gorawinie odbył się Mię-
dzyprzedszkolny Konkursu 
Recytatorski, organizowa-
ny po raz drugi przez Punkt 
Przedszkolny w Gorawi-
nie. W tym roku tematem 
przewodnim była wiosna. 
Do konkursu przystąpiły 
wszystkie przedszkola z 
terenu Gminy Rymań: z 
Dębicy, Drozdowa, Ryma-
nia, Starnina i Gorawina. 
Uczestnicy konkursu 
zostali podzieleni na trzy 
kategorie wiekowe: cztero-
, pięcio- i sześciolatki. Do 
konkursu przystąpiło łącz-
nie 25 przedszkolaków. 
Prezentowane wiersze 
oceniało jury, w składzie: 
Maria Ciechanowicz 
– przewodnicząca komisji, 

Grażyna Pakos oraz Elż-
bieta Duczkowska.   

Po prezentacji wszystkich 
wierszy dzieci miały okazję 
obejrzeć przedstawienie pt. 
„W krainie bajek”, przygo-
towane przez uczniów kla-
sy II i III Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Gorawinie, 
pod okiem Katarzyny Kaź-

mierskiej. Następnie go-
ście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek. 

Uroczyste ogłoszenie 
wyników nastąpiło po 
dokonaniu oceny przez 
jury. Spośród recytatorów 
wyłonionych zostało trzech 
laureatów każdej kategorii 
wiekowej oraz wyróżnienia. 
Laureaci I, II i III miejsca 
otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe w postaci 
książek, natomiast pozo-
stałym uczestnikom zostały 
wręczone dyplomy pamiąt-
kowe. Okolicznościowe 
podziękowania otrzymały 
także nauczycielki towa-
rzyszące dzieciom oraz 
członkowie komisji konkur-
sowej. Na kolejną edycję 
konkursu zapraszamy za 
rok. Katarzyna Makowska

Uczennice klas piątych: An-
dżelika Gryglewicz, Patrycja 
Trusczyńska, Weronika 
Kaszuba i Oliwia Andrusiów 
wraz z opiekunem p. B. Olek-
siewicz wzięły udział w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Czy-
telniczym zorganizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną 
przy Trzebiatowskim Ośrod-
ku Kultury. Międzyszkolny 
Turniej Czytelniczy, w którym 
wzięły udział drużyny ze 
szkół z Mrzeżyna, Trzebia-
towa, Drzonowa i Rymania, 
„Witajcie w Krainie Czarów” 

miał na celu zapoznanie 
dzieci z literaturą angielską 
(nasi uczniowie zapoznali się 
z tą lekturą również po an-
gielsku), zachęcenie do czy-
tania utworów pisarzy innych 
narodów, wyrobienie wraż-
liwości estetycznej przez 
kontakt ze światem książek, 

- pobudzenie wyobraźni i 
fantazji oraz zapewnienie 
dobrej zabawy. W pierwszej 
części konkursu drużyna z 
ZSP Rymań odpowiedziała 
prawidłowo na wszystkie 
pytania i otrzymała, jako 
jedyna, maksymalną liczbę 
punktów. Niestety na ogólny 
wynik miała też wpływ część 
zręcznościowo – logiczna, w 
której wypadła odrobinę sła-
biej. Tak oto różnicą jednego 
punktu drużyna z Rymania 
zajęła zaszczytne drugie 
miejsce. 

Oto zwycięzcy:
W kategorii wiekowej 4-latków:
I miejsce: Anita Przeździęk – wiersz 
„Kwiatki-bratki” Jerzego Galicy
II miejsce: Nikola Żylska – wiersz „O 
czym ptaszek śpiewa” Marii Konopnickiej
III miejsce: Amelia Kiełkowska – wiersz 
„Lubię kałuże” Urszuli Kowalskiej
Wyróżnienia:
Olga Korytowska, Amelia Prześluga

W kategorii wiekowej 5-latków:
I miejsce: Natalia Długosz – wiersz 
„Piękna wiosna” Urszuli Kozłowskiej
II miejsce: Zuzanna Burda – wiersz 
„Wiosna” Wiesława Drabika
III miejsce: Jakub Jackowiak – wiersz 
„Wiosenne porządki” Jana Brzechwy

Wyróżnienia:
Natalia Jasińska, Antoni Bany, Joanna 
Dykiert, Hanna Dobrzańska, Oliwia Bere-
da, Jakub Cieślak, Maja Kaczor

W kategorii wiekowej 6-latków:
I miejsce: Weronika Kraczkowska 
– wiersz „Wiosenny czarodziej” Doroty 
Gellner
II miejsce: Filip Hawańczak – wiersz 
„Wiosenny czarodziej” Doroty Gellner
III miejsce: Jakub Ślusarek – wiersz 
„Przyjście wiosny” Jana Brzechwy
Wyróżnienia:
Aleksander Makarewicz, Jakub Kornet, 
Konrad Lisek, Marta Piastowicz, Natalia 
Kowalczyk, Wiktoria Kaszuba, Konrad 
Wyszyński

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
„WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ”

Konkurs dla czytelników

Gmina Rymań liderem Ekologii
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Piwo w historii miasta 
ma niezwykle rozległą 

tradycję Gdy 21 grudnia 
1462 roku miasto zaatako-
wało 2000 zbrojnych pod 
dowództwem Dionizego von 
der Ostena, najskuteczniejszą 
bronią okazało się rozgrza-
ne piwo, którym oblewano 
oblegających mury miejskie. 
Browar kołobrzeski mieścił 
się w Budzistowie. Zbudował 
go tam Król pruski Fryderyk 
Wilhelm I. W Browarze Kró-
lewskim produkowano jasne 
piwo poczdamskie. W Koło-
brzegu jednak nie cieszyło 
się ono zbyt wielkim zainte-
resowaniem, bo nad Parsętą 

lubowano się w ciemnym 
piwie „Black”. 
Jak przyjmie się Piwo Ko-
łobrzeskie z koszalińskiego 
Minibrowaru? To się okaże. 
W każdym razie, producent 
przekonuje o jego wyjątko-
wych walorach smakowych, 
tradycyjnej recepturze i 
wysokiej jakości. Piwo jest 
niepasteryzowane i trafi na 
półki kołobrzeskich sklepów 
w ciągu 2-3 tygodni. Jak mó-
wił dziś Artur Piątek z Mini-
browar Kowal, rynek piwny 
w Polsce jest trudny, jednak 
on liczy na zainteresowanie 
produktem lokalnym ze stro-
ny turystów, hoteli, ale także 

mieszkańców. Produkowane 
jest piwo jasne, ciemne, 
miodowe, a docelowo także 
pszeniczne.

Prezydent podpisał z bro-
warem list intencyjny o 
współpracy. Docelowo, 
Minibrowar chciałby produ-

kować piwo w Kołobrzegu i 
otworzyć tu własny browar. 
Obecnie trwa poszukiwanie 
dobrego miejsca na tę inwe-
stycję, która może powstać w 
ciągu najbliższych 2 lat. Cena 
półlitrowej butelki w skle-
pach ma oscylować wokół 
5-6 złotych.

Pewien mężczyzna 
mógłby próbować się 
tłumaczyć, że w okoli-
cy nie było czynnego 
WC. Ale nie strażniko-
wi, zwłaszcza gdy na 
jego oczach zasikiwał 
wydmę. Po pierwsze i 
najważniejsze, wydm 
niszczyć nie wolno. 
Po drugie, nie jest to 
miejsce do załatwiania 
potrzeb fizjologicznych. 
Po trzecie wreszcie, 
gdy się sika, trzeba wie-
dzieć, kto patrzy. Straż-
nik cierpliwie poczekał, 
a po krótkiej dyskusji 

zakończył sprawę man-
datowo. Niestety, wiele 
osób traktuje wydmy 
jak publiczny szalet, bo 
co najważniejsze, jest 
bezpłatny. Nasz bohater 
może przeliczyć swój 
mandat i stwierdzić, że 
sikał jak za 50 piw. 

Piwo Kołobrzeskie – to nie żart. Prezydent Janusz Gromek podpisał list intencyjny z Minibrowarem 
Kowal z Koszalina, który produkuje m.in. Piwo Kołobrzeskie w trzech smakach.

Elżbieta Kamińska i Magdalena Gauer zostały laureatkami Kołobrzeskich Pegazów Kultury. Statuetki wręczono pod-
czas Majowych Spotkań z Kulturą w RCK.

pofrunęły do laureatów
Pegazy Kultury

Już po raz drugi w 
Kołobrzegu odbyła się 
gala kultury, podczas 
której rozdano statuetki 
Pegazów. Decyzja co 
do tego, do kogo Pegazy 
pofruną, była w rękach 
dziennikarzy. Powołana 
Kapituła podjęła decyzję 
już 2 tygodnie temu, jed-
nak nazwiska laureatów 
poznaliśmy dopiero 

w sobotę. W kategorii 
„Twórca Kultury” nomi-
nowani zostali: „Cisza jak 
ta”, Magdalena Gauer, 
Dariusz Kaleta, Renata 
Włodarczyk. W katego-
rii „Animator Kultury”, 
nominację otrzymali: 
Wojciech Czaplewski, 
Elżbieta Kamińska, Klub 
Miłośników Sztuki Ludo-
wej „Pętelka”, Kacper Si-

kora, Waleria Żuławnik.
Dziennikarze docenili w 
tym roku Elżbietę Kamiń-
ską, na co dzień pracują-
cą w szkole w Podczelu, 
za bezinteresowną i w 
pełni oddaną pracę na 
rzecz dzieci i młodzieży, 
za organizację imprez i 
przeglądów, za twórcze 
spełnianie się w kulturze i 
dla kultury, motywując do 

pracy najmłodszych na 
niwie teatralnej. Reży-
ser, scenograf i kierow-
nik kilku zespołów te-
atralnych. Dziennikarze 
przede wszystkim doce-
nili skromność laureatki 
i społeczny wymiar jej 
działań. W kategorii 
twórcy, Pegaz został 
przyznany Magdalenie 
Gauer, nauczycielce, 

pisarce, społeczniczce. 
Jest autorem tekstu do 
słynnej Kantaty Koło-
brzeskiej Jana Maślan-
kiewicza-Pogany. Dzięki 
jej współudziale narodzi-
ła się kołobrzeska „Her-
bertiada”. Monodram 
„Diva” został uznany 
przez „New York Times” 
za teatralne wydarzenie 
2011 roku.

Podczas Majowych 
Spotkań z Kulturą wy-
stąpił Marcin Wyrostek 
& Tango Corazon Qu-
intet. Wykonane przez 
niego tanga, wirtuozeria 
i melodyka w znakomity 
sposób zakończył koło-
brzeskie święto kultury. 
Laureatkom gratuluje-
my.

Elżbieta Kamińska i Magdalena Gauer zostały laureatkami Kołobrzeskich Pegazów Kultury. Statuetki wręczono podczas Majowych Spotkań z Kulturą w RCK.

Piwo Kołobrzeskie

na sucho…
Myślał, że mu to ujdzie

Fo
t. 

K
ac

pe
r P

aj
or



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   maj 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    maj 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

miastokolobrzeg.pl
Redaktor naczelny: 

Robert Dziemba 

Dyrektor artystyczny: 
Sławek Chałupniczak

Foto: Przemysław Gryń
        Robert Dziemba

Wydawca: Amberpress, 
ul. Zapleczna 9B/6, Kołobrzeg.

e-mail: poczta@miastokolobrzeg.pl

REKLAMY i OGŁOSZENIA 
Paweł Kuzenin, tel. 512-495-439, 

reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 5 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.

Redakcjamiasto
kołobrzeg

www.e-fast.pl

Tyle im zabrakło…

Napieralski: Bierzcie tyłki w troki i 
walczcie o ludzi, bo Palikot weźmie 
się za nas.

Napieralski: W poprzednich wybo-
rach tyle szczęścia nam zabrakło i 
żeby nie okazało się, że jedyne co 
może nam pomóc w wygranej…

Napieralski: …to dać na mszę…

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

Będą kibice?

Mieczkowska: Podobno mamy mieć kibiców na 
Euro.

Lewandowski: Tak? A skąd ich weźmiemy?

Mieczkowska: Pawlak farbował prosiaczka, my mo-
żemy dogadać się z naszymi kibicami.
Lewandowski: Co za różnica, do malowania trawy 
jesteśmy w stałej gotowości...

Kołobrzeg jest spragniony duńskich kibiców, 
jak pustynia deszczu. Dobrze by było, żeby ci 
kibice zostawili u nas trochę grosza. Na razie 
czekamy na Euro.Takie rzeczy to tylko w filmach

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

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

Olichwiruk: Siedź prosto. Jesteśmy obserwowani. Szufel: Co ty gadasz? 
Olichwiruk: No z góry na nas patrzą. To chyba robota 
Marka…

Szufel: Z góry? Marka? No co ty… On ma takie… Szufel: … chody? 

1 2

3 4

Politycy coraz częściej są pod stałą obserwacją. Zwykle nie wiedzą dlaczego.

SLD zwiera szeregi i zaczyna liczyć głosy. W następnych wyborach ma wygrać lewica.

Kampania promocyjna miasta chyba zaczęła przy-
nosić efekty. Zjeżdżają się do nas goście z całej 

Polski. Między innymi odwiedzili nas panowie Piotr i 
Dariusz z Lublina i ze Śląska, którzy zamierzają zostać 
u nas na całe wakacje. Już z daleka czuć od nich za-
pach piwa, na które zresztą zbierają pieniądze, rekla-
mując się aż w trzech językach. Wiadomo, naród uczy 
się języków coraz szybciej, zapewne w związku z Euro 
2012. - Ile możemy nazbierać? 100- 150 złotych dzien-
nie. Wczoraj jeden pan dał nam 5 dych. Fajnie jest. Ko-
łobrzeg nam się podoba! – nie ukrywają zadowolenia z 
pobytu w Polskiej Stolicy SPA goście z południa kraju.
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Fight Night Diva SPA

MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

KOMÓRKI LOKATORSKIE 

GRATIS

KUP TANIO - MIESZKAJ WYGODNIE

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

MEGA HIT CENOWY 4100 zł brutto/m2

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

WIOSENNA PROMOCJA 
85 Metrowe MIESZKANIA 

PRZY UL.WYBICKIEGO 
TYLKO W CENIE 

*3900,96 ZŁ BRUTTO* za metr. 

Hala Milenium 
wrzała od 

emocji Gala MMA 
Fight Night Diva 
SPA zorganizowa-
na przez Tomasza 
Szczerka, została 
bardzo pozytywnie 
przyjęta przez fa-
nów mieszanych 

sztuk walki, którzy 
licznie przybyli na 
Halę Milenium i 
chętnie wspiera-
li kołobrzeskich 
zawodników. Nie-
stety, tylko jeden z 
kołobrzeżan zdołał 
pokonać swojego 
rywala. To Marcin 

Sianos pokonał 
przeciwnika potęż-
nymi uderzeniami 
w parterze.

Na uwagę za-
sługują także 

walki kobiet. W 
pierwszej z nich, 
kołobrzeżanka Iwo-

na Oleczek po wy-
równanej i zaciętej 
walce przegrała na 
punkty z Klaudią 
Apenit. Sędziowie 
musieli także de-
cydować o wyniku 
walki Joanny Ję-
drzejczyk z Sylwią 
Juskiewicz.

W walce wieczo-
ru mieliśmy 

okazję zobaczyć 
pokaz walki w parte-
rze. Lepszy okazał 
się Szymon Bajor, 
który w połowie dru-
giej rundy dobrze 
wyciągnął balachę i 
poddał przeciwnika.
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Walka wieczoru:
Open: Szymon Bajor pok. 
Artura Głuchowskiego przez 
poddanie (balacha), 2. runda, 
2:48.

Pozostałe:
88 kg: Marcin Bandel pok. 
Marcina Gułasia przez podda-
nie (skrętówka), 1. runda.
55 kg: Joanna Jędrzejczyk 
pok. Sylwię Juśkiewicz przez 
jednogłośną decyzję.
77 kg: Artur Piotrowski pok. 
Mariusza Jankowskiego przez 
poddanie (gilotyna), 1. runda.
70 kg: Adrian Zieliński pok. 
Ireneusza Milę przez niejed-
nogłośną decyzję.
85 kg: Jakub Stejskal pok. 
Macieja Marczewskiego przez 
poddanie (balacha), 1. runda.

Open: Marcin Sianos pok. Ję-
drzeja Martuzalskiego przez 
TKO (uderzenia w parterze), 
1. runda.
84 kg: Bartosz Fabiński pok. 
Mateusza Kurylczyka przez 
jednogłośną decyzję.
60 kg: Klaudia Apenit pok. 
Iwonę Oleczek przez jedno-
głośną decyzję; #
80 kg: Wojcieh Kasperowiak 
pok. Karola Niemierzyckiego 
przez poddanie (duszenie zza 
pleców), 1. runda*
80 kg: Damian Biłas pok. 
Damiana Mieczkowskiego 
przez techniczne poddanie 
(skrętówka), 1. runda*

* - walka amatorska
# - amatorskie k1


