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PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

 KOŁOBRZEG ul.Jasna 25a

Tomasz Tamborski 
przekazuje Januszowi 

Gromkowi decyzję 
o użytkowaniu 

nowej drogi

99,-szt.

79,-szt.
Ławka ogrodowa
Afrodyta z surowej sosny
-wym. 114x40x77cm

Wielka wyprzedaż mebli ogrodowych, 
moc super okazji

Wielka wyprzedaż mebli ogrodowych, 
moc super okazji

Papież Benedykt XVI 
udzielił apostolskiego 

błogosławieństwa księdzu 
prałatowi Józefowi Słomskie-

mu, który obchodzi 55 rocznicę 
święceń. Honorowy obywatel 

Kołobrzegu skończy w tym roku 
80 lat, a od 40 lat pracuje w 

mieście nad Parsętą. 
Szczegóły na 

stronie 14

CO WIDZISZ 
NA TYM OBRAZKU?

Teoretycznie, to tylko 
otwarcie drugiego 
etapu obwodnicy. 

Po wielu miesiącach 
prac, tonach spalonej 
benzyny na objaz-

dach, mamy nowe 
drogi. Uściski dłoni 
wymieniają najwięk-

si gracze po stronie 
rządzącej. Uśmiech, 
serdeczność – jak z 

obrazka pierwszoko-
munijnego. Brakuje 
tylko podpisu w stylu, 

że jeśli chcesz pokoju, 
szykuj się na wojnę… 
Więcej na str. 3.



  2  | www.miastokolobrzeg.pl   czerwiec 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   3    czerwiec 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

Duńczycy wylądowali w 
Goleniowie 4 czerwca 
o godz. 10.45. Od tego 
momentu tykał nasz 
zegar na Euro. Tuż 
po południu dotarli do 
hotelu „Marine”, gdzie 
mieszkali przez cały swój 
udział w mistrzostwach. 
Jeszcze tego samego 
dnia, reprezentacja Danii 
została powitana przez 
prezydenta na stadionie 
im. Sebastiana Karpiniu-
ka, po czym rozpoczęła 
trening. Przyglądało się 
temu niemal 3 tysiące 

osób. Na stadionie po-
jawiły się tłumy dzienni-
karzy, przy czym prze-
ważały ekipy duńskie. 
Posiadały one dobrze 
zorganizowane zaplecze 
techniczne i nadawały 
z Kołobrzegu szerokie 
fragmenty treningu swo-
ich pupili. Polacy za to 

zadawali sobie pytanie, 
czy reprezentacja Danii 
jest w stanie wyjść z gru-
py śmierci...

Duńczycy nie byli fawo-
rytem meczu z Holandią. 
Po 1:0 dla Duńczyków, ta 
drużyna zaczęła być na-
zywana czarnym koniem 

Euro 2012. Zaczęła się 
cieszyć bardzo dużym 
zainteresowaniem w na-
szym mieście. Ostatecz-
nie, przygodę reprezen-
tacji z Euro zakończyli 
Niemcy.

Kołobrzeg, Duńczycy 
opuścili 18 czerwca po 
południu. Było skromnie 
i bardzo szybko. Nawet 
briefing, na który za-
proszono dziennikarzy, 
został ograniczony do 
półtorej minuty. Trener 
reprezentacji Danii - Mor-

ten Olsen, pofatygował 
się odpowiedzieć na trzy 
pytania. Piłkarze w ogóle 
nie chcieli rozmawiać z 
polskimi dziennikarzami. 
Przed hotelem „Marine” 
pojawiło się kilku kibiców, 
byli wśród nich Duńczycy. 
Było widać może jedną 
czy dwie duńskie flagi. 

A potem, w uprzywilejo-
wanej kolumnie, autokar 
z piłkarzami odjechał w 
kierunku Goleniowa. Tak 
oto Kołobrzeg zakończył 
swoją misję jako miasto 
pobytowe. Pytanie, co 
nam dał status centrum 
pobytowego Euro 2012 
– pozostaje otwarte.

Duńczycy, Duńczycy i po Duńczykach. Tak w skrócie można podsumować nasz udział w Euro 2012 jako centrum pobytowego.

Byli sobie Duńczycy

Na policję zadzwonił Edward Wilczyński 
- kierownik ośrodka sanatoryjno-wcza-
sowego w Dźwirzynie. No bo małpka 
znajdowała się w ośrodku, zjadła dwa 
banany jednej z pracownic, a tu żadnego 
zoo w okolicy nie ma. Dyżurny policjant 
nie chciał uwierzyć, ale patrol na miejscu 
potwierdził: w Dźwirzynie znajdowała się 
małpka kapucynka. Nie wiadomo skąd się 
wzięła. Być może ktoś ją podrzucił...

Małpka Zuzia, bo tak już ją ochrzczono, 
trafiła do kołobrzeskiego schroniska. 
Sprawą zajmuje się kołobrzeska policja, 
która starała się ustalić, skąd zwierzę 
może pochodzić i czy do Polski trafiło 
legalnie. - Była głodna - mówi Michał 
Chojnacki ze Schroniska dla Zwierząt. 
- Dobrała się do siatki w której były tru-
skawki i poczęstowała się bez pytania. 
Smakowały jej - dodaje społecznik, który 
zaopiekował się małpką. Na szczęście 
schronisko nie pójdzie z torbami, bo tru-
skawki w Polsce są droższe niż banany. 
Po zwierzę zgłosili się właściciele jednego 
z lokali w Dźwirzynie.

Teren wokół Bazyliki Ma-
riackiej przez wiele lat był 
cmentarzem grzebalnym. 
Pochowano tu kilka tysięcy 
osób. Wiele grobów jest 
wielopoziomowych. W 
latach 1960-65 badania 
przeprowadził zespół z Za-
kładu Antropologii Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Pracami kie-
rował profesor Franciszek 
Wokroj. Objęły one zasad-
niczo tylko północną część 
kolegiaty i placu przy ko-
ściele. Odkryto wówczas 

634 pochówki z okresu od 
XIII do XVIII wieku.

W związku z pracami ziem-
nymi przy bazylice, gdzie 
wymieniane są poszcze-
gólne elementy kanalizacji 
deszczowej, natrafiono 
na ludzką czaszkę. O 
sprawie poinformowano 
policję. Funkcjonariusze 
przybyli na miejsce i nie 
mieli wątpliwości, że to 
czaszka sprzed 1945 roku. 
Znalezisko zostało sfoto-
grafowane i szczątki trafią 

na Cmentarz Komunalny 
do grobu bezimiennych 
mieszkańców Kołobrzegu.

Wokół bazyliki trwają prace przy wymianie elementów rur i 
uszczelnieniem odprowadzenia wód deszczowych. Nie braku-
je ciekawych znalezisk.

PRZY BAZYLICE 
ZNALEZIONO CZASZKĘ

Gdy oficer policji odebrał telefon i usłyszał, że w ośrodku wczasowym jest 
małpa, nie uwierzył. Na miejsce pojechał patrol, który znalezisko potwierdził.

Policjanci nie uwierzyli 
w tekst o małpce
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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

Otwarcie drugiego etapu obwod-
nicy to ważna chwila w historii 
naszego miasta. To zakończenie 
pewnego etapu inwestycyjnego. 
Pytanie jednak, co dalej? Teore-
tycznie, wszystko gra. W prakty-
ce może być ciekawie.

Nie było szampana, było za to 
dużo ciepłych słów i uroczyste 
przecięcie wstęgi na obwodnicy. W 
ramach drugiego etapu poprawy 
dostępności do portu, zbudowano 
5,6 km dróg. Wartość projektu to 
ponad 57 mln zł, a dofinansowanie 
z UE w wysokości 85 % to ponad 
48 mln zł. Realizacja tej ważnej 
dla Kołobrzegu drogi rozpoczęła 
się na przełomie września i paź-
dziernika 2010 roku, a oficjalnie 
zakończyła się 21 czerwca. Przed 
nami realizacja I etapu, prowadzą-
cego wprost do portu i III etapu, 
wyprowadzającego ruch z miasta. 
Jak mówi prezydent Janusz Gro-
mek, zrobi wszystko, żeby I i III 
etap również powstał. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że w tej ka-
dencji przeciąć wstęgi na długości 
całej drogi do portu się nie uda. 
Opozycja wskazuje, że sukces 
władzy lśni tylko w światłach ju-
piterów. Po pierwsze, budowa dru-
giego etapu obwodnicy niczego w 
ruchu miejskim nie zmienia bez 
trzeciego etapu, który już dzisiaj 
jest daleko zacofany, nawet nie ma 

na niego pozwolenia na budowę, 
ale ciągle się o nim mówi. Po dru-
gie, finansowanie trzeciego etapu 
jest bardzo wątpliwe i na pewno 
przechodzi na kolejną kadencję 
samorządu, więc nikogo za to roz-
liczyć nie będzie można. Wreszcie, 
po trzecie, na obwodnicy nie bra-
kuje bubli, jak chociażby za małe 
rondo na skrzyżowaniu ulic Sta-
rynowska-Grzybowska-Obozowa. 
Inną kwestią jest to, że po budowie 
II etapu, trzeba przystąpić do kapi-
talnego remontu rozjechanej ulicy 
Łopuskiego. 

Prezydent Kołobrzegu nie zgadza 
się z zarzutami opozycji, które na-
zywa marudzeniem. Po pierwsze 
dlatego, że mieszkańcy z nowej 
drogi są zadowoleni, po drugie, bo 
rozwiązuje ona część problemów 
komunikacyjnych miasta, a po 
trzecie dlatego, że opozycji nie po-
doba się rozwój Kołobrzegu. – Czy 
coś robię, czy nie, to dla tych ludzi 
i tak jest źle – konstatuje Janusz 
Gromek.

Co widać na zdjęciu?
Ciepły uśmiech, serdeczny uścisk 
dłoni, uprzejma gestykulacja. 
Takie zachowanie prezydenta Ja-
nusza Gromka i starosty Tomasza 
Tamborskiego to sytuacja, od któ-
rej się odzwyczailiśmy. Wydawało 
się, że to takie normalne i oczywi-

ste. Dla osób, które przypatrują się 
temu z daleka, mogło się wyda-
wać, że wszystko gra. A to nie tak 
do końca. Tajemnicą poliszynela 
jest, że pomiędzy oboma obozami 
trwa zimna wojna. Gdyby obu 
panów oficjalnie zapytać, jakie są 
między nimi relacje, pada odpo-
wiedź, że standardowe. Nieoficjal-
nie mówi się jednak co najwyżej 
o szorstkiej przyjaźni. – Pomiędzy 
panami trwa polityczna konku-
rencja. Do tej pory, starostwo było 
miejscem, gdzie zawracały bociany. 
Nawet Mackiewicz nie potrafił 
przekuć swoich rządów w sukces. 
Tamborski natomiast całkowicie 

zmienił orientację swojego urzędu, 
otworzył starostwo, wprowadził ko-
munikację z mediami, przyjmuje w 
czwartki interesantów, wysłuchuje 
ludzi. A to początek zmian. Nie jest 
tajemnicą, że to irytuje niektórych 
w budynku na Ratuszowej. A „Pe-
gazy Kultury” potraktowano jako 
konkurencję dla prezydenckich 
„Koników” – mówi nasze źródło 
zbliżone do Platformy Obywa-
telskiej. 

Pomiędzy urzędami: miejskim i 
powiatowym, trwa konkurencja 
na imprezy, przecięcia wstęg i 
wizyty ważnych gości. Stąd spo-

tkanie na udeptanej ziemi (ob-
wodnica), niektórzy oceniali jako 
początek nowej jakości czy nawet 
zwrot w dotychczasowych stosun-
kach. Nie wiadomo ostatecznie, co 
zrobi Janusz Gromek, który do tej 
pory chciał trzecią kadencję być 
prezydentem Kołobrzegu. Nie-
oficjalnie mówi się coraz głośnie, 
że na prezydenta miasta chciałby 
wystartować Tomasz Tamborski. 
Oficjalnie, nikt na ten temat nie 
rozmawia, ale sprawa jest otwarta. 
Nowa jakość może więc oznaczać 
nowy wymiar konkurencji, której 
będziemy świadkami w kolejnym 
przedwyborczym roku.

Dla jednych otwarcie, dla innych nowa jakość
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Trudno to nazwać: szok, 
zaskoczenie, niesmak. 
Tak w skrócie można 
opisać reakcje uczestni-
ków spotkania Prawa i 
Sprawiedliwości po tym, 
gdy wtargnęła na nie przy-
budówka Ruchu Palikota 
- Ruch Młodych. Młodzi 
ludzie przy dźwiękach ja-
kiejś melodyjki chcieli wrę-
czyć posłowi PiS krzyż. 
Ostatecznie, położyli go 
na stole. Dawid Krzysz-
tofiak z Ruchu Młodych 
przyklęknął przed posłem, 

a na pytanie kim jest i na 
prośby o przedstawienie 
się oznajmił, że jest wy-
słannikiem Watykanu, po 
czym wyszedł.

W rozmowie z naszym 
portalem, Krzysztofiak 
przedstawia motywacje 
swojego nieco dziwnego 
zachowania. Młodzi za-
miast dyskutować o pry-
watyzacji MEC-u, zrobili 
krótkie show i sobie poszli. 
Delikatnie można stwier-
dzić, że było nie na temat.

Osłabiony konar powinien 
być usunięty już dawno. To 
droga miejska i nadzór nad 
tym sprawuje Urząd Miasta. 
Zapewne drzewo zostało 
osłabione przez wiejący sil-
ny wiatr. Trwało to sekundy, 
jak mówi kierując peuge-
otem kobieta, mieszkania 
gminy Ustronie Morskie. 
Jechała ulicą, gdy usłyszała 

trzask. Konar pojawił się 
przed nią jak grom z jasne-
go nieba. Udało jej się za-
hamować. Mniej szczęścia 
miało zaparkowane obok 
audi. Ma uszkodzoną szybę 
i karoserię. Porysowane 
zostało również drugie auto. 
Ulica została zamknięta, a 
usuwaniem drzewa zajęli 
się strażacy.

„Ocenialiśmy stan obecny 
- dlatego kilka miejscowo-
ści traciło punkty z powo-
du remontów i inwestycji 
prowadzonych w czasie 
sezonu na plażach i ich 
najbliższym otoczeniu, 
mimo że potencjalnie mo-
głyby się znaleźć znacz-
nie wyżej. Odejmowali-
śmy też punkty za brak 
informacji o atrakcjach 
i ich słabe wyekspono-
wanie” - piszą autorzy 
popularnego w sieci 
rankingu. I to właśnie Ko-
łobrzeg utracił te punkty, 
za remonty i wieczną 
drożyznę. Wytknięto nam 
nawet płatne molo. 

Liderem rankingu nie-
zmiennie pozostaje Świ-
noujście, a tuż za nim 
uplasowała się Jastarnia 
i Sopot. Kołobrzeg zna-
lazł się na miejscu 8. 
To spadek o dwa oczka 
w porównaniu z 2011 
rokiem. Nasza część wy-
brzeża, jeśli idzie o uroki 
i atrakcje, w ogóle została 
pominięta. Czy słusznie? 
Na to pytanie odpowiedzą 
internauci i turyści.

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

Podczas ostatniego spotkania PiS, w Hotelu Centrum nagle pojawili się dwaj przedstawiciele Ruchu Młodych, 
podając się za ludzi z Watykanu...

Ruch Palikota zaczepia PiS
W corocznym rankingu 
najlepszych plaż w Pol-
sce, prowadzonym przez 
portal „Onet.pl”, nasze 
miasto spadło o dwie po-
zycje i zatrzymało się na 
miejscu 8.

ONET 
DEGRADUJE 
KOŁOBRZEG

Konar drzewa rosnącego na Placu 18 Marca, oberwał 
się i spadł na ulicę. Przejeżdżająca w tym czasie kobie-
ta zdążyła zahamować przed przeszkodą.

Drzewo spadło na samochody

Elegancja, bezpieczeństwo, cisza, spokój, wysoki 
standard oraz NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA - tak krótko 
można opisać oferowane przez nas mieszkania.

Budynek przy ul. Św. Macieja 9 w 
Kołobrzegu, to nowoczesne, o pod-
wyższonym standardzie mieszkania, 
które spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających przyszłych 
właścicieli. W pobliżu budynku zlokali-
zowane są markety spożywcze, sklepy 
z materiałami wystroju i wyposażenia 
wnętrz. Dodatkowym atutem lokali-
zacji budynku jest to, że znajduje się 
blisko morza a jednocześnie niedaleko 
centrum. 

www.mieszkaniaHD.pl
tel. 608 451 396

  mieszkania superenergooszczędne (potwierdzone świadectwem 
charakterystyki energetycznej)

  wykonane w nowoczesnej technologii

  wysoki standard w dobrej cenie

  bezczynszowe

  bardzo niskie koszty eksploatacji

  duże balkony

  doskonała lokalizacja
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R E K L A M A

Władysław K. przez kilka 
godzin stał na szczycie 
masztu transmisyjnego przy 
ul. Jedności Narodowej. Z 
informacji znajomych i są-
siadów wynika, że pokłócił 
się z żoną. Inni mówili, że w 
ten sposób kibicował repre-
zentacji Polski. Na miejscu 
natychmiast pojawili się 
strażacy, policja i pogoto-
wie ratunkowe. Mężczyzna 
jednak nie zamierzał zejść, 
za to chyba w najlepsze się 
bawił. Sprawę potraktowano 

bardzo poważnie. Z Kosza-
lina przyjechało wsparcie 
w postaci dwóch specjali-
stycznych pojazdów. Przybył 
również policyjny negocja-
tor. To on skłonił mężczyznę 
do zejścia na dół. Cała akcja 
trwała ponad dwie godziny.

Na koniec, na parkingu ze-
mdlała żona Władysława K. 
Oboje zostali przewiezieni 
do Szpitala Regionalnego. 
W czasie akcji, nadajniki na 
maszcie zostały wyłączone.

Uroczyste otwar-
cie McDonald-

sa odbyło się tuż 
przed godziną 
10, natomiast 
r e s t a u r a c j a 
pracuje od 
godziny 7.00. 
Klienci ob-
sługiwani są 
codziennie do 
godz. 24.00, a 
McDrive w wakacje 
( cze rw iec -s i e rp ień ) 
czynny jest do 2 w nocy. 
Kołobrzeski obiekt jest 289 
w Polsce. W środku może 
być obsługiwanych jedno-
razowo 143 osoby, a 68 w 
zewnętrznym ogródku. Na 
piętrze znajduje się strefa 
Gym7Fun, gdzie umiesz-
czono wyścig rowerowy, 
bieg z przeszkodami i małe 
boisko do koszykówki. W 
restauracji zatrudnienie 
znalazło 45 osób, w tym 10 
menadżerów.

Uroczystego otwarcia 
restauracji dokonał 

starosta Tomasz Tambor-
ski. Wcześniej, podjadał 
frytki na zapleczu... na 
śniadanie... Warto również 

wspomnieć, że przy otwar-
ciu, McDonalds przekazał 
czek na cel społeczny. 10 
tysięcy złotych trafi na kon-
to SOSW „Okruszek”.

Przedstawiciele Rady 
Miasta słuchali prezenta-
cji, będącej kwintesencją 
analiz bieżących i per-
spektywicznych Miejskiej 
Energetyki Cieplnej. Jej 
sporządzenie zleciła sama 
spółka za bagatela niemal 
110 tysięcy złotych. Anali-
za miała wykazać, w jakiej 
kondycji finansowej jest 
spółka, jak sobie radzi na 
rynku, jaka jest jej sytuacja 
wewnętrzna itd. Prezydent 

oraz radny Piotr Lewan-
dowski poznali wcześniej 
poufną informację na te-
mat wyceny spółki. Radni 
mieli dowiedzieć się, jaka 
jest w niej sytuacja. 

I dowiedzieli się tego, co 
wszyscy wiemy. Spółka 
jest w dobrej kondycji 
finansowej. Ma przerost 
zatrudnienia, które anali-
tycy pokazują w średnim 
układzie porównawczym 

(załączamy poniżej). 58% 
załogi należy do związków 
zawodowych. Na podsta-
wie tych informacji i wielu 
innych, którzy radni nie 
poznali, przedstawiciele 
wybranej w przetargu 
firmy... przekonywali dziś 
radnych do prywatyzacji, 
bo z ich obliczeń wynika, 
że to najlepsze rozwią-
zanie. Należy sprzedać 
pakiet większościowy do 
75%. 

Część radnych ze spo-
tkania wyszła. Po 100 
minutach monologu, nie 
dość, że nie dowiedzieli 
się niczego nowego, to 
tendencyjne treści zaczęły 
ich nudzić. Jak mówi radny 
Cezary Kalinowski, chciał 
poznać sytuację ekono-
miczną przedsiębiorstwa, 
a był namawiany do pry-
watyzacji, jako jedynego 
sposobu, tylko nikt nie 
powiedział na co...

Zasłużony obywatel 
Kołobrzegu - ś.p. prof. 
Leciejewicz, został 
patronem parku przy ko-
ściółku św. Jana Chrzci-
ciela w Budzistowie.

Przy wjeździe do parku, 
w którym znajduje się hi-
storycznie jeden z najstar-
szych kościołów Pomorza 
Zachodniego, wójt Tade-
usz Kowalski i prof. Ma-
rian Rębkowski dokonali 
odsłonięcia głazu z tablicą 
prof. Lecha Leciejewicza. 
Społecznicy proponowali, 
aby zasłużony dla odkry-
wania historii Kołobrzegu 
archeolog patronował 
historycznemu grodzisku 
nad Parsętą, ale władze 
gminy zadecydowały ina-

czej. Imieniem profesora 
nazwano niewielki park 
przy kościele. 

Lech Leciejewicz żył 
w latach 1931-2011. 
Związany z Poznaniem 
i Wrocławiem, a szcze-
gólnie z Instytutem 
Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk. 
Archeolog mediewista. 
Prowadził badania wyko-
paliskowe nad starożytną 
i średniowieczną kulturą 
Polski, Słowiańszczyzny 
i Europy. Był pionierem 
badań archeologicznych 
w Kołobrzegu i Budzi-
stowie. Dzięki jego pasji 
zawdzięczamy wiedzę o 
historii wczesnośrednio-
wiecznego grodu nad 
Parsętą. Przyczynił się do 
rozpromowania naszego 
miasta w polskiej nauce, 
zarażając swoją gorliwo-
ścią młodych naukowców i 
pasjonatów, dzięki którym 
jego dzieło jest kontynu-
owane przez następne 
pokolenia.

McDonalds bije rekordy popularności

Tłumy klientów od dnia otwarcia odwiedzają najbardziej znaną na świecie restaurację, 
która od niedawna jest także czynna w Kołobrzegu. Lata starań zakończyły się sukcesem.

Znany kołobrzeskiej policji mieszkaniec bloków przy ul. 
Rybackiej, wspiął się na maszt TP Emitel. Zszedł dopiero 
po rozmowie z policyjnym negocjatorem.

Wspiął się na maszt, 
ale nie skoczył

Park im. prof. 
Lecha Leciejewicza

T E L E F O N
INTERWENCYJNY 500-166-222

Żenujący monolog o prywatyzacji MEC
Radni miejscy zostali zaproszeni do zapoznania się z sytuacja finansową Miejskiej Energetyki 
Cieplnej i rozwiązaniami na przyszłość. Słyszeli tylko o prywatyzacji.

Kupię gospodarstwo 
lub grunt rolny

tel. 664 944 635
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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

Pisaliśmy już, że Ko-
misja Rewizyjna zaj-

mowała się z informacji 
Staszczaka potencjalny-
mi nieprawidłowościami 
w Urzędzie Miasta i 
niektórych jednostek 
lub spółek. Ostatecznie, 
skonfliktowany z mia-
stem Kamil Staszczak 
sam złożył zawiado-
mienie, a Prokuratura 
Rejonowa w Kołobrzegu 
wszczęła śledztwo w 
dwóch wątkach. Pierw-
szy, dotyczy możliwości 
wyrządzenia w okresie 
od 23 października 2007 
do 15 listopada 2010 
roku znacznej szkody 
majątkowej Gminie Miej-
skiej Kołobrzeg poprzez 
nadużycie udzielonych 
uprawnień przez zarząd 

spółki Kołobrzeskiej To-
warzystwo Budownictwa 
Społecznego. Sprawa 
dotyczy remontu, przebu-
dowy i ostatecznie zbycia 
jednej z nieruchomości.

Drugi wątek, związany 
jest z przekroczeniem 

uprawnień przez naczel-
nika Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta. Sprawa 
wiąże się ze zbyciem 
działek przez miasto. 
W obu tych przypad-
kach nabywającym była 
ta sama spółka. Jak 

powiedział nam Kamil 
Staszczak, poinformował 
prokuraturę o sprawach, 
co do których i radni i 
inne osoby publiczne 
miały stosowną wiedzę. 
Do sprawy powrócimy.

To był wspaniały dukt 
pieszy. O jego powsta-
niu mówiło się od daw-
na. Ulica miała być prze-
znaczona dla kibiców w 
ramach komunikacji ze 
stadionem. Gdy jednak 
stadion powstał okazało 
się, że ulica jest jednak 
potrzebna, przynajmniej 
są osoby, które głoszą 
takie postulaty. Problem 
w tym, że zamiast ulicy 
był chodnik. Prezydent 

miasta kilka razy postu-
lował otwarcie tej ulicy, 
ale sprzeciwiała się 
temu policja. Ostatecz-
nie, wbrew opinii policji, 
droga została otwarta. 
Jest jednokierunkowa, 
prowadzi do obwodnicy 
i mogą się nią poruszać 
wyłącznie pojazdy do 
2,5 tony. Pytanie tylko, 
czy i ten nacisk wytrzy-
ma chodnik zamieniony 
na ulicę?

Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące znacznej szkody wyrządzonej miastu i przekroczenia 
uprawnień. Zawiadomienie złożył Kamil Staszczak.

Śledztwo w sprawie 
transakcjiSpełniły się zapowiedzi związane ze zmianą 

organizacji ruchu. Od czwartku możemy jeździć 
ulicą Śliwińskiego. Jest to to droga jednokie-
runkowa.

Śliwinskiego otwarta
dla kierowców



  6  | www.miastokolobrzeg.pl   czerwiec 2012 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   7    czerwiec 2012   www.miastokolobrzeg.pl 

Na miasto spadły już hektoli-
try deszczu i gradu. Podczas 
jednej z burz, piorun uderzył 
w drzewo w Grzybowie. Na 

szczęście, drogą Kołobrzeg-
Dźwirzyno nikt nie jechał. 
Część drzewa rozpadła się 
na kawałki. Kora wyparowała. 

Fragmenty zostały rozrzucone 
w promieniu kilkudziesięciu 
metrów. Piorun pozostawił tak-
że głęboką dziurę w ziemi.

Tydzień później, w nocy mie-
liśmy całą plejadę piorunów. 
Błyskało się jak na konferencji 
prasowej. Miejmy nadzieję, że 

w niebiosach rozładowały się 
nieco akumulatory i będziemy 
mieli słoneczny i ciepły sezon 
wakacyjny.

O możliwym odejściu 
Polakowskiego do Bał-
tyku Koszalin mówiło 
się od pewnego czasu. 
Teraz stało się jasne, 
że wobec decyzji do-
tychczasowego trenera, 
funkcję tę obejmuje 
Maciej Wachowski, który 
miał być w tym sezonie 
jego asystentem, choć 
od samego początku 
prezes Waldemar Błasz-
czak nie wykluczał, że 
Wachowski na pewnym 
etapie może zostać 
pierwszym trenerem. I 
tak się stało. - Jest to 
oczekiwana decyzja, 
która na pewno spotka 
się z dobrym odbiorem 
społecznym, a także 

z akceptacją kibiców 
- komentuje na gorąco 
prezes Błaszczak.

Maciej Wachowski ma 
33 lata. Jest rodowitym 
kołobrzeżaninem. Od 
2003 roku jest trenerem. 
Do tej pory trenował 
m.in. Płomień Myślino, 
UKS Ósemka, Kotwicę 
Kołobrzeg, młodzików, 
juniorów i rezerwę dru-
żyny. Był także asysten-
tem Macieja Kiszkiela. 
W tym roku odbył trzy-
miesięczny staż trener-
ski w jednym z klubów 
angielskich. Jest absol-
wentem poznańskiego 
AWF. Ma licencję I klasy 
UEFA A.

Umowa na 
z a r z ą d z a n i e 

miejskimi nierucho-
mościami ma być 
zawarta do 2015 
roku. W przetargu 
stanęły dwie firmy, 
w tym KTBS. Kon-
kurencyjna firma z 
Kielc zapropono-
wała kwotę o 200 
tysięcy złotych niż-
szą od KTBS, czyli 
w ciągu 3 lat daje 
to 600 tysięcy zł. 
Wówczas, rzecznik 

prasowy prezy-
denta informował, 
że miasto chciało 
dodatkowych wy-
jaśnień od firmy, 
która dała najniższą 
cenę. Z naszych 
informacji wynika, 
że odpowiedź nie 
nadeszła. Dlate-
go postanowiono 
odrzucić ofertę tej 
firmy, ze względu 
na rażąco niską 
cenę. W ten spo-
sób, w ogłoszeniu o 

wynikach przetargu 
widnieje Kołobrze-
skie Towarzystwo 
Budownictwa Spo-

łecznego - jako 
zwycięzca. Na 
razie, nikt nie wie, 
czy wykluczone 

przedsiębiorstwo 
pogodzi się z decy-
zją Urzędu Miasta 
Kołobrzeg. 

Program skierowany jest 
do kobiet w wieku od 50 
do 69 roku życia, gdyż w 
tej grupie wiekowej obser-
wowalny jest wzrost zacho-
rowań na nowotwór zło-
śliwy, jakim jest rak piersi. 
Panie w wieku do 50 lat 
lub powyżej 69 roku życia, 
nie młodsze niż 35, mogą 
również wykonać badanie 
w mammobusie, za uisz-
czeniem opłaty w wysoko-
ści 80 zł oraz okazaniem 
zaświadczenia od lekarza 
dowolnej specjalizacji o 
braku przeciwwskazań do 
wykonania badania.

Badania w mammobusie 
można będzie wykonać 
w następujących lokali-
zacjach:
- Dygowo – 10 lipca na 
Placu Wolności,

- Ustronie Morskie – 11 
lipca przy Ośrodku Zdro-
wia ARS MEDICA.
Mammografia, czyli rent-
genowskie badanie piersi, 
to najbardziej skuteczna 
metoda w diagnostyce 

wczesnych objawów raka 
piersi. Wczesne wykrycie 
tego nowotworu gwaran-
tuje niemal 100% pewności 
na wyleczenie choroby, 
dlatego warto się badać. Co 
więcej, mammografia jest 

badaniem bezpiecznym i 
wykonywanym przy użyciu 
minimalnej dawki promie-
niowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma 
FADO Centrum Usług 
Medycznych z Gdyni. Jest 
to największy w Polsce 
świadczeniodawca, który 
do wykonywania badań 
wykorzystuje mammo-
busy. Każdego dnia aż 
13 mobilnych pracowni 
mammograficznych FADO 
bada kobiety niemal w całej 
Polsce. Panie, które planują 
wykonać badanie w mam-
mobusie firmy FADO, 
prosimy o wcześniejsze 
zarejestrowanie się pod nr 
tel: 801 080 007 lub 58 666 
2 444 lub na www.fado.pl, a 
także  przyniesienie ze sobą 
dowodu osobistego.

Burzliwy 
Kołobrzeg

Ostatnimi czasy, Kołobrzeg regularnie nawiedzają burze. Grzmi niemal co weekend. Jest ciepło, ale szybko robi się duszno i pada deszcz.
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Wojciech Polakowski zrezygnował z 
pełnienia funkcji trenera Kotwicy. Pierw-
szym trenerem został jego dotychczaso-
wy asystent - Maciej Wachowski.

trenerem 
Kotwicy Kołobrzeg
Wachowski 

To KTBS, przynajmniej na razie, będzie zarządzał 50 tysiącami metrów miejskich obiektów w Koło-
brzegu. Miasto rozstrzygnęło przetarg na zarządzanie.

Zarzut rażąco niskiej ceny
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10 i 11 lipca można wykonać bezpłatne 
badanie mammograficzne. W ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi, finansuje je NFZ.

Bezpłatna mammografia 
w powiecie
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Absolutorium, choć 
generalnie jest jedynie 
skwitowaniem spraw finan-
sowych, jest ważne z poli-
tycznego punktu widzenia. 

Świadczy o politycz-
nym poparciu dla 
określonej polityki. 
Stąd też sesje ab-
solutoryjne są tak 
ważne. Dowodzą 
tego, jak dany 
samorząd się 
rozwija, jak 
gospodaruje 
finansami i jak 
inwestuje.

W przypadku 
powiatu ko-
łobrzeskiego 
przychody w 

2011 roku wy-
niosły ponad 97mln 

zł, rozchody ponad 114 
mln zł. Deficyt ubiegło-
roczny to ponad 16 mln zł, 
a łączny dług samorządu 

powiatowego to ponad 28 
mln zł. Starosta Tomasz 
Tamborski zwrócił uwa-
gę na dochody powiatu i 
wykonywane na wysokim 
poziomie wydatków in-
westycje, co świadczy o 
rozwoju i poprawie funk-
cjonowania powiatu. Bar-
bara Ostrowska, skarbnik 
powiatu, przypomniała, że 
budżet jest prorozwojowy, 
choć niestety, od wielu lat 
utrzymuje się wysoki po-
ziom wydatków na oświa-
tę, które mają charakter 
dominujący, a w powiecie 
kołobrzeskim przekracza-
jące 40 procent.

O wykonaniu budżetu 
powiatu pozytywnie wypo-
wiedziała się Regionalna 
Izba Obrachunkowa oraz 
komisje Rady Powiatu. 
Monika Czajkowska, prze-
wodnicząca Klubu PO-
PSL, oceniła budżet jako 

wychodzący naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkań-
ców. Wskazała tu na pozy-
skanie przez powiat 18 mln 
zł, budowę jakże potrzeb-
nych dróg, realizację pro-
gramów unijnych i rozwój 
sfery społecznej. Wska-
zała, że tylko inwestycje 
w powiecie pochłonęły 
ponad 28 mln, co stanowi 
ponad 20% wydatków w 
2011 roku.

Zbigniew Błaszczuk, który 
w imieniu SLD ocenił wy-
konanie budżetu podkre-
ślił, że władzę w Polsce, 
województwie, mieście i 
powiecie sprawuje PO. 
- Dokąd prowadzi nas umi-
łowany przywódca - pytał 
retorycznie Błaszczuk. 
Lewica wytknęła 26-krotne 
nowelizowanie budżetu. 
Błaszczuk podkreślił, że 
powiat pędzi na deficycie 
i marnuje pieniądze na ob-

sługę długu publicznego. 
Wskazał, że wydatki po-
wiat łata kredytem. - Jest 
to mistrzostwo Europy jeśli 
idzie o zadłużaniu się. Jak 
powiedział klasyk, nasze 
finanse stały nad prze-
paścią, dzisiaj zrobiliśmy 
krok naprzód - krytykował 
były prezydent Kołobrze-
gu. Błaszczuk zwracając 
uwagę na wydawanie nie-
swoich pieniędzy wskazał, 
że w powiecie funkcjonuje 
dyscyplina partyjna, jakby 
PO miała rządzić do końca 
świata i jeden dzień dłużej. 
Radny SLD widział też i 
plusy dodatnie, ale tam 
gdzie one występowały, 
również spotkały się z po-
lityczną krytyką.

Ostatecznie, absoluto-
rium dla Zarządu Powiatu 
zostało udzielone więk-
szością 15 głosów, przy 4 
wstrzymujących się.

Tamborski ma poparcie
15 radnych PO i PSL zagłosowało za absolutorium z wykonania budżetu powiatu w 2011 roku. 4 radnych 
SLD wstrzymało się podczas głosowania.

Na początku w sesji nie 
uczestniczyło 4 radnych, 
w tym radny PO Marcin 
Beńko. Usprawiedliwio-
na została nieobecność 3 
radnych: Woźniaka, Dąb-
kowskiego i Mielnika. Poza 
tym, część radnych opo-
zycyjnych zapowiedziała, 
że zagłosuje przeciwko 
absolutorium. Tak więc 
wynik był nie znany, choć 
było mało możliwe, aby 
prezydent absolutorium nie 
dostał.

Wreszcie na salę wszedł 
radny Marcin Beńko... 
Platforma ma tym samym 
11 głosów.

Wykonanie budżetu zosta-
ło pozytywnie ocenione 
zarówno przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w 
Szczecinie, jak i Komisję 
Rewizyjną oraz Komisję 
Budżetowo-Finansową 
Rady Miasta. Prezydent 

Janusz Gromek zwrócił 
uwagę na dobrą kondycję 
budżetu, pomimo ograni-
czonych wpływów i rosną-
cych wydatków miasta na 
oświatę. W 2011 roku do 
budżetu wpłynęły ponad 
193 mln zł. Wydatki to 
niemal 217 mln zł. Deficyt 
zamknął się kwotą niemal 
24 mln zł. Warto jednak 
wskazać, że na inwestycje w 
2011 roku miasto przezna-
czyło ponad 84 mln zł.

Piotr Lewandowski, prze-
wodniczący Klubu PO w 
Radzie Miasta, pozytywnie 
ocenił wykonanie budżetu, 
wskazując, że miasto się 
rozwija i przeznacza 30 
procent budżetu na inwe-
stycje. Przypomniał, obok 
wyliczenia wielu inwestycji, 
zakończenie i oddanie do 
użytku II etapu miejskiej 
obwodnicy. Radny poin-
formował, że Klub PO za-
głosuje „za” absolutorium. 

- Gramy w jednej drużynie, 
której zależy na rozwoju 
miasta - skwitował Lewan-
dowski.

Przedstawiciel Klubu SLD 
- radny Jacek Kuś, pomimo, 
że zauważa rozwój miasta, 
wskazał na hierarchizację 
wydatków budżetowych 
i inwestycyjnych. Wy-
tknął wzrost wydatków 
sztywnych, zadłużanie 
miasta i rosnące koszty 
długu publicznego. Jak 
przypomniał, SLD nie jest 
przeciwko inwestycjom, 
ale jest za ich dobrym pla-
nowaniem i skrupulatnym 
rozliczaniem. Stwierdził, 
że polityka mieszkaniowa 
kuleje. - W tym ważnym 
zadaniu nie zrobiono nic 
- stwierdził Kuś. Przy okazji 
oskarżył władze miasta o 
marnotrawienie pieniędzy 
wydawanych na sport pro-
fesjonalny w ramach Ko-
twicy Kołobrzeg S.A. Kon-

statując, Kuś zapowiedział 
wstrzymanie się radnych 
SLD od głosu.

W imieniu Klubu Radnych 
Niezależnych „Razem dla 
Kołobrzegu”, głos zabrał 
radny Henryk Bieńkowski. 
Nietrudno się domyśleć, że 
opinia klubu była dla pre-
zydenta niekorzystna. Bień-
kowski ocenił budżet miasta 
jako niezrównoważony, pro-
wadzący do gwałtownego 
zadłużenia miasta. Wskazał, 
że to właśnie to prowadzi 
do chęci prywatyzacji miej-
skich spółek, celem obsługi i 
spłaty zadłużenia. Bieńkow-
ski ocenił, że zła sytuacja 
panuje również w miejskich 
spółkach. Straty przyniosła 
Kotwica Kołobrzeg S.A. i 
MWiK. Dodał, że ocena 
za nadzór nad spółkami 
jest negatywna. Wytknął 
władzom miasta, że nie są 
realizowane uchwały Rady 
Miasta w zakresie polityki 
przestrzennej Kołobrzegu, 
co ustaliła Najwyższa Izba 
Kontroli. Kładka na torami, 
port jachtowy czy instalo-
wanie zraszaczy na kortach 
tenisowych, to według 
Bieńkowskiego wpadki in-
westycyjne. Jednocześnie 
podkreślił, że pomimo okre-
ślonego harmonogramu nie 
rozpoczęła się realizacja I 
etapu obwodnicy, a na III 

etap nie ma pozwolenia na 
budowę. - Kołobrzeg miał 
być Majorką Północy, a 
ostatnio polską stolicy SPA 
- stwierdził radny opozy-
cyjny, po czym wskazał, jak 
Kołobrzeg oceniają turyści, 
w tym zacytował portal 
„Onet.pl”, nazywając mia-

sto „przegranym”. - Miasto 
jest drogie i nieprzyjazne 
dla młodych kołobrzeżan 
- skwitował Bieńkowski in-
formując, że klub zagłosuje 
„przeciw”.
Ostatecznie, 11 radnych 
głosowało „za”, 3 przeciw”, a 
4 wstrzymało się od głosu.

Gromek z absolutorium
Radni Rady Miasta uznali, że prezydent Janusz Gromek zasługuje na absolutorium 
za wykonanie budżetu za 2011 rok. „Za” głosowali radni Platformy.
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W Szczecinie odbyła się 
inauguracja Rady Dzia-

łalności Pożytku Publicznego. 
Kołobrzeg w województwie 
reprezentuje Marcin Beńko, 
prezes „Kołobrzeg 2010”.

Spotkanie otworzył Przewodni-
czący Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Marek 
Talasiewicz. Przewodniczący pod-
kreślił, że organizacje pozarządo-
we mają wielki wpływ na zmiany 
zachodzące w regionie. Współ-
działanie organizacji i samorządu 
zwiększa efektywność. Priorytety 
samorządu muszą być tożsame 
z interesami lokalnymi. Takie 
spotkania, jak dzisiejsze, mogą 
służyć pozyskiwaniu sojuszników 
dla działań samorządu wojewódz-
kiego. Przewodniczący wyraził 
nadzieję, że tego typu spotkania 
odbywać się będą regularnie. 

W następnej kolejności Anna 
Mieczkowska, członek 

Zarządu Województwa Zachod-
niopomorskiego, przedstawiła 
zadania województwa, zgodnie 
ze strategią rozwoju wojewódz-
twa, przyjętą do realizacji w 2010 
roku. Strategia określa cele i 
kierunki działania, które powin-
ny być realizowane do końca 
bieżącej dekady. Wizja rozwoju 

regionu zmierza do zapewnienia 
wyższej jakości życia w oparciu o 
potencjał nowoczesnej gospo-
darki.

Następnie Anna Mieczkow-
ska wręczyła akty miano-

wania członkom Zachodnio-
pomorskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Rada jest 
organem opiniodawczo-dorad-

czym Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i 
powołana została na dwuletnią 
kadencję. Celem jej działania jest 
wspierania działalności organi-
zacji pozarządowych i inicjowa-
nie rozwiązań sprzyjających ich 
rozwojowi.

W następnej kolejności 
pracownicy Regionalne-

go Ośrodka Polityki Społecznej 
przedstawili założenia i priory-
tety ekonomii społecznej. Przed-
stawiono korzyści wynikające 
z rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej oraz sytuację w per-
spektywie krajowej. Omówiono 
także stan prac nad rozwojem 
ekonomii społecznej w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
oraz założenia wieloletniego 
regionalnego planu działań na 
rzecz promocji i upowszechnie-

nia ekonomii społecznej oraz 
rozwoju instytucji sektora eko-
nomii społecznej i jej otoczenia 
w województwie zachodniopo-
morskim.

Ostatnie wystąpienie doty-
czyło przedstawienia pro-

gramu współpracy województwa 
z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2012. Program współpra-
cy, jego cele oraz formy współ-
pracy zaprezentował Krzysztof 
Faliński, dyrektor Wydziału 
Współpracy Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego.

Na pierwszym posiedzeniu 
Rady Działalności Pożyt-

ku Publicznego Marcin Beńko 
został wybrany jej wiceprzewod-
niczącym. Wcześniej, do rady 
wytypowały go kołobrzeskie 
organizacje pozarządowe.

Miało być o absolutorium 
dla prezydenta Janu-
sza Gromka. Ale temat 
naturalnie przeszedł na 
wybory prezydenckie, 
które przecież już za 
nieco ponad 2 lata. Były 
prezydent Kołobrzegu 
zdradził, że obecny po-
seł Marek Hok chciałby 
zostać w 2014 roku pre-
zydentem Kołobrzegu, 
a przynajmniej o tym... 
powiedzmy - głośno my-
śli. Sam Hok na antenie 
Radia Kołobrzeg nie 
protestował, gdy dzien-
nikarze sugerowali, że 
tę funkcję mógłby pełnić. 
- Mówiliśmy o nim, że 
mógłby wystartować i 
pełnić tę funkcję, a poseł 
nie tylko ani słowem nie 
zaprzeczył, to jeszcze 
mówił o inwestycjach, 
rozwoju, Kołobrzegu 

jako miejscu dla mło-
dych ludzi - relacjonuje 
dziennikarka - Jolanta 
Kowalska-Urbanowicz. 

Nie jest tajemnicą, 
że w 2006 roku było 
dwóch kandydatów na 
kandydata na prezy-
denta miasta: Gromek i 
właśnie Hok. Wówczas, 
Platforma Obywatelska 
postawiła na Gromka. 
Tajemnicą poliszynela 
jest, że napięte stosunki 
pomiędzy Januszem 
Gromkiem a Sebastia-
nem Karpiniukiem w 
2010 roku mogły się 
skończyć na wybraniu 
właśnie Hoka. Stało się 
jednak inaczej: po kata-
strofie smoleńskiej partia 
postawiła na Gromka, 
bojąc się, że mieszkańcy 
mogliby jednak postawić 

na Bieńkowskiego. Hok, 
po 4 latach spędzonych 
w Szczecinie, mógł mieć 
problemy z rozpozna-
walnością, a tak miał rok 
rezerwy, aby z sukcesem 
wystartować w wyborach 
parlamentarnych.

Nie jest dla wielu tajem-
nicą, że Marek Hok z no-
stalgią patrzy na budy-
nek przy ul. Ratuszowej 
13. Swoją dzisiejszą wy-
powiedzią, Henryk Bień-
kowski tylko podgrzał 
atmosferę zaintereso-
wania. Sam Marek Hok, 
w pierwszej rozmowie 
najpierw wszystkiemu 
zaprzeczył twierdząc, 
że to kontekst pytań 
spowodował pewien dy-
sonans komunikacyjny. 
W kolejnej rozmowie 
dodał jednak, że mówił 

o rozwoju miasta, a jeśli 
idzie o kandydatów na 
prezydenta jest jeszcze 
czas na określone roz-
wiązania. Jednak i tym 
razem nie zaprzeczył, że 
w tych wyborach mógłby 
wystartować. 

Czy z takim wysiłkiem 
wywalczone poselstwo 
dla Kołobrzegu w ra-
mach partii rządzącej 
Polską zostanie złożone 
przed upływem kaden-
cji? To się zapewne oka-
że dość szybko, zwłasz-
cza, że to już ostatni 
dzwonek do zbierania 
szeregów przed wybora-
mi. Pytanie inne jest oto 
takie: co na to prezydent 
Janusz Gromek, który 
jeszcze nie tak dawno 
głośno myślał o trzeciej 
kadencji?

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

Beńko w Radzie Pożytku Publicznego

Henryk Bieńkowski mówi, że Marek Hok chciałby zostać prezydentem miasta. Sam Hok na antenie Radia Kołobrzeg nie zaprzecza, 
ale oficjalnie nie potwierdza...

Hok ma ochotę zastąpić Gromka?
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O tym, że dyskusji nie będzie, 
a wójt otrzyma jednogłośnie 
absolutorium, było wiadomo 
już przed sesją. Głosowanie 

miało więc charakter formal-
ny. Wcześniej, pozytywnie o 
wykonaniu budżetu wypowie-
działa się Komisja Rewizyjna. 

Warto tylko przypomnieć, że 
wykonanie budżetu gminy 
zamknęło się w kwocie ponad 
24 milionów złotych po stro-

nie przychodów i ponad 28 
milionów złotych po stronie 
wydatków. Deficyt budżetowy 
wyniósł 4,4 mln złotych.

Grupy taneczne dzia-
łające w Gminnym 

Ośrodku Kultury wzięły 
udział w Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca ,,Let’s 
dance” w Szczecinie. Ze-
społy „Jantar” oraz „Flou” 
zachwyciły jurorów i zdo-
były wysokie noty w kate-
goriach: „Formacje do 11 
lat”, „Disco Dance, forma-
cja pow. 12 lat” oraz „Inne 
formy 12-15 lat”. Trenerem 
obu grup jest Roman Filus.
Tancerki zdobył następu-
jące miejsca na podium:
Jantar:  Formacje do lat 

11 – za zajęcie II miejsca 
Flou: Formacje pow. 12 
lat „Disco Dance”– II 
miejsce
Formacje 12- 15 lat „Inne 
formy - Piraci”– I miejsce 

Wszyscy uczestnicy 
zespołu otrzymali 

pamiątkowe medale i dy-
plomy. Na miejscu dzieci 
oklaskiwali rodzice i opie-
kunowie: Elżbieta Wal-
kowiak, Justyna Zasada i 
Monika Ciba. GOK dzię-
kuje im za zaangażowanie 
i pomoc.

Na plaży przy zejściu 
ul. Nadbrzeżnej od-

były się mistrzostwa w 
siatkówce plażowej dam-
skich drużyn młodzie-
żowych. Na ustrońskiej 
plaży o medalowe miejsca 
walczyły młodziczki. Naj-
lepszą turniejową parą 
były dziewczyny ze Szcze-
cina, reprezentujące UKS 
nr 18: Zuzanna Sośnicka i 
Sandra Łubniewska. Dru-
gie miejsce na podium 
wywalczyła para z UKS 

Olimpia Drawsko –Po-
morskie: Kamila Rawicka i 
Patrycja Lalewicz. Trzecie, 
medalowe miejsce w tej 
kategorii wiekowej zajęły: 
Patrycja Waliszewska i 
Martyna Styber z MKS 
Volley Szczecinek. Medale 
i dyplomy zwycięskim pa-
rom wręczył Wójt Gminy 
Ustronie Morskie – Jerzy 
Kołakowski. Miłym ak-
centem towarzyszącym 
ceremonii wręczenia 
nagród było przyznanie 

gospodarzowi mistrzostw 
– wójtowi gminy – certy-
fikatu Wydziału Siatkówki 
Plażowej Zachodniopo-

morskiego Związku Piłki 
Siatkowej na organizację 
zawodów siatkówki plażo-
wej w sezonie 2012 roku.

Jednogłośnie radni Ustronia Morskiego zagłosowali za uchwałą absolutoryjną
dla wójta Jerzego Kołakowskiego. Nie było żadnej dyskusji w tej kwestii.

Wójt z absolutorium

Nagrody dla tancerek

Klubowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
w Siatkówce Plażowej

Helios zaprasza!

Już 10 lat minęło gdy po raz 
pierwszy do Ustronia przyje-
chali karykaturzyści, zmieniając 
Ustronie Morskie w Letnią Stoli-
cę Karykatury, Satyry i Dobrego 
Humoru.

Na tegoroczną, jubileuszową impre-
zę czekali mieszkańcy jak i turyści, 
bowiem Ustronie Morskie podczas 
pobytu karykaturzystów zmieniło 
swój krajobraz artystyczny w praw-
dziwe miasteczko „karykatury” i do-
brego humoru. Główną atrakcją to-
warzyszącą temu wydarzeniu było 
otwarcie Skweru Sław Karykatury 
Polskiej, położonego w reprezen-
tacyjnym miejscu: w sąsiedztwie 
Centrum Sportowo – Rekreacyj-

nego „HELIOS”. W tym miejscu 
zgromadzone zostały wszystkie od-
słonięte Ławeczki Sław Karykatury, 

z rysunkami satyrycznymi między 
innymi: Edwarda Lutczyna, Marka 
Raczkowskiego, Henryka Sawki, 
Szymona Kobylińskiego, Andrzeja 
Mleczki, Sławomira Mrożka, Eryka 
Lipińskiego, Jerzego Flisaka czy 
Zbigniewa Julki. 

W ramach inauguracji odbył się 
wernisaż najlepszych prac z ostat-
nich 10 lat. Dyrektor GOK - Artur 
Baranowski, razem w wójtem Je-
rzym Kołakowskim wyróżnili osoby 
zasłużone dla tego przedsięwzię-
cia, a na koniec, co dla tej imprezy 
też jest już tradycją, był występ 
kabaretu. 

Od 30 czerwca br. czynne będzie kąpielisko otwarte 
(basen zewnętrzny) w Centrum Sportowo – Rekreacyj-
nym „HELIOS” w Ustroniu Morskim. W sezonie jesteśmy 
otwarci: od godz. 9:00 do 22:00 - basen kryty; od godz. 
10:00 do 22:00 - kąpielisko otwarte; sauny czynne będą 
codziennie od godz. 10:00.
Poniżej przedstawiamy nowy cennik obowiązujący w se-
zonie letnim 2012 r.

„Morka” po raz 10
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Klimat meczu Polska - Ro-
sja udzielił się gościńskiej 
podstawówce. Szkolni 
kibice ubrani w barwy na-
rodowe przemaszerowali 

ulicami miasta zagrzewa-
jąc naszą reprezentację do 
walki i bramki w kolejnym 
meczu. W barwnym koro-
wodzie maszerowały ra-

zem dzieci z przedszkola, 
młodzież z podstawówki i 
nauczyciele.  Pod Urzędem 
Miasta do podziękowań za 
piękną grę naszej repre-

zentacji dołączyli pracowni-
cy na czele z burmistrzem 
Marianem Sieradzkim. 

K. Ryplewska

Co roku Rada Miejska w Gościnie 
przyznaje jednorazowe stypendium 
za pracę społeczną na rzecz szkoły i 
środowiska, jednemu uczniowi z da-
nej szkoły na terenie gminy, w każdym 
roku szkolnym. 

W tym roku Komisja Stypendialna w 
składzie: Janina Kuks, Marzena Feret, 
Marek Kowalski w dniu 14 czerwca 
br. przystąpiła do analizy przedsta-
wionych wniosków przez Rady Peda-
gogiczne. 
Decyzją Komisji jednorazowe sty-
pendia zostały przyznane: Agnieszce 
Fecycz uczennicy Szkoły Podstawo-
wej w Robuniu, Jagodzie Kondziołka  
uczennicy Gimnazjum w Gościnie, 
Idze Chmielewskiej uczennicy Ze-
społu Szkół  w Gościnie, Andrzejowi 
Chałas - uczniowi ZSGŻ w Gościnie. 
Uroczyste wręczenie nagród miało 

miejsce podczas XIX Sesji Rady Miej-
skiej w dniu 22 czerwca br., na którą 
uczniowie przybyli wraz z rodzicami. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Prawo udziału w konkursie przysługiwało 
maluchom uczęszczającym do przedszkoli 
na terenie powiatu kołobrzeskiego. Każda 
placówka mogła wytypować po jednym 
podopiecznym z każdej kategorii wieko-
wej. Pierwszego dnia festiwalu odbyły się 
prezentacje uczestników, podczas których 
wyłoniono 20 laureatów. 

Nasze przedszkole reprezentowały cztery 
dziewczynki: Natalia Gulczyńska wykonała 
utwór ,,Paluszek”, Marysia Kantek zaśpie-
wała ,,Kwiatową wróżkę”, Joanna Bohdan 
przedstawiła piosenkę ,,Leśne duszki”, a 
Kornelia Kamecka, zaprezentowała ,,Wio-
snę w błękitnej sukience” . Kornelka w 
swojej kategorii wiekowej zajęła III miejsce, 
natomiast pozostałe dziewczynki otrzymały 

wyróżnienie. Po wręczeniu nagród i dyplo-
mów każdemu z wykonawców na scenę 
zaproszono wszystkich pracowników, na-
uczycieli i uczestników konkursu, w celu 
wspólnego wykonania utworu,, Zielona 
piosenka”. 
W związku z udziałem Przedszkola w Go-
ścinie w tegorocznym festiwalu  na słowa 
wdzięczności zasługują organizatorzy 
konkursy, od których otrzymaliśmy zapro-
szenie. Nasze podziękowania wędrują do 
Joanny Libery - dyrektora Przedszkola Miej-
skiego Nr 3 w Kołobrzegu oraz wszystkich 
nauczycieli i pracowników, rodziców, którzy 
wzięli udział w przygotowaniach dzieci do 
występów. Dziękujemy również sponsorom, 
a także dyrektorowi Mikołajowi Koleśnikow 
za obecność podczas Koncertu Galowego.

Małgorzata Gul

Dobrze kończy się rok 
szkolny dla piłkarek noż-
nych z gimnazjum. Wiosną 
tego roku zdobyły trzy bar-
dzo ważne medale. Pierw-
szym był medal srebrny 
zdobyty w Ogólnopolskim 
Turnieju Coca-cola Cup 
2012, o który starały się na 
boiskach Pogoni Szczecin, 
drugi brązowy wywalczo-
ny w silnie obsadzonym 
Międzynarodowym Tur-

nieju im. Anny Bocian w 
Sianowie. Tu zawodniczki 
z Gościna w meczu o 
trzecie miejsce pokonały 
reprezentantki Nowego 
Rożdila z Ukrainy. Najbar-
dziej cenny to złoty medal, 
zdobyty podczas turnieju 
finałowego rozegranego w 
Gościnie w ramach Gim-
nazjalnych Mistrzostw 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Dzieci z Przedszkola w Gościnie wzięły udział w tegorocznym Festi-
walu Piosenki Przedszkolnej w Kołobrzegu, przeprowadzonym pod 
hasłem ,,Rozśpiewane nutki”. 

XVI Kołobrzeski Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej
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Na zdjęciu od lewej stoją w górnym rzędzie: Zenon Adamski, Dariusz 
Bajko – trener, Karolina Koralewska, Katarzyna Adamska, Daria Rutkow-
ska, Małgorzata Butryn i Marek Greczyński – drugi trener. W dolnym 
rzędzie od lewej: Patrycja Plata, Wiktoria Paprocka, Daria Nogalska, 
Adżelika Dondaj.

Trzy medale 
na wiosnę

Marsz kibiców w Gościnie

Stypendia Rady Miejskiej rozdane
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W sali wiejskiej w Rymaniu 
odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Rymań, gdzie 
wójt Mirosław Terlecki 
wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Mirosławem 
Ekiertem wręczyli nagrody 
64 uczniom Zespołu Szkół 

Publicznych w Rymaniu  
za reprezentowanie gminy 
i  wysokie osiągnięcia w 
konkursach ponadlokal-
nych. Ponadto, wyróżnie-
nia otrzymało 13 nauczy-
cieli za zaangażowanie i 
poniesiony trud w przygo-

towanie dzieci i młodzieży 
do konkursów. Uczniom 
i nauczycielom składamy 
serdecznie gratulacje za 
osiągnięte bardzo dobre 
wyniki w roku szkolnym 
2011/2012 i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

Uroczysty nastroju sesji 
Rady Gminy nadał wy-
stęp zespołu „Biadule” z 
Kinowa, który otrzymał 
wyróżnienia i nagrody 
za osiągnięcia kulturalne. 
K.U.

Przy Społecznej Szkole 
Podstawowej w Gorawinie 
dnia wójt Mirosław Terlecki 
wraz Grażyną Pakos do-
konali oficjalnego otwarcia 
placu zabaw. W uroczysto-
ści uczestniczyli również 

uczniowie i mieszkańcy 
miejscowości Gorawino. 
Plac powstał dzięki stara-
niom Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Gorawino, które aplikowało 
o dofinansowanie w ramach 
działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii  rozwoju”. 
Poprzez realizację projektu 
pn. „Zakup i montaż placu 
zabaw w Gorawinie” miej-
scowość zyskała i wzbo-
gaciła się o miejsce, gdzie 
dzieci wraz z rodzicami 
będą mogli miło i przyjemnie 
spędzić czas wolny. K.U.

W dniach 15-17 czerwca 
odbył się po raz drugi na 
terenach przyległych do 
Jeziora Popiel w Gminie 
Rymań  Rajd Harcerski 
„Pójdę tylko tam...”. W 
tym roku bawiliśmy się 
na trasie harcerskiej i 
zuchowej. Pokonaliśmy 
kolejne kilometry, rzeki, 
lasy i lęki. Tych dni opi-
sać się nie da – tam po 
prostu trzeba być.  

Rajd zakończył się  klasy-
fikacją: 
1 miejsce 105 WDH „Bły-
skawica” z Kołobrzegu
2 miejsce Patrol „Ekskali-
bur” Kołobrzeg/Łobez
3 miejsce 112 KDSH 
„Kryptonim” im.Cicho-
ciemnych
dyplomy za udział trafiły 
do 141 DHSG „Rycerze 
Morza” z Drzonowa oraz 
Grupy Ratowniczej „PA-
RAMEDIC” z Kołobrzegu

Podobno Mam Talent 
1 miejsce kategoria 
harcerze: dh. Damian 
Tarnawczyk

1 miejsce kategoria 
zuchy: Irek Królikowski  i 
Kuba Zapłoch 

Za pyszne jedzonko, 
nagrody oraz okazaną 
pomoc dziękujemy:
Urzędowi Gminy Rymań
Nadleśnictwu Gościno
Bankowi Spółdzielczemu 
Oddział Rymań
Ośrodkowi MONAR w 
Kamieniu Rymańskim
Gazecie Kołobrzeskiej
Szefostwu firmy „ROJAN” 
z Ząbrowa
Grzegorzowi Rogalskiemu
Pawłowi i Franciszkowi 
Makarewiczom 
Jackowi Mateuszów
Annie Piotrowskiej
Elżbiecie i Janowi Piotrow-
skim
Monice Piskorz
Janowi Pastuch
Danucie i Henrykowi 
Bugaj
Aldonie Więcek
Darkowi Helewskiemu
pwd. Grzegorzowi Smułek
Komendzie Bałtyckiego 
Hufca Morskiego ZHP w 
Kołobrzegu
oraz naszym wspaniałym 
rodzicom.

Do zobaczenia za rok.

tekst pwd. Izabela Słowik
zdjęcia archiwum 125WDH 
„KAJUGA” , GR „PARAMEDIC” , 
50GZ „TUPOT STU STÓP” 

Biblioteka szkolna Zespołu 
Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Mrzeżynie, 
prowadzona przez M. Skrzy-
niecką, była organizatorem 
konkursu czytelniczego 
szkół podstawowych „100 
lat Ani z Zielonego Wzgó-
rza”. Do udziału zaproszona 
została również szkoła w Ry-
maniu. W etapie szkolnym, 
wyłoniona została 4-oso-
bowa drużyna, która miała 
reprezentować szkołę na 
konkursie w Mrzeżynie. Na-
szymi najlepszymi znawcami 
przygód Ani Shirley okazali 
się uczniowie przygotowani 
przez polonistkę J. Kuchar-

czuk: Patrycja Ciesielska, 
Angelika Gryglewicz, Klau-
dia Gusak i Szymon Pilewski. 
Finał konkursu odbył się 15 
czerwca w bibliotece szkolnej 
Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Mrze-
żynie. Uczniowie musieli 
wykazać się dużą wiedzą na 
temat książki, postaci w niej 
występujących, przedmiotów 
i wydarzeń związanych z 
akcją, cytatów opisujących 
głównych bohaterów, znajo-
mością chronologii kolejnych 
wydań książek o Ani Shirley, 
jak również życiorysu pisar-
ki Lucy Maud Montgomery, 
rozwiązując zadania, testy 

i odpowiadając na szereg 
podchwytliwych niekiedy 
pytań. Trzeba było również 
wykazać się talentem aktor-
skim i umiejętnością pracy 
w grupie, przygotowując na 
podstawie tekstu i odgry-
wając scenkę z książki. Inną 

nietypową i ciekawą konku-
rencją było rozpoznawanie 
smaków soków, co wbrew 
pozorom nie było łatwe. W 
wyrównanej stawce grupa 
z Rymania poradziła sobie 
dobrze, zajmując ostatecznie 
II miejsce. M. Oleksiewicz

Ponownie zwracamy się z 
prośbą do ludzi dobrej woli, 
których w naszym środowisku 
nie brakuje i którym los drugie-
go człowieka nie jest obojętny, 
z prośbą o wsparcie finansowe 
na rehabilitację MAGDZI GAJ-
DY z Dębicy. 

2 stycznia 2012 roku Madzia ule-
gła wypadkowi w drodze powrotnej ze szkoły do domu, 
doznając poważnych obrażeń. Obecnie przebywa w 
Centrum Rehabilitacji w Krakowie. Przed nią długa 
i bardzo kosztowna rehabilitacja. Rodzina nie jest w 
stanie w całości pokryć kosztów turnusów rehabilitacyj-
nych, które są niezbędne.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą  złotówkę.
Wszelkie wpłaty proszę kierować na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko”
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem „na leczenie i rehabilitację Magdaleny 
Gajdy – symbol 167/G”

Nagrody dla najlepszych

Nowy plac zabaw w Gorawinie 

Fo
t. 

Ta
de

us
z 

D
ac

h 

Konkurs czytelniczy 
„100 lat Ani z Zielonego Wzgórza” w Mrzeżynie

„Pójdę tylko tam...”

POSPIESZMY 
Z POMOCĄ!
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W bazylice odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna 
z okazji święceń kapłańskich wieloletniego proboszcza 
Parafii Mariackiej - księdza prałata Józefa Słomskiego. 
Były życzenia o parafian, księży i samorządowców. 
Prezydent Janusz Gromek przesłał list gratulacyjny, a 
osobiście życzenia składał starosta Tomasz Tamborski, 
który razem z Andrzejem Michalskim przekazał dostoj-
nemu solenizantowi życzenia i błogosławieństwo od 
samego papieża Benedykta XVI. Życzenia przesłane 
przez nuncjusza apostolskiego w Polsce odczytał ksiądz 
proboszcz Jerzy Chęciński. 

67 lat temu szli w upale 
dnia i w chłodzie nocy. Ma-
szerowali i walczyli. Wielu 
z nich spoczęło w obcej 
ziemi, walcząc z wrogiem 
o wolność ojczyzny. War-
tości, które nimi kierowały, 
dla wielu z nas są niezro-
zumiałe, bo patriotyzm stał 
się modnym sloganem, za 
którym nie muszą iść czy-
ny, zwłaszcza konieczność 
oddania życia za Polskę. 
To także ich zasługa, bo 
żyjemy w wolnym kraju i 
w czasach pokoju. Mowa 
o żołnierzach walczących 
o Kołobrzeg. Podporucz-
nik Bolesław Przybyś był 
jednym z 10 kombatantów, 
którzy mieszkali w naszym 
powiecie, a w 1945 roku 
walczyli o Kołobrzeg. Bo-

lesław Przybyś nie tylko 
walczył, ale w ostatnich 
dniach oblężenia hitlerow-
skiej twierdzy odniósł rany. 
Przeżył. Potem w Koło-
brzegu zamieszkał. Zało-
żył rodzinę i uczestniczył w 
odbudowie tego miasta. 1 
lipca skończyłby 90 lat. 

Na Cmentarzu Komunal-
nym, zmarłego żegnała 
rodzina, przyjaciele, znajo-
mi, żołnierze. Bohaterstwo 
tamtych dni, zgodnie z 
przysięgą pokoleń, nigdy 
nie zostanie zapomnia-
ne. Pozostało jeszcze 
dziewięciu, żeby nam o 
tym przypominać. Podpo-
rucznik Bolesław Przybyś 
spoczął obok swojej żony, 
Olgi. Część jego pamięci!

Ksiądz Józef Słomski 
urodził się 10 lipca 

1932 r. w Żurowej. To nie-
wielka miejscowość koło 
Tarnowa. Wychowany w 
rodzinie katolickiej, po 
ukończeniu szkoły podsta-
wowej w rodzinnej miejsco-
wości wstąpił do 4-letniego 
gimnazjum zakończonego 
małą maturą, a następnie do 
2-letniego liceum zakończo-
nego egzaminem dojrzałości 
(duża matura). Wykształ-
cenie zdobywał w Niższym 
Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Brucz-
kowie, w Górnej Grupie 
i Pieniężnie. Po 3-letnich 
studiach filozoficzno-teo-
logicznych u Księży Werbi-
stów w Pieniężnie, konty-
nuował naukę w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Po uzyskaniu dyplomu, 23 
czerwca 1957 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Teodora Benscha, 
ordynariusza gorzowskie-
go. Wysłany na pierwszą 
placówkę duszpasterską do 
Świebodzina Wielkopolskie-
go jako wikariusz. Od 1960 
r. pełnił funkcję wikariusza 
w parafii katedralnej w Go-
rzowie Wielkopolskim. W 
1963 r. został wydelegowany 
do tworzenia i prowadze-
nia nowopowstałej parafii 
Matki Bożej Różańcowej w 
Kępicach. Tam też rozpoczął 
przygotowania do budowy 
kościoła. Jako wyróżniający 
się duszpasterz przeniesiony 
po utworzeniu diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej do 
Kołobrzegu, gdzie w sierp-
niu 1972 r. jako proboszcz 
objął parafię św. Marcina. 
Tutaj dał się poznać jako do-
bry organizator, potrafiący 
zmobilizować parafian do 
twórczego działania. Razem 
z biskupem Ignacym Jeżem, 
ordynariuszem koszalińsko-
kołobrzeskim, rozpoczął 
starania nad pozyskaniem 
zabytkowej konkatedry, 
której prezbiterium należa-
ło do Kościoła, natomiast 
korpus nawowy i wieża 
służyły celom wystawowym 
Muzeum Oręża Polskiego. 

Po przekazaniu zabytku 
przez władze państwowe 
już pod koniec maja 1974 
r. przystąpił do pierwszych 
prac porządkowych, przygo-
towujących konkatedrę do 
uroczystości Bożego Ciała 
13 czerwca 1974 r. Następ-
nie przy wsparciu ducho-
wym biskupa Ignacego 
Jeża i fachowym architekta 
Janusza Kirszaka, rozpoczął 
odbudowę konkatedry. Brał 
czynny udział w pracach 
przygotowawczych i prze-
żywaniu uroczystości 975-
lecia utworzenia metropolii 
gnieźnieńskiej i biskupstwa 
w Kołobrzegu, które odbyły 
się 17 sierpnia 1975 r. 

Ustanowiony admini-
stratorem utworzonej 

11 listopada 1980 r. parafii 
Wniebowzięcia NMP przy 
konkatedrze w Kołobrzegu. 
Od końca 1981 r. kierował 
pracami przygotowawczy-
mi do odbudowy dachu 
nad korpusem nawowym i 
dzwonnicy. W dowód uzna-
nia zasług przy przywraca-
niu kołobrzeskiej świątyni 
historycznego kształtu oraz 
wzorowej postawy kapłań-
skiej, 24 czerwca 1984 r. z 
woli papieża Jana Pawła 
II został podniesiony do 

godności Kapelana Ojca 
Świętego. Od tej pory przy-
sługuje mu tytuł prałata. W 
1992 r. obdarzony tytułem 
Honorowego Prałata Ojca 
Świętego.

Dzięki szczególnym 
staraniom i wydatnej 

pracy na rzecz odbudowy 
historycznego kościoła 
kołobrzeskiego, 10 czerwca 
1986 r. papież Jan Paweł 
II podniósł kołobrzeską 
konkatedrę do godności 
Bazyliki Mniejszej. Za 
osobisty wkład i nadzór 
nad pracami budowlanymi 
przy Bazylice w styczniu 
1988 r. został wyróżniony 
przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki okolicznościowym 
medalem konserwatorskim 
„Mecenasom i Opiekunom 
Zabytków”.

Przez 26 lat, do końca 
2000 r., pełnił funkcję 

dziekana dekanatu Koło-
brzeg. W 2001 r. decyzją 
biskupa Mariana Gołę-
biewskiego, ordynariusza 
koszalińsko-kołobrzeskiego, 
obdarzony tytułem dzie-
kana dziekanów. Jest także 
kanonikiem gremialnym 
Kapituły Katedralnej w Ko-
szalinie. 

22 października 2000 r. na 
uroczystej sesji Rady Miej-
skiej z okazji 1000-lecia 
utworzenia biskupstwa w 
Kołobrzegu odznaczony 
przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 11 listopada 
2001 r. z rąk prezydenta 
Kołobrzegu odebrał tytuł 
„Zasłużony dla miasta Ko-
łobrzegu”. Honorowy oby-
watel Kołobrzegu.

28 lat na stanowisku kie-
rowniczym największej pa-
rafii w Kołobrzegu to dużo 
czasu i mnóstwo pracy oraz 
obowiązków. Już sam fakt 
odbudowy gotyckiej świą-
tyni, a teraz jej upiększania, 
wydawałoby się, że przerasta 
możliwości jednej osoby. 
A jednak było to możliwe, 
zwłaszcza, miał on wsparcie 
parafian. Co by o księdzu 
Słomskim nie powiedzieć, 
jakby go nie oceniać i jak-
by to stanowisko nie było 
krytyczne, a przecież każdy 
ma prawo do krytyki, to na-
leży wziąć pod uwagę jeden, 
aczkolwiek niezwykle ważny 
fakt. Miałem okazję to ob-
serwować podczas moich 15 
lat pracy w bazylice. Ksiądz 
Słomski, cokolwiek by nie 
robił w tej świątyni, robił 
to z niezwykłym przekona-
niem i pietyzmem. I miał 
swoje zdanie i racje, których 
my, z powodu naszej no-
woczesności i innego stylu 
postrzegania rzeczywistości, 
czasami nie rozumiemy. Ja 
sam, zachowuję bardzo czę-
sto odmienną opinię od pra-
łatowskiej, bo mam do tego 
prawo. Ale polecam przyj-
rzeć się temu człowiekowi, 
gdy siedzi w kościelnej ławie 
i obserwuje, jak prowadzone 
są prace przy witrażach albo 
przy organach, jak bardzo to 
przeżywa, nawet już teraz, 
na emeryturze – tym bar-
dziej takich okazji może być 
już niewiele. To jego życie 
– większość swojego życia 
przepracował w Kołobrze-
gu i to miasto tego mu nie 
zapomni.

Robert Dziemba

Proboszcz na trudne czasy

Papież Benedykt XVI udzielił apostolskiego 
błogosławieństwa księdzu prałatowi Józefowi 
Słomskiemu, który obchodzi 55 rocznicę święceń.

Błogosławieństwo 
samego papieża

Teraz zostało 
ich tylko dziewięciu

W marcu 1945 roku o miasto walczyły ich tysiące. 
W sektorze Sybiraków, pochowano 

Bolesława Przybysia. Zostało ich dziewięciu.
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Przedwyborcze kalkulacje?

Hok: O co się zakładasz, że wygram 
z taaaką przewagą głosów?

Lewandowski: No nie, nikt nie wątpi 
w twoje poparcie…

Lewandowski: Ale założę się, że 
tekstu „nie chcę, ale muszę” nikt 
nie kupi…

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

Marek Hok wygadał się, że mierzy w kierunku fotela prezydenta, 
który aktualnie zajmuje jego partyjny kolega Janusz Gromek. 

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

Kapele oceniało jury 
w składzie: Bartek 

Kulesza – gitarzysta ze-
społu Time To Express, 
Michał Pfeif – gitarzysta 
i instruktor muzyczny 
pracowni Skarbiec oraz 
Monika Dziedzic – kie-
rownik działu animacji 
kultury RCK.

To właśnie Time To 
Express było gwiazdą 

sobotniego Przeglądu. 
Choć przyznać trzeba, że 
entuzjastyczne reakcje 
i pozytywny klimat nie 
opuszczał publiczności 
podczas wszystkich wy-
stępów Przeglądu.

Sobotnia impreza była 
przedsmakiem sierp-

niowego RoCK Festiwa-
lu, na którym wystąpią 
gwiazdy polskiej, rocko-
wej sceny muzycznej. 
Wtedy też nie zabraknie 
laureatów naszego Prze-
glądu. Werdyktem jury, 
podczas RoCK Festiwalu 
w Amfiteatrze przy ul. 
Fredry zaprezentują się 
trzy kołobrzeskie kapele: 
Teresa Orłowska, Fire On 
oraz Insomnia.

Hanka Dziubińska-Kopka
Fot. Kacper Pajor

To już 12 raz w gotyckiej 
świątyni rozbrzmiewa 
muzyka. Spragnieni 
doznań artystycznych 
słuchacze gromadzą się 
wieczorem, aby wsłu-
chiwać się w muzykę 
dawną i współczesną, 
solistów, chóry, orkie-
stry i organy. W tym 
roku czeka na nich 10 
atrakcyjnych koncertów, 
a w sumie już tylko 9. 
I choć podczas inaugu-
racji katedra w szwach 
nie pękała, bo i trudno 
konkurować z półfinałem 
Euro 2012, to jednak na 
koncert przybyli praw-
dziwi koneserzy.

Piszę te słowa z pełną 
odpowiedzialnością. Z 
chórami na letnich fe-
stiwalach nigdy nic nie 
wiadomo. Z festiwalem 
kołobrzeskim jest jednak 
tak, że ma szczęście do 
wybranych zespołów. 
Tym razem, w murach 
naszego wiekowego 
kościoła, gościliśmy 
Pilgrim Mission Choir z 
Korei Południowej pod 
dyrekcją Jae-Joon Lee. 
Trzeba powiedzieć, że 

ten niewielki chór fanta-
stycznie poradził sobie 
z wnętrzem świątyni i 
jej akustyką. Wspaniałe 
brzmienie sopranów i 
basu dało niezwykle 
ciekawy efekt, w niektó-
rych utworach, jak na 
przykład Ecce quomodo 
moritur justus Pastora, 
niemalże upodabniają-
ce zespół śpiewaczy do 
homogenicznego instru-
mentu. 

Po czwartkowym kon-
cercie, podkreślić na-
leży, że Jae-Joon Lee 
podszedł do występu w 
Kołobrzegu bardzo am-
bitnie. Wybrane kompo-
zycje nie są popularne, 
ale w naszej bazylice 
zabrzmiały bardzo 
ciekawie. Szczególnie 
polecam wsłuchanie 
się w Ecce quomodo 
moritur justus Pastora. 
W pełni uwidacznia się 
tu poziom tego znanego 
w wielu krajach chóru, 
założonego w 1980. Od 
tego czasu odwiedził on 
wiele krajów w Europie i 
na świecie. 

Robert Dziemba

Za nami II Przegląd Zespołów Rockowych. Wystąpili: Demesis, Insomnia, Teresa Orłowska, 
Mellowyork, Fire On i  Threnody.

Rock w RCK

Jak zawsze, wraz z początkiem sezonu letniego, Bazy-
lika Mariacka w każdy czwartek wypełnia się muzy-
ką sakralną. Wystąpił chór z Korei Południowej.

RELIGIJNA INAUGURACJA 
MUZYKI W KATEDRZE
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