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 pierwsze radio internetowe w Kołobrzegu,  nadajemy całą dobę,
 tylko dobra muzyka,
 od poniedziałku do piątku od 8 do 15 audycja „Dzień Dobry Kołobrzeg”, 

    wiadomości z Kołobrzegu co godzinę,
 słuchaj nas na portalu Kolobrzeg.fm i Miastokolobrzeg.pl

KOLOBRZEG.FM 

FAJNE MIASTO

 KOŁOBRZEG
  ul.Jasna 25a

Kto chciał spalić ludzi żywcem?
Czworo młodych 

ludzi spało w 
s a m o c h o d z i e 
przy ul. Jedno-

ści Narodowej. W 
nocy, auto stanęło 

w ogniu. Czy to 
było podpalenie, czy 

może samozapłon? 
Strona 6.

Młody kie-
rowca srebrnego 

opla uderzył w inne 
auto na zakręcie, z którego 
wyrzuciło go na chodnik. 

Skosił gazon, rozwalił mur i 
zatrzymał się przy ogród-

ku piwnym. To cud, że 
przeżył. Strona 7.

Kabina prysznicowa 
z hydromasażem

679,-szt.
Gres 

impregnowany
Sól i Pieprz 

12,- zł49
m2

96,- zł99

Seria drzwi 
Wanda

szt. 444,-

Drzwi stalowe 
zewnętrzne

szt.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8.00-20.00 
NIEDZIELA 9.00-18.00

Jazda 
figurowa 
na podwójnym gazie
Jazda 
figurowa 
na podwójnym gazie

BIEŃKOWSKI:
BĘDĘ KANDYDOWAŁ

Platforma traci w 
sondażach. Czy to 
szansa dla koło-

brzeskiej opozycji, aby 
po dwóch kadencjach 

odsunąć partię Donalda 
Tuska od władzy? Do 
wyborów pozostał tak 
naprawdę rok, opozy-
cja rośnie w siłę, a były 

prezydent Kołobrzegu 
Henryk Bieńkowski 
mówi wprost: będę kan-
dydował. Szczegóły na 
stronie 3.

Były prezydent 
Kołobrzegu 
Henryk Bieńkowski
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Trzeba płynąć pod prąd, 
z prądem płyną tylko śmieci.

Z. Herbert

Dlaczego odmawiamy 
turystom atrakcji 

militarnych w Kołobrze-
gu? Lepiej niech wdychają 
sobie jod pod hotelem z 
betonu...

Po moim ostatnim felie-
tonie, w którym wska-

zywałem na „Bastion” jako 
lokalny produkt turystycz-
ny, spotkałem się ze pew-
nym odzewem ze strony 
niektórych przedstawicieli 
branży turystycznej. Po-
mijając już żenująco niskie 
odzywki menadżerów pod 
krawatami, którzy tyłka 
nigdy sobie w błocie nie 
umoczyli, zdziwiła mnie 
jakże płytka argumentacja 
ludzi, którym wydaje się, 
że turyści przyjechali leżeć 
na plaży, bulić szmal na 
SPA, a w wolnych chwilach 
podziwiać przeurbani-
zowaną i zabetonowaną 
strefę uzdrowiskową. Jeśli 
rzeczywiście przeszkadza 
transporter opancerzony, 
który rzekomo turystów 
odstrasza, to ja osobiście 
ufunduję pomnik turysty 
wzdychającego do beto-
nowej ściany, z podpisem: 
co ja tutaj k… robię?! 
Pacyfiści będą też mogli 
przy okazji wnieść o zasło-
nięcie wystawy plenerowej 
w muzeum, znam kilku 
takich, którzy twierdzą, 
że propaguje przemoc i 
zabijanie – akurat nie mają 
swojego przedstawiciel-
stwa w RSTU czy w Ra-
dzie Miasta, a to przecież 
niezwykle ważny głos w 
dyskusji. Tę – moim zda-
niem głupotę - możemy 
stopniować do woli.

Teraz sam jestem tury-
stą, wypoczywam so-

bie na południu Polski, ale 
postanowiłem, że zajrzę 
tu i tam po drodze. Wy-
jeżdżając, nie załapałem 
się do świetnej kompanii 
zmierzającej na zlot do 

Bornego Sulinowa. Wi-
działem zdjęcia – było fan-
tastycznie. Podobny zlot 
ma Darłowo, to również 
udana impreza. Militaria 
sprzedają się rewelacyjnie, 
jako połączenie wolnego 
czasu z przygodą i odrobi-
ną historii. 

Jadąc na południe w 
okolicy Międzyrzeckie-

go Rejonu Umocnionego, 
regularnie spotykałem 
odniesienia do imprez o 
charakterze militarnym. 
XI Międzynarodowy Zlot 
Pojazdów Militarnych w 
Wałbrzychu – niedaw-
no zakończony jeden z 
największych zlotów w 
Polsce i w województwie 
dolnośląskim. Przejeżdża-
jąc w okolicy poligonu w 
Skwierzynie załapałem się 
na zlot MASH 2013. Jak 
tam, tak i wszędzie, tysiące 
ludzi, sprzęt, w Kołobrzegu 
nazywany popularnie zło-
mem, pasjonaci, turyści. 
Pod Świdnicą zwiedzam 
Muzeum Broni i Milita-
riów. Tam cieszą się z po-
zyskania kolejnego złomu 
– T-72. Wątpię, aby z tej 
okazji odpalono piosenkę 
o zbieraniu złomu, jak to 
zrobiono na sesji w Koło-
brzegu. Kowary: tu mamy 
ślady potęgi atomowej 
ZSRR i kopalnię uranu. 
Mnóstwo złomu, kamieni, 
a do kasy ustawiają się 
kolejki.

Kołobrzeg pokazał, że 
również potrafi zorga-

nizować świetne imprezy 
o charakterze militarnym. 
Lecące na niskim pułapie 
odrzutowce przeszkadzały. 
Czołgi przecież rozjeżdżają 
borowinę. Sprzęt wojsko-
wy, to tylko złom. Nawet 
rekonstrukcje historyczne 
współorganizowane przez 
Muzeum Oręża Polskiego 
mają swoich przeciwni-
ków, bo to nie tak było, a 

przecież czy nie przyświe-
ca temu zasada: poległym 
ku pamięci, żywym ku 
przestrodze? Niestety, w 
tym samym muzeum, hi-
storii Twierdzy Kołobrzeg, 
która funkcjonowała 220 
lat, poświęcono jedną ga-
blotę, mapę i mundur – w 
skrócie rzecz ujmując.

Gdy tak usiadłem 
i chwilę nad tym 

się zastanowiłem, do-
szedłem do wniosku, że 
to możliwe jest tylko w 
Kołobrzegu. Gdy gdzie 
indziej militaria ludzi cie-
szą i są ich powodem do 
dumy, służą do promocji, 
nad Parsętą przeszkadza 
transporter opancerzony 
na skrzyżowaniu, ale już 
haubica na Gierczak czy 
kuter rakietowy w por-
cie – nie, a przynajmniej 
nie słyszałem o proteście 
branży turystycznej prze-
ciwko propagowaniu w tle 
Portu Jachtowego złomu 
z czasów Układu War-
szawskiego. Gdy szedłem 
sztolnią w Kowarach, 
uśmiechnąłem się na myśl, 
że gdyby coś takiego było 
w Kołobrzegu, to ekolodzy 
protestowaliby przeciwko 
rabunkowemu odprowa-
dzeniu wód gruntowych 
z kopalni, ktoś jeszcze 
wieszczył zawalenie się 
chodnika, a na sesji rady 
gminy, bo to wymarzone 
miejsce do pieprzenia 
głupot, jeden z radnych 
przestrzegałby przed 
roznoszeniem po lesie ra-
dioaktywnego pyłu. Taka 
ilość promieniotwórczości 
ma prawo budzić obawy, 
bo przecież nikt nie zrobił 
niezależnych badań, a po-
tem będą uranowe kurki 
i dziki giganty w takim 
lesie. A tak, mamy tylko 
SKOT-a straszącego na 
trawie. Trochę szkoda...

Robert Dziemba

Na sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu 
zaproponował kandydaturę Tomasza 
Tamborskiego do rady społecznej 
„Nivy”. Czechowski chciał Adamczaka.

Sanatorium „Niva” w politycznych kulu-
arach określane jest jako bastion PSL. 
Zgodnie z przepisami, Rada Powiatu wy-
znaczyła swojego przedstawiciela do rady 
społecznej tego obiektu. Zarząd Powiatu 
wyznaczył tam swojego przewodniczące-
go - starostę Tomasza Tamborskiego i ta 
kandydatura została przedłożona radnym 
w postaci projektu uchwały. Ale radny 
Łukasz Czechowski zgłosił kandydatu-
rę wiceprzewodniczącego rady - Pawła 
Adamczaka. Radny Zbigniew Błaszczuk 
zgłosił poprawkę do uchwały, zmieniając 
Tamborskiego na Adamczaka. Jak stwier-
dził, czasy kolekcjonowania funkcji minęły. 
Radni jednak poprawki nie przyjęli i wyde-
legowali do „Nivy” starostę.

- Ja jestem zwolennikiem pluralizmu i 
dlatego zgłosiłem kandydaturę pana 
Pawła Adamczaka. Tu nie ma żadnej 
wojny między PO a PSL, to jakieś niepo-
rozumienie. Natomiast nie zgadzam się z 
panem Błaszczukiem, że starosta Tomasz 
Tamborski kolekcjonuje funkcje. To, że 
jest strażakiem, to chyba powód do dumy 
z tego, że pracuje społecznie, a nie do wy-
tyków - komentuje Czechowski.

CO JA 
TUTAJ ROBIĘ?

Tamborski kontra Adamczak
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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

Henryk Bieńkowski mówi 
nam wprost: - Możecie 
napisać, że będę kandy-
dował – nie ukrywa były 
prezydent Kołobrzegu. Do 
wyborów samorządowych 
pozostał tak naprawdę rok, 
słabnie pozycja Platformy 
Obywatelskiej, a dzienni-
karze i część mieszkań-
ców zastanawia się, czy 
to może jednak nie Henryk 
Bieńkowski po raz czwarty 
powinien zarządzać Koło-
brzegiem. Bieńkowski nie 

mówi nie, ale uśmiecha 
się jedynie tajemniczo. On 
zapewne chciałby usiąść 
jeszcze raz za sterami 
miasta, ale walka nie bę-
dzie wcale taka łatwa.

Kandydatem na prezyden-
ta ze strony PO bardzo 
chciałby być obecny poseł 
Marek Hok. Ale jego kan-
dydatura będzie musiała 
zaangażować wszystkie 
siły i środki. Już teraz 
widać, że Hok wszystkie-

mu patronuje, wszystko 
otwiera, wszędzie się po-
kazuje. To nie przypadek. 
Ale jeśli będzie kandyda-
tem na prezydenta, może 
zapomnieć o wygranej 
w pierwszej turze. Czy 
zatrzyma go Henryk Bień-
kowski? On sam nie mówi 
„nie”, chce kandydować, 
ale pytanie brzmi: gdzie? 
Czasu do obrania kursu 
nie zostało już za wiele. 
Rok przedwyborczy się 
zaczął.

Błaszczuk suchej nitki 
nie zostawił na budowie 
Skansenu Morskiego. 
Przypomniał o swoich in-
terpelacjach w tej sprawie, 
przede wszystkim w zakre-
sie podstaw do działania 
pracowników Zarządu 
Dróg Powiatowych na pla-
cu budowy, a po drugie, w 
zakresie kosztów tej inwe-
stycji. Błaszczuk rozważa 
skierowanie tej sprawy do 
prokuratury. Lider grupy 
radnych w Radzie Powiatu 
pozytywnie skomentował 
również działania SLD w 
zakresie zgłoszenia spra-
wy ośrodka „Gryf” do CBA. 
Dzięki temu, obiekt nie zo-
stał jeszcze sprzedany za 
bezcen, pomimo tego, że - 
jak uważa radny - radni zo-
baczyli gest Kozakiewicza, 
gdy dzierżawcy przyszło 
rozliczyć się z 3-letnich na-
kładów na ten ośrodek. 

Zbigniew Błaszczuk su-
chej nitki nie zostawił na 
rządach Platformy Oby-
watelskiej. Stwierdził, że 

PO zapomniała o ludziach 
i ich potrzebach, likwidując 
niektóre ulgi, albo działa-
jąc przeciwko przedsię-
biorstwom, podnosząc 
składkę rentową, czy teraz 
wprowadzając bardziej 
rygorystyczne przepisy 
dotyczące kas fiskalnych, 
co spowoduje upadek 
kolejnych mikroprzedsię-
biorstw. Przypomniał, że 
podobnie było za czasów 
SLD, gdy na przykład zli-
kwidowano dla uczniów i 
studentów 50-procentową 
zniżkę na przejazdy komu-
nikacją publiczną. Jedno-
cześnie pochwalił niektóre 
działania rządów Prawa i 
Sprawiedliwości, przede 
wszystkim w zakresie 
gospodarki, jak obniżenie 
składki rentowej.

Błaszczuk nie odpowie-
dział na pytanie, czy kan-
dydatem na prezydenta 
Kołobrzegu z poparcia 
SLD będzie Jacek Woź-
niak, czy może wymie-
niania w kuluarach Wio-

letta Dymecka w ramach 
porozumienia „wszyscy 
przeciwko Platformie”. 
Przyznał, że jedynie on 
nie będzie startował w 
wyborach prezydenckich, 
czy to ze względów zdro-
wotnych, wieku, czy też w 
związku z szemraną aferą, 
jaką wobec jego osoby 
ukręciła prawica na czele z 
ówczesnym prezydentem 
Henrykiem Bieńkowskim. 
Błaszczuk zresztą do afery 
wyborczej sam się odniósł. 
Jak stwierdził, może podać 
rękę Bieńkowskiemu, ale 
nie zdrajcom...

Jaki kurs? Błaszczuk: 
widać, że jesteśmy w ofensywie

Zbigniew Błaszczuk, szef grupy radnych w Radzie Powiatu, krytykował w naszym studio 
działania PO. Przyznał, że na prezydenta startował nie będzie.
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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 jawnaPrzed ratu-
szem można spotkać 

Władysława Obuchowskie-
go. To kołobrzeski mincerz, 

który wybija pamiątkowe monety. 
Na monecie znajdował się już 

wizerunek latarni morskiej, bazyliki, 
ratusza, a w tym roku jest ko-

ściółek z Budzistowa. Z panem 
Władysławem można się też 
umówić telefonicznie: 691 

318 442.

Wybij sobie pamiątkową monetęWybij sobie pamiątkową monetę

Jest wiosna 2012 roku. 
Przy kaplicy cmentarnej 
pojawia się pies. Zacho-
wuje się dziwnie, jest 
wycieńczony, nie ufa ni-
komu. Przekroczył bramę 
kołobrzeskiej nekropolii 
i jak już wiemy, nie za-
mierza się stąd wyprowa-
dzać. Panie posiadające 
w okolicy sklep z kwia-
tami i zniczami od razu 
zauważyły, że pojawił się 
ktoś nowy. Pies jednak 
zachowywał dystans, bał 
się ludzi. Ale wiadomo, 
że przez żołądek wie-
dzie droga do serca. Jak 
opowiada pani Grażyna i 
Pani Iwona, początki nie 
były łatwe, ale jakoś uda-
ło im się zaprzyjaźnić.

O zabłąkanym psie po-
wiadomiono schronisko, 
ale pies tam nie trafił, 
zresztą, jak podkreślają 
nasze rozmówczynie, to 
wolny strzelec, szybko 
by się tam wykończył. 
Dlatego w okolicznych 
krzakach pojawiła się wy-
konana z serca buda, w 
której pies ma swój dom. 

Dostał też imię: Mały. Tak 
na niego wołają i tak się 
przyjęło. 

Jak opowiada pani Iwo-
na, mieszka niedaleko 
na Osiedlu Europejskim, 
Mały nawet ją odprowa-
dza, ale nigdy nie dał 
się zaprosić na klatkę, o 
mieszkaniu nie wspomi-
nając. Zawsze wraca na 
cmentarz. Początkowo 
przypuszczano, że pies 
pojawił się tam w związku 
ze śmiercią właścicie-

la, ale ta teoria szybko 
upadła. Mały nie chodzi 
po grobach, nikogo nie 
szuka, za ludźmi spe-
cjalnie nie przepada, ale 
jest miły i kulturalny. Co 
prawda, na cmentarzu 
obowiązuje zakaz wpro-
wadzania psów, ale moż-
na chyba powiedzieć, że 
Mały tego miejsca bar-
dziej pilnuje, niż po nim 
spaceruje. Widać woli 
przebywać w miejscu, 
gdzie żywi nie wyrządzą 
mu już krzywdy.

Ruszyła budowa marketu „Sano” przy 
ulicy Budowlanej i Walki Młodych. Nowy 
obiekt handlowy ma powstać jeszcze w 
tym roku przed Bożym Narodzeniem.

Początkowo mówiono o markecie z ga-
rażem podziemnym i obsługą klientów. 
Pozostanie tylko budynek sprzedażowy. 
Prace nad jego realizacją ruszyły pełną 
parą. Firma chce, aby pod koniec listopa-
da zakończyć budowę i na początku grud-
nia prowadzić już działalność handlową.

Warto nadmienić, że sklep powstaje na 
terenie dawnego Bastionu Nowa Marchia. 

Szkoda, że nie rozpoczęto szerszych prac 
ziemnych, być może udałoby się znaleźć 
jakieś historyczne artefakty...

Należałoby napisać, że In-
spekcja Transportu Drogo-
wego, zresztą przy udziale 
policjantów z Ogniwa Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Kołobrzegu, 
kontrolowała pojazdy wyjeż-
dżające w kierunku Gościna i 
Trzebiatowa. Jednak po efek-
tach ich dzisiejszej akcji nie 
można nie użyć słowa „trze-
panie”. Na CB radio kierowcy 
ostrzegali się przed „kroko-
dylkami”, ale na niewiele się 
to zdało. Na parkingu przy 
cmentarzu stanęło istne mo-
bilne centrum kontroli, które 

dziś skupiło się na pojazdach 
przewożących pasażerów.

Skontrolowano większość 
przejeżdżających tą trasą au-
tobusów. Tylko w obecności 
naszego fotoreportera na 5 
sprawdzonych autobusów 

z ruchu wycofano dwa, a 
kierowca trzeciego został 
ukarany mandatem karnym. 
Największą karą dla prze-
woźników był fakt, że trzeba 
zapewnić nowe autobusy dla 
pasażerów. Co najważniejsze 
- musiały być one sprawne...

Włodzimierz Adam, jako 
Pełnomocnik Starosty Ko-
łobrzeskiego ds. Komba-
tantów był inicjatorem wie-
lu wydarzeń, mających na 
celu integrację środowiska 
kombatanckiego, a przede 
wszystkim propagował wie-
dzę o historii Kołobrzegu 
oraz pielęgnował tradycje 
patriotyczne. Wicestarosta 
Mirosław Tessikowski w 
imieniu starosty oraz Za-
rządu Powiatu złożył na 
ręce Włodzimierza Adma 

serdeczne podziękowania 
za wieloletnią pracę i za-
angażowanie na rzecz śro-

dowiska kombatanckiego 
i żołnierskiego w powiecie 
kołobrzeskim. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych 
oraz członkowie Rady 
Współpracy Organizacji 
Kombatanckich i Związku 
Żołnierzy WP Ziemi Koło-
brzeskiej.

Nowym Pełnomocnikiem 
Starosty Kołobrzeskiego 
ds. Kombatantów został 
płk Zbigniew Beiger.

Podziękowania 
dla Włodzimierza Adama

Ma na imię Mały. Półtora roku temu przybłąkał się na Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu 
i tam zamieszkał. Widać żywi ludzie dostarczyli mu wystarczająco cierpień.

O psie, który mieszka 
na cmentarzu

SANO powstanie przed świętami

„Krokodylki” trzepały na VI Dywizji
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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

Toyota jadąca od strony 
Gościna, próbowała skrę-
cić w kierunku Trzebiato-
wa. Próbowała, bowiem 
wymuszając pierwszeń-
stwo na jadącym z tamtej 
strony fordzie, doprowa-
dziła do zderzenia. Na 
szczęście, tym razem 
nikt nie ucierpiał. Pogo-

towie ratunkowe zostało 
wezwane do dziecka, 
które w czasie kolizji 
znajdowało się w toyocie.
To kolejne zderzenie 
w tym miejscu. Drogo-
wcy wprowadzili tam 
dodatkowe znaki pozio-
mie i pionowe, jak na 
razie - bezskutecznie.

Rowerzyści skarżą się 
na stan studzienek 

kanalizacyjnych w ścież-
ce rowerowej przy ul. 
Wylotowej. Okazuje się, 
że ścieżkę czeka poważny 
liing i dolanie asfaltu.

Otrzymaliśmy kil-
ka skarg na stan 

nawierzchni ścieżki ro-
werowej, która biegnie 
wzdłuż ulicy Wylotowej. 
Jak twierdzą rowerzyści, 

wystające studzienki po-
zostawiają wiele do życze-
nia, psując komfort jazdy 
po tej asfaltowej drodze. 
Należy ona do powiatu. 
Jak mówi starosta Tomasz 
Tamborski, sprawa jest 
znana pracownikom Za-
rządu Dróg Powiatowych. 
Temat został zgłoszony 
do firmy, która wykonała 
inwestycję, ma dokonać 
liingu trasy w ramach 
prac gwarancyjnych.

Nie ulega wątpliwo-
ści, że tegoroczny 
sezon wakacyjny 
był udany. Miejsco-
wości turystyczne 
w naszym powiecie 
odnotowały napływ 
tłumów turystów, co 
zawdzięczają pogo-
dzie. Samorządowcy 
liczyli więc, że prze-
łoży się to również na 
wpływy z opłat do-
datkowych. W Ustro-
niu Morskim, turyści 
powinni regulować 
opłatę miejscową. W 
przypadku Ustro-
nia, podobnie jak w 
innych miejscowo-
ściach turystycznych, 
opłata wynosi 2 złote 
za każdy dzień poby-
tu w gminie odo oso-
by dorosłej i złotówkę 
od dzieci, emerytów i 
rencistów.

W gminie, opłata 
pobierana jest jako 
podatek pośredni, 
który regulują gesto-
rzy bazy turystycznej. 
Okazało się jednak, że 
na przykład za lipiec 
2013 roku do budżetu 
gminy wpłynęła kwo-
ta mniejsza o niemal 
20 procent (ok. 40 
tysięcy złotych). W 
sierpniu nie będzie 

lepiej. Urząd Gminy 
szybko zareagował na 
tę różnicę i wysłał pi-
smo do osób wynaj-
mujących kwatery, u 
których odnotowano 
różnicę w stosunku 
rocznym, aby wy-
jaśnili, co jest tego 
przyczyną. - Pismo 
to nie posiada żadnej 
podstawy prawnej, 
nie podano, z czego 
wynika konieczność 
wyjaśniania, dlaczego 
wójt pozyskał z tury-
styki mniej pieniędzy, 
niż w ubiegłym roku. 
Oczywiście winni 
się mieszkańcy, gdy 
tymczasem urzędnicy 
nie biorą pod uwagę 
na przykład zmiany 
charakteru turysty w 
Ustroniu. Ludzie przy-
jeżdżają na weekend, 
kontrolują prognozę 
pogody, wybierają ter-
miny, gdy coś się dzie-

je. Ja poczułem się jak 
złodziej, który okrada 
gminę i ma wyjaśniać, 
dlaczego. Totalne 
nieporozumienie - na-
pisał do nas jeden z 
przedsiębiorców.

O kwestię korespon-
dencji z mieszkań-
cami świadczącymi 
usługi noclegowe 
zapytaliśmy sekreta-
rza gminy - Tomasza 
Groblę. - Opłata 
miejscowa jest waż-
nym elementem funk-
cjonowania gminy, 
zwłaszcza niektórych 
inwestycji związa-
nych z obsługą ruchu 
turystycznego czy 
plażowiczów. Wszyscy 
wiemy, jaka jest sytu-
acja finansowa gminy, 
dlatego widząc, że po-
mimo dobrego sezonu 
wpływy z opłaty miej-
scowej spadają, posta-

nowiliśmy zapytać, co 
jest tego przyczyną. 
Potem, gdy będą py-
tania, dlaczego nie ma 
pieniędzy na zadania 
własne, będziemy 
potrafili udzielić sto-
sownej odpowiedzi - 
mówi Grobla. Dodaje, 
że można zastanowić 
się nad wprowadze-
niem inspektorów 
odpowiedzialnych za 
pobór opłaty miej-
scowej i przypomina, 
że każdemu, kto od-
prowadza pieniądze z 
opłaty do kasy gminy, 
przysługuje 10-pro-
centowa prowizja. 

Sprawdziliśmy, jak 
ta sytuacja wygląda 
w Kołobrzegu. Tutaj 
turyści i wczasowicze 
muszą wnosić opłatę 
uzdrowiskową. 3 
złote za dzień pobytu 
muszą zapłacić osoby 

dorosłe, 1,50 zł dzie-
ci. Dla przykładu w 
Gminie Kołobrzeg, 
opłata miejscowa 
wynosi 1,80 zł dla 
osoby dorosłej i 
0.90 zł dla dziecka. 
Miasto Kołobrzeg 
od początku 2013 
roku zdobyło w ten 
sposób ponad 5 mi-
lionów złotych, a jak 
powiedział naszemu 
portalowi rzecznik 
prasowy prezydenta 
- Michał Kujaczyń-
ski, w kwocie tej nie 
zawiera się całkowity 
wpływ za okres sezo-
nu wakacyjnego, tak 
więc do końca roku 
środki, które wpłyną 
do budżetu miasta 
będą wyższe. Mało 
tego, że Ministerstwa 
Zdrowia otrzymamy 
drugie tyle! W Koło-
brzegu, opłatę mogą 
wnosić gestorzy bazy 
turystyczne jako po-
średnicy, ale są rów-
nież inkasenci, którzy 
tę opłatę pobierają. 
Współdziałają one 
również na przykład 
ze Strażą Graniczną 
czy Urzędem Skarbo-
wym w zakresie osób 
i podmiotów, które 
uchylają się od wno-
szenia tej opłaty.

To zapewne nie ostatni wypadek pod Fabryką Domów. Ostatnio zderzyła się tam toyota z fordem. Oczywiście, scenariusz jest ten sam co zawsze: wymuszenie.

Niekończąca się historia w Bezprawiu

www.miastokolobrzeg.biz

przejdź na jasną 

stronę ekonomii

Ścieżka rowerowa 
do poprawki

Urząd Gminy w Ustroniu pyta kwaterodawców, o przyczynę mniejszych wpływów opłaty 
miejscowej w tym roku w stosunku do tego, co było w roku 2013.

Fo
t. 

M
G

Jak Ustronie 
walczy o turystów
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Samochód z turystami z 
Kutna i okolic zaparkował 
przy „Biedronce”. Czterej 
mężczyźni postanowili 
spędzić noc w aucie. Za-
nim jednak poszli spać, 
podeszło do nich kilku 
mężczyzn, z którymi wy-
mienili kilka ostrych zdań. 
Według poszkodowanych 
mężczyzn, najprawdopo-
dobniej to oni są poten-
cjalnymi podpalaczami. 
O ile był to pożar, gdyż 
jak mówią strażacy, któ-
rzy ugasili pożar auta, 

trudno jest ocenić, czy 
było to podpalenie. War-
to jednak zauważyć, że 
ogień powstał pod maską, 
prawdopodobnie w okolicy 
silnika, a więc mógł to być 
samozapłon.

Gdy auto płonęło, pasa-
żerowie spali w najlepsze. 
Jak mówi pan Zbyszek, 
mieszkaniec Kołobrzegu, 
razem z innym kierowcą, 
gdy tylko zauważył ogień, 
chwycili gaśnice i zaczęli 
gasić pożar. Dopiero po 

chwili zorientowali się, że 
w samochodzie są ludzie. 
Rozpoczęła się akcja ra-
tunkowa. Mężczyźni byli 
kompletnie nieświadomi 
zagrożenia. Gdyby nie 
szybka pomoc, spłonęliby 
żywcem. Jeden z pasaże-
rów, pan Dominik, dzięku-
je za uratowanie życia i nie 
może zrozumieć, jak do 
tego wszystkiego doszło. 
Auto jest zniszczone, ale 
najważniejsze, że żyje on 
i jego koledzy. Sprawę wy-
jaśnia kołobrzeska policja.

Przedmiotowe wpisy na 
naszym portalu zostały 
opublikowane w pierwszej 
połowie maja 2011 roku. 
Internauci stawiali oskar-
żenia wówczas członkowi 
zarządu województwa 
zachodniopomorskiego 
Markowi Hokowi. Suge-
rowali, że były dyrektor 
szpitala Janusz Olszewski 
opłaca Marka Hoka, a Hok 
kryje przekręty w szpitalu. 
Dziwili się, że prokuratura 
jeszcze tymi sprawami 
się nie interesuje, choć 
przecież zdaniem jednego 
z internautów ciążą na nim 
poważne podejrzenia. Na 
wniosek Marka Hoka in-
ternautami zainteresowała 
się policja. 15 czerwca, 
zastępca naczelnika Wy-
działu Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji, 
wystąpił do naszej redakcji 
o podanie adresów IP, w 
związku z prowadzonym 
postępowaniem przygo-
towawczym w sprawie 
znieważenia Marka Hoka. 
Na tej podstawie, policja 
wytypowała, że komen-
tarze były pisane z adre-
sów należących m.in. do 

Beaty Z. (oskarża byłego 
już dyrektora szpitala o 
mobbing), a także Sławoja 
Kiginy.

Oskarżenie wniesiono w 
związku z art 212 par. 1 
Kodeksu karnego: „Kto 
pomawia inną osobę, gru-
pę osób, instytucję, osobę 
prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie mającą 
osobowości prawnej o 
takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicz-
nej lub narazić na utratę 
zaufania potrzebnego dla 
danego stanowiska, zawo-
du lub rodzaju działalności, 

podlega grzywnie, karze 
ograniczenia albo pozba-
wienia wolności do roku”. 
Sławoj Kigina od początku 
nie przyznawał się do sta-
wianych mu zarzutów. Jak 
twierdził, nie wstydzi się 
swoich poglądów, ale nie 
może odpowiadać za coś, 
czego nie zrobił. 

Sąd ustalił, że wpisy były 
wykonywane z adresu IP 
należącego do oskarżone-
go, a także, że nie ma do-
wodów potwierdzających 
zarzuty stawiane posłowi 
Platformy Obywatelskiej. 
Jednak nie znaleziono 
dowodów na to, że to 

Sławoj Kigina pisał ko-
mentarze, tym bardziej, 
że do komputera w jego 
firmie miało dostęp więcej 
osób. Ani świadkowie, ani 
przedłożone dowody nie 
przekonały sądu, do wy-
dania wyroku skazujące-
go. Wszystkie wątpliwości 
zostały rozstrzygnięte na 
korzyść Sławoja Kiginy, 
który został dziś uniewin-
niony. Wyrok jest niepra-
womocny. W rozmowie 
telefonicznej, poseł Marek 
Hok nie komentował orze-
czenia sądu, o dalszych 
czynnościach będzie 
rozmawiał ze swoim ad-
wokatem.

Kontrolerzy z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego 
czepiają się każdej nieści-
słości, błędu lub nieprawi-
dłowości, o ile to ostatnie 
w przypadku Kołobrzegu 
istnieje. Wcześniej już 
urzędnicy mieli zastrze-
żenia do wydatków na 
budowę stadionu. Teraz 
skupili się na przetargu na 
budowę obwodnicy. Z na-
szych informacji wynika, 
że wątpliwości kontrole-
rów wzbudziło na przykład 
używanie w przetargu 
nazw marek. - W Unii 
Europejskiej jest kryzys, 
trzeba więc beneficjentom 
zabrać jak najwięcej środ-
ków, a przyczepić zawsze 
do czegoś się można - 
mówi nasze źródło. W Ko-

łobrzegu przyczepiono się 
na kwotę 5, a może nawet 
7 milionów, to jeszcze nie 
jest przesądzone. Fakt 
wystąpienia problemów 
potwierdza rzecznik pra-
sowy prezydenta - Michał 
Kujaczyński.

Sprawa nie jest oczywi-
sta. Urzędnicy czepiają 
się szczegółów. Wiele 
samorządów zaskarża te 
decyzje i wygrywa w są-
dzie. Pytanie, czy miasto 
wybierze tę drogę? Być 
może będzie musiało. Na 
przykład podobny problem 
ma Komunikacja Miejska, 
która powinna oddać kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. 
Na razie trwa korespon-
dencja z Warszawą...

Od śmierci uratował ich 

       Zbyszekpan 

Urzędnicy z Warszawy masowo sprawdzają przebieg 
przetargów, wykonanie inwestycji i zasadność 
wydatków. Zastrzeżeń nie brakuje.

W Unii Europejskiej
jest kryzys

W procesie z oskarżenia posła Marka Hoka o pomówienia w komentarzach na naszym portalu, znany 
w Kołobrzegu Sławoj Kigina został oczyszczony z zarzutów.

Kigina uznany 
za niewinnego
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Kierowca białego 
opla combi skrę-

cił z ulicy Waryńskie-

go w Kniewskiego. 
Przejechał 10 me-
trów, gdy wyprzedził 

go, jednocześnie 
uderzając, kierowca 
srebrnego opla. Auto 
wyleciało z jezdni 
na chodnik, skosiło 
gazon, obróciło się 
na bok, uderzyło w 
murek betonowych 
schodów burząc go, 
po czym na boku 
obróciło się o 180 
stopni i poleciało 
dalej w kierunku 

ogródka piwnego, 
zatrzymując się tuż 
obok ogrodzenia.

Młody kierowca opla 
wyszedł o własnych 
siłach. Nikomu w 
jednymi i drugim oplu 
nic się nie stało. Biały 
opel ma uszkodzony 
lewy bok i koło. 
Srebrny opel nadaje 
się co najmniej do 

kapitalnego remontu. 
Ale problem jest inny, 
bo jego kierowca 
podczas dmuchania 
zobaczył w alkomacie 
czerwoną lampkę, a 
to znaczy, że spowo-
dował zdarzenie po 
spożyciu alkoholu. 
Został przewieziony 
na komendę. Sprawę 
wyjaśnia kołobrzeska 
policja.

Aż trudno uwierzyć, że ktoś 
mógł wpaść na taki pomysł, 
a jednak. O godz. 1 w nocy 
13 sierpnia doszło do 
włamania do największego 
kołobrzeskiego kościoła. 
Sprawca wybił okno.

Mężczyzna nie zamierzał 
forsować drzwi. Wpadł na 
prostszy w wykonaniu po-
mysł. Wybrał kamień, któ-
rym stłukł szybę, a następnie 
wypchnął witraż w dolnej 
część północnej nawy skraj-
nej (od strony ulicy Armii 
Krajowej). Nie wziął jednak 
pod uwagę ochrony elek-
tronicznej świątyni - ruch w 
środku uruchomił alarm. Zo-
stał niemal natychmiast ujęty 
przez patrol Lex Crimen i 

przekazany policji. Niestety, 
uszkodzony został witraż, na 
który z takim trudem Parafia 
Mariacka zbiera fundusze od 
wiernych i kuracjuszy.

Okazało się, że sprawcą 
włamania jest 34-letni Rafał 
D., mieszkaniec Świdnicy. 
Przecisnął się przez dziurę w 
oknie i udał się w kierunku 
prezbiterium. Tam znajdo-
wała się skarbonka, którą 
postanowił ukraść. Niestety 
przeliczył się - skarbonka nie 
chciała przecisnąć się przez 
wybitą szybę, a pieniędzy 
nie mógł wyciągnąć, gdyż 
skrzynka była zamknięta na 
zamek.

Do ostatniego włamania do 
bazyliki doszło 1 czerwca 
2004 roku. Zuchwały zło-
dziej potraktował skarbony 
kościelne ciężką metalową 
siekierą. W świątyni schował 
się na emporze południowej 
po ostatnim, wieczornym 
nabożeństwie. Po zamknię-
ciu kościoła ruszył na szaber. 
Poza uszkodzeniem skarbon 
nie zniszczył nic więcej. Wy-
chwycił go działający w ba-
zylice alarm. Złodzieja ujęli 
pracownicy firmy ochroniar-
skiej „Lex Crimen”.

Uroczyście otwarto 
Skansen Morski

Wieczorem, pociąg wyruszył 
w trasę. Do przejechania 
miał kilkaset kilometrów, ale 

kłopoty zaczęły się niedaleko stacji 
początkowej. Zapalił się fragment apa-
ratury elektrycznej, który unieruchomił 
cały skład. Największy problem z akcją 
gaśniczą mieli strażacy, gdy dojazd do 
miejsca pożaru był bardzo utrudniony. 
Wreszcie wozom gaśniczym udało się 
przedrzeć przez pola obsiane zbożem 
i ugasić pożar.

Niestety, pociąg utknął w szczerym 
polu. Elektrowóz został przetoczony do 

Kołobrzegu, ale żadnego zapasowego 
nie było, to znaczy był, ale niesprawny. 
Strażacy pomogli również pasażerom. Z 
pociągu wyszła starsza kobieta, która w 
pewnym momencie zaczęła mdleć. Na 
miejscu pojawiła się załoga pogotowia 
ratunkowego. Inni pasażerowie rów-
nież byli zaniepokojeni, dlatego że ich 
podróż będzie miała spore opóźnienie. 
Pracownicy kolei robili co mogli, żeby 
znaleźć elektrowóz zastępczy. W końcu 
ustalono, że skład poprowadzi elektro-
wóz, który dopiero co przybył do Koło-
brzegu. Opóźnienie pociągu ostatecznie 
zamknęło się w 126 minutach.

To cud, że przeżył

Nocne włamanie 
do Bazyliki Mariackiej

Kilka kilometrów od stacji Kołobrzeg zapaliła się lokomotywa serii EP07, 
prowadząca pociąg „Pirat” relacji Kołobrzeg-Bielsko-Biała. Skład stanął 
w polu.

Pożar elektrowozu 
w Stramnicy

Na uroczystość w przeded-
niu święta Wojska Polskiego 
przybyli parlamentarzyści, 
samorządowcy, muzealnicy, 
społecznicy, mieszkańcy a 
także turyści, którzy dziś 
mogli skansen zwiedzić za 
darmo. Dyrektor muzeum 
Paweł Pawłowski dziękował 
wszystkich, dzięki którym 
realizacja tego przedsięwzię-
cia była możliwa, zwłaszcza 
staroście Tomaszowi Tam-
borskiemu, który zaakcep-
tował koncepcję skansenu 
i popierał jej finansowanie. 
Podziękowania trafiły także 
do wszystkich tych, którzy 
pomagali przy budowie: 

projektantów, pracowników 
Zarządu Dróg Powiato-
wych, ochotników z POSP 
„Tryton”, prezydenta Janu-
sza Gromka, który zagwa-
rantował kostkę brukową 
do skansenu. 

Jak mówi starosta Tomasz 
Tamborski, skansen to 
prawdziwa kołobrzeska 
atrakcja, promocja tradycji 
morskich no i właściwe 
miejsce do eksponowania 
zabytków morskich, któ-
rych w Muzeum Oręża Pol-
skiego nie brakuje. Swojego 
zadowolenia z dzisiejszej 
uroczystości nie kryl wielki 
zwolennik budowy skanse-
nu - Antoni Szarmach. Po 
krótkiej ceremonii odbyło 
się przecięcie wstęgi na 
ORP Władysławowo, a po-
tem zwiedzanie, po którym 
na gości czekała wojskowa 
grochówka.

ORP „Fala” i ORP „Władysławowo”, elementy ORP „Burza” czy inne 
akcesoria morskie - to wszystko składa się na otwarty Skansen Morski.
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www.mix-art.pl

AGENCJA IMPREZ MIX ART
www.mix-art.pl

Kontakt :
Artur +48 604 697 763
Dawid +48 504 872 820
e-mail biuro@mix-art.pl

Teren naszego działania to głównie Kołobrzeg i okolice (ale jesteśmy mobilni i dojedziemy prawie 
wszędzie)

Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, instytucji państwowych 
oraz firm prywatnych. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie 
proponując muzykę i oprawę muzyczną spełniającą Państwa oczekiwania 
oraz optymalne rozwiązania techniczne i kalkulację cenową.

W naszej ofercie znajdą Państwo DJ-ów grających muzykę odpowiednią
zarówno dla eleganckiego bankietu, jak i imprez masowych. Naszą
specjalnością jest profesjonalna obsługa różnego rodzaju imprez,
takich jak:

 bale okolicznościowe (wesela, dancingi, bale sylwestrowe, festyny)
 imprezy firmowe
 studniówki
 koncerty
 bankiety
 karaoke
 oraz wiele innych wydarzeń artystycznych

Współpracujemy także z fotografami i kamerzystami specjalizującymi się
w reportażu ślubnym, zdjęciach studyjnych i plenerowych.

Dysponujemy nowoczesnym i profesjonalnym nagłośnieniem dużej 
mocy, profesjonalnymi konsolami Dj’ska oraz oświetleniem efektowym 
i dekoracyjnym.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Jesteśmy akredytowanym laboratorium 
badawczym, certyfikat akredytacji nr 
AB 1156, działającym od ponad 35 lat na 
kołobrzeskim rynku.

 BADANIA WODY
 tel./fax. (94) 35 48 980
 BADANIA ŚCIEKÓW       
 tel./fax. (94) 35 17 779

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg tel./fax. +48 94 35 23 292

Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych
Dostarczamy Mieszkańcom i Turystom wodę bardzo dobrej jakości 
zaliczaną pod względem ilości składników mineralnych do wód źródlanych

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Dział Laboratorium wykonuje badania 
wody i ścieków:

  badań mikrobiologicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych wody (w 
tym  wody do spożycia, wód baseno-
wych)

  badań fizykochemicznych ścieków 
(w tym ścieków przemysłowych)

  poboru próbek wody oraz ścieków

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” zaprasza na zakupy 
do sieci swoich sklepów na terenie całego miasta:

 GAMA – tradycyjnie dobry wybór, przy ul. Źrodlanej 7A,  
 Jedności Narodowej 65, Koszalińskiej 24 i Łopuskiego 2-4;

 GAMA: mięso, wędliny – przy ul. Łopuskiego 2-4, Łopuskiego 34 
 i Wylotowej 87;

 Sklepy spożywcze: przy ul. Chopina 3, Walki Młodych 36A, 
 Mariackiej 16A;

 Sklepy branżowe: 
 papierniczy: Walki Młodych 36A, Mariacka 16A,
 odzieżowy: Łopuskiego 2-4 oraz 27/9,
 tekstylny: Walki Młodych 32 oraz Łopuskiego 34,
 kosmetyczny: Walki Młodych 34A,
 AGD: Grochowska 2, Dworcowa 1B, Łopuskiego 34, 
 Walki Młodych 34B,
 kwiaciarnia: Walki Młodych 36B

 Zakład piekarsko-ciastkarski przy ul. Okopowej: produkcja me-
todami tradycyjnymi, szeroki asortyment wyrobów piekarskich i 
ciastkarskich.

 Tel. 797-596-797, 797-596-452, fax 94-72-13-071
 e-mail: zpc@kolobrzeg.spolem.pl

 Przyjmujemy zamówienia indywidualne, dostarczamy codziennie 
pieczywo i ciasta do sklepów, hoteli, pensjonatów, na bankiety, 
konferencje, spotkania biznesowe, uroczystości rodzinne itp.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
Ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg
Tel. 94-352-40-41
Fax 94-352-33-52
e-mail: pss_kolobrzeg@poczta.onet.pl
dział handlowo-produkcyjny: spolem_kolobrzeg@op.pl
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Ocena historii Kościoła z 
punktu widzenia początku 

XXI wieku, pomijając oczywiście 
idiotyczne komentarze ludzi, 
którzy mają o tym pojęcie mgli-
ste, polega na braniu pod uwagę 
wyłącznie tego, co dzieje się 
obecnie, niekompetencję, czasami 
arogancję hierarchów. Tymcza-
sem Kościół na poziomie parafii, a 
więc tam, gdzie często telewizyjna 
kamera wpada jedynie dla poszu-
kiwania sensacji, funkcjonuje zu-
pełnie inaczej. A jak to wyglądało 
50 lat temu w Kołobrzegu? Były to 
wydarzenia trudne i często nie-
sprawiedliwe. Dziś niewielu chce 
do tego wracać, traktując Kościół 
jak złodzieja, gdy tymczasem to 
w majestacie prawa Kościół był 
gnębiony i ograbiany.

Na początku lat 60-tych, wła-
dze postanowiły uzyskać 

wiedzę o poglądach i zamierze-
niach księdza Piotra Mielczarka 
– nowego proboszcza Parafii 
Św. Marcina. Była to próba za-
żegnania nieporozumień, które 
wynikły w kontaktach z poprzed-
nim proboszczem, a także chęć 
nawiązania współpracy. Stosunki 
pomiędzy władzami a parafią 
przedstawiały się w ten sposób, 
że Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej nie zmieniło swojej 
decyzji w sprawie przejęcia części 
pomieszczeń kołobrzeskiej pleba-
nii. Więcej ustępstw było ze strony 
Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej. Na wniosek parafii, wła-
dze zgodziły się na przywrócenie 
etatu kapelana w Szpitalu Powia-
towym oraz utworzenia kaplicy 
dla chorych, pod warunkiem, że 
inicjatywa w tej kwestii będzie 
pochodziła ze strony dyrekcji 
placówki. 

Ksiądz Piotr Mielczarek został 
zaproszony na spotkanie 19 

marca 1960 roku przez Tadeusza 
Płóciennika – kierownika Wy-
działu do Spraw Wyznań przy 
Prezydium WRN w Koszalinie. 
Nie wiadomo, jakie były wyniki 
rozmowy. Wiadomo natomiast, 
że ksiądz Mielczarek był czło-
wiekiem zawziętym w negocja-
cjach, nieugiętym wobec władz 
i nieskłonnym do współpracy z 
nimi. Wkrótce rozpoczął walkę 
o odzyskanie nieruchomości pa-
rafialnych, które zostały przejęte 
w zarządzanie przez urzędników. 
Władze tymczasem, wobec braku 
chęci współpracy ze strony księ-
dza Mielczarka, zaostrzyły swoją 
politykę wobec niego. Od połowy 
1960 roku rozpoczęło się regu-
larne wymierzanie mu grzywien 
przez Kolegium Orzekające przy 
Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Kołobrzegu. Pierwszy 
raz ukarano księdza Mielczarka 
za wystawianie bez pozwolenia 

„Misterium Męki Pańskiej” 

w dniach od 3 do 13 kwietnia 
1960 roku. Ponieważ proboszcz 
nie zapłacił, dostał wezwanie do 
odbycia kary 50 dni aresztu w 
Zakładzie Karnym w Koszalinie. 
Kronika parafialna podaje, że 
„ktoś dowiedziawszy się o tym, 
zapłacił wyznaczoną grzywnę, 
by proboszcz nie musiał odbywać 
kary aresztu”. Ponadto, Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koszalinie odmówiło przeka-
zania kościołowi katolickiemu 
gotyckiej świątyni w Budzistowie. 
Władze stwierdziły, że w obiek-
cie będzie mieściło się muzeum 
archeologiczne. Było to zrobione 
na siłę, wbrew woli mieszkańców. 
Muzeum w kościółku wyglądało 
śmiesznie i niepoważnie – kilka 
garnków, trochę ceramiki. Zresztą, 
podobnie złośliwa była grzywna. 
Proboszcz wystąpił do PPRN o 
zgodę na wystawienie misterium, 
ale nigdy nie otrzymał odpowie-
dzi. Przedstawienie zagrano aż 
13 razy. Cieszyło się dużym po-
wodzeniem, wystawiano je przy 
pełnej widowni. 

Ksiądz Mielczarek był kil-
kakrotnie wzywany przez 

władze na rozmowy, między in-
nymi celem dokonania ustaleń w 
kwestii administrowania parafią. 
Spotkania te kończyły się brakiem 
konsensusu, a w konsekwencji 
utrzymaniem dotychczasowej po-
lityki władz wobec kołobrzeskiego 
proboszcza. Za dopuszczenie do 
udziału w procesji Bożego Ciała 
w czerwcu 1961 r. chorągwi, „nale-
żących do rozwiązanych organizacji 
przykościelnych”, został on ukarany 
grzywną. Chodziło o przemasze-
rowanie wiernych z chorągwią 
m.in. „Żywego Różańca”. Nieugięta 
postawa duchownego w kwestiach 
spornych pomiędzy parafią a wła-
dzami: płacenia czynszu, nauki 
religii i zdawania sprawozdań z 
nauczania, wiązała się z rozmowa-
mi z władzą lub funkcjonariusza-
mi Milicji Obywatelskiej, które nie 
zakończyły się wypracowaniem 
rozwiązania odpowiadającego 
interesom obu stron. Jak pisze 
proboszcz, aby go przekonać do 
zmiany stanowiska w powyższych 
sprawach, stosowano różne meto-
dy, od pogróżek do prób przekup-
stwa. Próby te były wielokrotnie 
powtarzane przez różne instytucje.

Z powodu patowej sytuacji 
w stosunkach władz lokal-

nych z parafią, natężenie działań 
urzędników wobec Kościoła 
katolickiego w Kołobrzegu wzra-
stało. Po tym, jak w czerwcu 1963 
roku Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej podjęło decyzję 
o eksmisji księży z niektórych 
pomieszczeń plebanii, teren ko-
ścioła był pilnowany przez grupy 
wiernych. 22 sierpnia 1963 roku 
przeprowadzona została eksmisja 
księży ze spornych pomieszczeń 
na plebanii, które zostały Kościo-
łowi odebrane na mocy decyzji 
administracyjnej i formalnie do 
parafii nie należały. Władze, w 
obawie przed reakcją mieszkań-
ców, zaangażowały w tę akcję 
dużą liczbę sił i środków, w tym 
Milicję Obywatelską, której funk-
cjonariusze otoczyli teren wokół 
świątyni i budynków mieszkal-
nych. Sprowadzeni robotnicy od-
mówili wykonania poleceń i nie 
chcieli eksmitować duchownych, 
dlatego część czynności wykony-
wali samodzielnie urzędnicy. Na 
mieszkańców plebanii nałożono 
areszt domowy, odłączono łącz-
ność telefoniczną. Sytuacja się 
skomplikowała. Przed kościołem 
zgromadzili się mieszkańcy. Ude-
rzono w dzwon, co spowodowało 
jeszcze większy napływ ludzi, ale 
nie doszło do starcia ze służbami 
porządkowymi. 

Po kilku latach starań księdza 
Mielczarka, władze ostatecznie 

odmówiły Kościołowi katolickie-
mu pozwolenia na odbudowę wie-
ży i korpusu nawowego kolegiaty 
(świątynia została przekazana w 
użytkowanie Kościołowi katolic-
kiemu: „Na wniosek Prezydium 
WRN w Koszalinie (...), Urząd do 
Spraw Wyznań w Warszawie (...), 
postanowił decyzją z dnia 11.07.1955 
r. Nr II-7a/8/55 oddać w zarząd i 
użytkowanie rzym.-kat. parafii w 
Kołobrzegu nieruchomości, składa-
jących się z następujących obiektów: 
katedry-kolegiaty”, które to części 
świątyni decyzją z 1 marca 1965 
roku przejęło państwo. 8 maja 1965 
roku w wieży otwarta została stała 
wystawa Muzeum Oręża Polskiego. 
Nie pomogły apele, prośby, pisma 
do Rady Państwa czy premiera 
Cyrankiewicza. Pomimo, że parafia 
chciała odbudowywać kościół, któ-

ry jej przekazano, nie tylko jej na to 
nie pozwolono, ale część nawową i 
blok wieżowy odebrano. Wcześniej 
udało się wyremontować prezbite-
rium.

Finał konfliktu kołobrzeskiego 
proboszcza z władzami miał 

miejsce pod koniec 1969 roku. 
W niewielkiej świątyni w Budzi-
stowie, której państwo, pomimo 
wniosków okolicznej ludności i 
strony kościelnej nie przekazało 
parafii kołobrzeskiej, mieszkańcy 
wykonali prace remontowe i wy-
stąpili o to, aby odprawiano tam 
nabożeństwa. Obiekt był własno-
ścią państwa. Księża z Parafii św. 
Marcina przystąpili do odprawia-
nia w nim mszy bez zgody właści-
ciela, a tym było państwo. Wydział 
do Spraw Wyznań przy Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koszalinie wezwał proboszcza 
Mielczarka na rozmowę. Księdzu 
przekazano informację o stanie 
prawnym zabytkowego obiektu i 
poproszono, aby w świątyni bę-
dącej przedmiotem sporu zaprze-
stano odprawiania nabożeństw. 
Ksiądz odmówił, powołując się na 
fakt, że „ludność kościół przejęła i 
ma słuszne do niego prawo”. Po-
nieważ władze nie podjęły decyzji 
o przekazaniu obiektu Kościołowi 
katolickiemu na cele sakralne, a 
ksiądz Mielczarek nie zrezygno-
wał z odprawiania w nim mszy, 
kierownictwo Wydziału do Spraw 
Wyznań postanowiło wykorzystać 
fakt łamania prawa przez duchow-
nego i odwołać go ze stanowiska.

Argumenty strony kościelnej 
odnosiły się do kwestii wy-

znaniowych, związanych z kultem 
religijnym. Jednak zabytkowy 
kościół był własnością państwa, a 
władze nie musiały przekazywać go 
na rzecz parafii. Ulokowanie w za-
bytku muzeum archeologicznego 
nie było sprzeczne z prawem. Na-
tomiast w kolizji z obowiązującym 
ustawodawstwem stało zagarnięcie 
mienia i użytkowanie go bez zgody 
właściciela. Tłumaczenie księdza, 
że skoro ludność kościół przejęła, 
uporządkowała i zagospodarowała, 
a w związku z tym ma do niego 
prawo, było tworzeniem argumen-
tów metodą faktów dokonanych. 
Tym bardziej więc nie dziwi po-

stawa władz, które na początku lat 
70-tych zażądały odwołania pro-
boszcza Mielczarka, uzasadniając 
to między innymi łamaniem przez 
niego prawa. Z drugiej jednakże 
strony, prawo to miało się nijak 
do potrzeb ludności i faktu za-
mienienia dwóch najważniejszych 
zabytków w Kołobrzegu i okolicy 
w muzeum. Co więcej, kościół św. 
Marcina, zbudowany ze składek 
Polaków w 1895 roku, rozebrano 
już wcześnie, w 1956 roku, pomimo 
starań parafii katolickiej. Zrobiono 
to złośliwie i wbrew polskiej racji 
stanu, która na Ziemiach Odzyska-
nych poszukiwała oznak polskości, 
ale nie w związku z Kościołem.

W drugiej połowie lat 60-
tych stosunki proboszcza 

z władzami były napięte. Ksiądz 
Mielczarek stał na stanowisku, że 
urzędnicy uwzięli się na niego, 
a celem władz jest podkopanie 
autorytetu moralnego kościoła. 
W styczniu 1965 roku u księdza 
Mielczarka przeprowadzono eg-
zekucję komorniczą, a w kwietniu 
1965 roku został ukarany grzywną 
za to, że trzynastu parafian udało 
się w październiku 1964 roku na 
pielgrzymkę do Częstochowy, któ-
rej był inicjatorem. Kary i decyzje 
urzędowe, wymierzane za łamanie 
prawa, były nakładane na księdza 
Mielczarka regularnie, aż do jego 
odejścia z parafii kołobrzeskiej.

Stanowisko proboszcza wobec 
decyzji władz powodowało 

antagonizowanie wzajemnych 
stosunków. Zdarzało się, że wy-
konując polecenia kurii i zadania 
duszpasterskie, łamał antykościelne 
prawo, za co był karany finansowo. 
W dokumentach kościelnych te 
działania władz są nazywane szy-
kanami. W charakterystyce księ-
dza Mielczarka, wykonanej przez 
Tadeusza Płuciennika, kierownika 
Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Koszalinie, proboszcz 
kołobrzeski został określony jako 
człowiek trudny, nieustępliwy i 
arogancki. „Wykorzystuje ambonę 
do publicznych, antypaństwowych 
wystąpień. Ujawnia się to w okresie 
spięć między „państwem a kościo-
łem” oraz przy odczytywaniu listów 
pasterskich i komunikatów”. Osta-
tecznie, ojciec Mielczarek został z 
Kołobrzegu przeniesiony.

Historia uporu członków par-
tii i jej organów, skończyła 

się po myśli parafii. W 1980 roku 
udało się odzyskać kościół w Bu-
dzistowie, W 1974 roku państwo 
oddało kolegiatę. Pod koniec XX 
wieku Kościół otrzymał rekom-
pensatę za zagarnięte mienie Pa-
rafii św. Marcina przy ul. Zwycięz-
ców. Wcześniej, państwo oddało 
salki i zagarnięte pomieszczenia 
mieszkalne. 

Robert Dziemba

Jak w Kołobrzegu walczono z Kościołem
50 lat temu, księża byli karani nawet za udział w procesji chorągwi z Matką Boską. Dziś niewielu chce o tym pamiętać. 

Gdzie byli wówczas, gdy Kościół wyjęto spod prawa?
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W Międzynarodo-
wym Przeglądzie 
Pieśni Folklory-

stycznej „Gościna w Go-
ścinie” brały udział zespoły 
z powiatu kołobrzeskiego, 
m.in.: Podlotki, Meresz-
ka, Dygowianki, Biadule i 
Dąbrówka. Jednak gwoź-
dziem programu były 
także zespoły z Ukrainy, a 
konkretnie z Drohobycza 
oraz z Francuskiego Mont-
morillon. Artyści z Ukrainy 
zaprezentowali swoje moż-
liwości w tańcu kozackim 
oraz w tańcu towarzyskim. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszył się także pokaz 
szermierki zaprezentowa-
ny w polsko-francuskim 
duecie wykonanym przez 
Marcjanne i Kacpra. W 

przyjemnej atmosferze, 
zawierając nowe między-

narodowe znajomości, 
mieszkańcy Gościna oraz 

goście bawili się do około 
godziny 20.

Na placu przy Domu 
Kultury w Gościnie za-

grali: Trotex & Bratz House 
Set, Mixxxer, Gregory, Ne-
evald, Miqro, Sound Players, 
Skytech. Oko cieszyły tan-
cerki z Exclusive Night in 

Poland. Hitem był również 
pokaz laserów przygotowa-
ny przez firmę Visual Sen-
sation. Warto podkreślić, że 
wstęp na imprezę był wolny 
- wystarczyło pokazać do-
wód osobisty.

W pewnym momencie 
kombajnistę ogarnął ogień 
zza silnika. Ten natych-
miast zgasił maszynę, od-
ciął dopływ paliwa i prądu. 
Paląca się opona oraz ka-
ble spowodowały, że dym 
widoczny był z odległości 
około czterech kilometrów. 

Po przyjeździe na miej-
sce, strażacy z Gościna i 
Kołobrzegu szybko opa-
nowali ogień zapobiegając 
większym zniszczeniom. 
Oprócz interwencji w Ołuż-
nej, zapalił się także kom-
bajn w Siemyślu oraz około 
10 arów ścierniska.

Dni Gościna dobiegły końca. Od godziny 16 za Domem Kultury rozbrzmiewały 
pieśni ludowe. Ale nie tylko pieśni polskie - byli też goście z Francji i Ukrainy.

Dni Gościna za nami
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Za nami czwarta już edycja Dance For Freedom w Gościnie. Jak co roku, nie zabrakło dobrej muzyki, 
ale także znakomitych efektów świetlnych.

Pokaz laserów na Dance For Freedom
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Całe miasto i okolice 
świetnie bawiły się z 
cygańskimi hitami, które 
wykonywał na scenie 
Don Vasyl i Cygańskie 
Gwiazdy. Z okazji Dni 
Gościna, cygańska mu-
zyka w najlepszym wy-
konaniu pociągnęła do 

tańca niejednego. Zespół 
Don Vasyl i Cygańskie 
Gwiazdy to markowa 
muzyka promująca kul-
turę i zwyczaje cygańskie. 
Przy okazji to świetna za-
bawa i skoczne rytmy. W 
koncercie uczestniczyło 
kilkaset osób.

Don Vasyl 
ciągnął do tańca
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Okres żniw to ciężki czas dla rolników oraz strażaków. 
Dziś strażacy interweniowali w Ołużnej gmina Gościno, 
gdzie płonął kombajn. Drugi zapalił się w Siemyślu.

Trwają żniwa, 
ale i płoną kombajny
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Terenowy Zespół Do-
radców w Kołobrzegu 
informuje:
1) Dnia 24.10.13r. (czwar-
tek) w Urzędzie Gminy 
Kołobrzeg odbędzie się 
szkolenie z zakresu „Do-
stosowanie gospodarstw 
rolnych Pomorza i Kujaw 
do wymogów wzajemnej 
zgodności”.
Szkolenie rozpoczyna 
się o godz. 9.00 do 
15.00.
25.10.13r. (9.00-15.00) 
wizytacja terenowa gospo-
darstwa rolnego p. Drozdy 
w Petrykozach zajmują-
cego się hodowlą bydła 
mięsnego (40 szt.). Mogą 
w tym dniu uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane 
osoby.
Prosimy o kontakt ZODR 
Kołobrzeg IV Dywizji Pie-
choty 60 tel. 94 35 24030, 
513161526.
2) W dniach 25.11.13r (po-
niedziałek) oraz 26.11.13r. 
(wtorek) w Urzędzie Gmi-
ny Kołobrzeg od godz. 
9.00 do 15.00 odbędzie 
się kurs chemizacyjny 
„Stosowanie środków 
ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy”.

Kontakt dla zaintereso-
wanych tel. 943524030, 
513161526. ZODR Koło-
brzeg.

Informujemy, że z dniem 
1 sierpnia 2013 r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Rymaniu przejął DO-
DATKI MIESZKANIOWE. 
Wnioski będą przyjmo-
wane w dziale świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 
– biuro nr 4.

GOPS 
przejął dodatki 
mieszkaniowe

Szkolenia 

dla 
rolników
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Od września 2013 r. 

 bilety całodniowe 
  w cenie:

Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! 

Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! 
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reklamy i ogłoszenia    

tel. 731 500 222

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

Pan Sławek jechał ścieżką rowerową, 
wyraźnie oddzieloną od części pieszej, z 
prędkością ok. 15 km/h. Twierdzi, że wi-
dział chłopca na części pieszej, dał znak 
ostrzegawczy dzwonkiem, nawet zaczął 
hamować. Jednak z niewiadomych przy-
czyn dziecko weszło na ścieżkę rowero-
wą. Rowerzysta zahamował gwałtownie, 
tak, że wyleciał z roweru i wpadł na dziec-
ko, które uderzyło głową o nawierzchnię 
ścieżki.

Zdaniem pana Sławka, rodzice lub tylko 
matka, bo było tam więcej osób, sie-
dzieli obok i byli zajęci rozmową. Pomoc 
wezwała kobieta z jednego z lokali. Jak 

powiedział nam podinspektor Łukasz 
Chruściel, naczelnik Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Kołobrzegu, obecnie pro-
wadzone jest postępowanie w sprawie 
wypadku. 

Jak mówi pan Sławek, na ścieżce rowero-
wej do Ustronia nie da się jechać inaczej, 
jak na dzwonku, turyści lekceważą jakie-
kolwiek znaki i narażają na utratę zdrowia 
i życia siebie oraz innych. Wypadek w 
Ustroniu wyglądał groźnie. Pierwsze oce-
ny były niepokojące. Jak udało nam się 
ustalić, chłopiec, który trafił do szpitala w 
Koszalinie, doznał wstrząśnienia mózgu.

Jak mówi Jerzy Leszczyń-
ski, przewodniczący Rady 

Gminy Dygowo, przyjęcie 
rezygnacji radnego Ryćko 
jest przewidziane na naj-
bliższym posiedzeniu rady. 
Dla niego to formalność. Dla 

wielu jednak złożenie rezy-
gnacji przez radnego to duże 
zaskoczenie. Piotr Ryćko jest 
w Dygowie osobą powszech-
nie znaną, w poprzednich 
wyborach, startując z KWW 
Marka Zawadzkiego, obec-

nego wójta gminy, zdobył 
300 głosów poparcia. Jest 
aktywnym członkiem Plat-
formy Obywatelskiej. Skąd 
więc taka decyzja? - Sprawy 
osobiste - mówi naszemu 
portalowi Piotr Ryćko.

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala dziecko, 
w które wjechał rowerzysta na ścieżce rowerowo-pieszej w Ustroniu Morskim.

Ciężko ranne dziecko 
w zderzeniu z rowerem

Piotr Ryćko, radny Rady Gminy Dygowo, zrezygnował z mandatu. Rezygnację złożył już w 
lipcu. Teraz musi przyjąć ją Rada Gminy. To w sumie formalność.

Będą wybory 
uzupełniające do rady
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Ulicami Kołobrzegu po 
raz kolejni przebiegli 
prawdziwi biegacze i ci, 
którzy biegać lubią. Po raz 
24 zawodnicy walczyli o 
Puchar Przewodniczącego 
Solidarności. Do prze-
biegnięcia było 10 kilo-
metrów ulicami miasta. 
Zwycięstwo przypadło 
Kenijczykowi. 

Jak zwykle niezawodny 
Andrzej Pyszora dostarczył 
nam pełne dane dotyczące 
biegu. Wzięło w nim udział 

niemal 180 zawodników, 
w tym 41 kobiet. W kla-
syfikacji generalnej kobiet 
z czasem 34’ 49’’ pierwsze 
miejsce zajęła Agnieszka 
Janiasiak. W klasyfikacji ge-
neralnej mężczyzn pierwsze 
miejsce z czasem 29’ 37’’ za-
jął Samuel Rutto z Kenii. W 
kategorii zawodników nie-
pełnosprawnych, I miejsce 
zajął Andrzej Markowski. 
Najmłodszym zawodnikiem 
biegu była Klaudia Zub - lat 
16, zaś najstarszym - Marian 
Bartnik - lat 82.

W tym roku, dawny festi-
wal RoCK Nad Bałtykiem, 
który 3 lata temu zamienił 
się w Rock Festiwal, odbył 
się jako polskie i niemiec-
kie spotkania muzyczne.

RoCK Festiwal za nami. 
Przed kołobrzeską publicz-
nością w amfiteatrze wy-
stąpili: Acid Drinkers, Voo 
Voo, Astamatia, e Scoop, 

Teresa Orlowski, Mit-
ch&Mitch, Naked Neighbo-
urs On  TV, Insomnia, Kein 
Plan. W tym roku impreza 
odbywała się w ramach in-
tegracji polsko-niemieckiej: 
zagrały zespoły rockowe 
z obu krajów.  Celem im-
prezy, oprócz walorów 
muzycznych, była również 
wymiana doświadczeń oraz 
umiejętności.

Dariuss 
„W kręgu człowieka” w GSW

W Galerii Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż Dariusz (Dariussa) Kalety. Jego twórczość jest 
znana w Polsce, a artysta jest coraz bardziej popularny za granicą.

„W kręgu człowieka” tak 
zatytułowana jest jubile-
uszowa wystawa szefa 
Galerii Sztuki Współcze-
snej - Dariusza Kalety. 
Ten kołobrzeski artysta 
zasługuje na szczegól-
ną uwagę, ze względu 
na coraz większą po-
pularność jego prac w 
kraju i za granicą. Wy-
stawa „Moja Sarmacja” 
otworzyła mu drzwi do 
najważniejszych galerii. 
Jego tryptyk z Arysto-
telesem, Sokratesem i 
Platonem - trzema bez-
domnymi z książkami w 
rękach, w ramach „Grupy 
Apelesa” pokazywany 
był w wielu galeriach 
w Europie Środkowej. 
Twórczość Dariussa w 
galerii w ratuszu można 
oglądać do września.

Dariusz (Dariuss) Kaleta 
Urodził się w 1960 roku w 
Lubaniu Śląskim. Studio-
wał na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, na 
Wydziale Grafiki w Kato-
wicach. Dyplom główny 
otrzymał w 1987 roku w 
pracowni prof. Tadeusza 

Grabowskiego (plakat), 
a dyplom dodatkowy w 
pracowni litografii prof. Ta-
deusza Gawrona. Uprawia 
malarstwo sztalugowe. W 
dorobku ma czternaście 
wystaw indywidualnych, 
m.in. w Chorzowie, Ka-
towicach, Ciechanowie, 
Kołobrzegu, Koszalinie, 
Warszawie, oraz wiele 
wystaw zbiorowych, m.in. 
w Nowym Jorku, Paryżu, 
Creil (Francja). Cykl Da-

riussa „Moja Sarmacja” 
od 4 lat pokazywany jest 
z powodzeniem w gale-
riach i muzeach w całej 
Polsce, m.in. w Galerii SD 
w Warszawie, na Zamku 
Dzikowym w Tarnobrzegu, 
w Muzeum Narodowym w 
Przemyślu i w Operze Bał-
tyckiej w Gdańsku. Artysta 
wziął udział w wystawie 
Sopockiego Domu Aukcyj-
nego „Czar kobiet, urok 
kwiatów” obok takich daw-

nych i współczesnych mi-
strzów pędzla, jak: Jacek 
Malczewski, Stanisław 
Wyspiański, Wojciech 
Weiss, Jan Styka, Alfred 
Wierusz-Kowalski, Henryk 
Siemiradzki czy Leszek 
Maestro Żegalski. Jego 
autoportrety znajdują się 
w jedynej i największej 
kolekcji autoportretów 
polskich artystów „Artyści 
sami o sobie” kolekcjone-
ra Andrzeja Cerlińskiego. 
Kolekcja obejmuje mala-
rzy polskich, począwszy 
od XVIII wieku, w tym 
np. Norblina, Gersona, 
Mehoffera.

Słynna „dziesiątka” ulicami Kołobrzegu, czyli 
Bieg Solidarności, cieszył się dużą popularno-
ścią. Tym razem zwycięstwo przypadło Kenij-
czykowi.

24 Bieg 
Solidarności

Zawody jeździeckie 
w Budzistowie
W Stadninie Koni „Michalski” w Budzisto-
wie odbyły się zawody jeździeckie, w tym 
konkurs skoków przez przeszkody czy po-
kaz jazdy ujeżdżeniowej.

Zawody jak co roku przy-
ciągnęły wielu zawodników 
z Polski i Niemiec. Nad 
polskie morze przyjeż-
dżają całe rodziny, które 
przy okazji wakacje lubią 
spędzać w siodle. Koło-
brzeg, a także stadnina 
w Budzistowie daje takie 
możliwości. W programie 
był. m.in. konkurs skoków 
przez przeszkody, pokaz 
jazdy w damskim siodle 
czy pokaz jazdy ujeżdże-

niowej. W stadninie poja-
wił się m.in. senator Piotr 
Zientarski, wicemarszałek 
województwa zachod-
niopomorskiego Andrzej 
Jakubowski, a także ko-
mendant główny policji - 
nadinspektor Marek Dzia-
łoszyński wraz ze swoim 
zastępcą nadinspektorem 
Wojciechem Olbrysiem. 
Zawodom patronował sta-
rosta kołobrzeski Tomasz 
Tamborski.

III RoCK Festiwal 
polsko-niemiecki

Fo
t. 

K
ac

pe
r 

Pa
jo

r



  14  | www.miastokolobrzeg.pl   sierpień 2013 miasto  kołobrzeg miasto  kołobrzeg |   15    sierpień 2013   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 
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reklama@miastokolobrzeg.pl
Nakład 4 000 egzemplarzy. 

Druk: Media Regionalne, Koszalin.
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Do Kołobrzegu przyje-
chała replika Syreny, 

wykonana w ramach działań 
promocyjnych Wódki Gorz-
kiej Żołądkowej. I pomimo, 
że repliką jest nadwozie, to 
jednak znawcy uznają, że jest 
to najlepsza replika, nawią-
zująca do oryginału. Syrena 
Sport to prototyp polskiego 
samochodu sportowego, 
zbudowany pod koniec lat 50. 
XX wieku. Auto, głównie ze 
względu na sytuację politycz-
no-gospodarczą nie trafiło do 
produkcji. Samochód uznaje 
się za jedną z najważniejszych 
legend polskiej motoryzacji.

Podczas zlotu, podobnie 
jak podczas zeszłorocz-

nego spotkania, nie obyło 
się bez interwencji Milicji 
Obywatelskiej. Przybywający 
z Pcimia Dolnego rolnik, 
który rok temu został przy-
łapany na spekulowaniu 
pietruszką i burakami, tym 
razem podpadł przez pu-
bliczne picie „wódki”. Na 
szczęście milicjantka odstą-
piła od wystawienia mandatu 
po otrzymaniu niemal pełnej 
butelki wysokoprocentowego 
trunku...

Kot Filemon 
to stały bywalec placu 

przed ratuszem, na którym 
podobnie jak w Krakowie, roi się 

od gołębi. Łańcuch pokarmowy wy-
gląda tak: znudzeni turyści kupują bułki 

w piekarni u „Mielnika” i karmią nimi 
ptaki. Gołębie wyglądają całkiem nieźle, 
ale czeka na nie ktoś jeszcze, czyli kot 
Filemon. Tym razem uchwyciliśmy go 
podczas nieudanego polowania, ale 

następnym razem nie będziemy 
mu przeszkadzać. 

Smacznego.

Stołówka 
miejska

O panu Grzegorzu 
pisaliśmy już w ubie-
głym roku, kiedy to 
stał się sławny dzięki 
budowaniu na plaży 
zamków z piasku. W 
tym roku pojawił się u 
nas ponownie.

Pan Grzegorz buduje 
zamki z piasku na ko-
łobrzeskiej plaży. To już 
jego 35 zamek w tym 
roku, który tradycyjnie 
wzbudza zachwyt spa-
cerujących turystów. 
Wiele z przystających 
osób fotografuje się z 
tym dziełem sztuki pla-
żowej i przy okazji wrzu-
ca parę groszy dla pra-
cowitego artysty. Taka 
budowla to co najmniej 
6 godzin pracy, ale jak 
mówi budowniczy - to 
jego pasja.

BUDOWA ZAMKÓW 
TO JEGO PASJA

Zlot zabytkowych pojazdów „A może morze” dobiegł 
końca. Hitem niedzielnego przejazdu była legendarna 
Syrena Sport z FSO w Warszawie.
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Syrena Sport 
wybrała się nad morze
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MIEJSCA POSTOJOWE 

W CENIE MIESZKANIA

GARAŻE PODZIEMNE.

RATY

Regulamin sprzedaży znajdą Państwo na www.ktbs.pl  kontakt: sprzedaż 94 35 278 17, 662 103 776

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

Kup mieszkanie z szczęśliwą Trójką 
Mega hit ceny 3.333,33 zł netto/m2.  Ostatnie 13 mieszkań!

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie 
zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, 
użytkowymi i garażami. Jesteśmy firmą działającą od 15 
lat na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i administruje-
my największą powierzchnią zasobów mieszkalnych i 
lokalowych w Kołobrzegu. Nasz zespół administrato-
rów, inspektorów budowlanych, księgowych, prawni-
ków i wykwalifikowany zespół techników pozwalają 

nam zapewnić sprawne i funkcjonalne zarządzanie i 
administrowanie nieruchomościami oraz zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym 
poziomie kosztów. Organizujemy zebrania Wspólnot. 
Pośredniczymy w zawieraniu umów dotyczących wy-
konywania usług remontowych, dostaw wody, energii 
elektrycznej i cieplnej. Współpracujący z nami podwy-
konawcy zapewniają najwyższą jakość świadczonych 
usług. Zapewniamy także całodobowe dyżury telefo-

niczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. 
Oferujemy niskie koszty zarządzania i administro-
wania nieruchomości – stawki już od 0,50 zł/m2. W 
cenie zarządzania wykonujemy wszystkie czynności 
administracyjne wykonywane przez wykwalifikowaną 
kadrę, pełną obsługę księgową, prawną i techniczną. 
Dla wspólnot liczących powyżej 30 lokali, oferujemy 
bezpłatne przeglądy budowlane – roczne i pięcioletnie. 
Zaparaszamy do podjęcia współpracy.

Oferta na zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych


