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Rozmowa z pani¹ Teres¹ Grabowsk¹

PCK - wspó³czesny Robin Hood
PCK, czyli Polski Czerwony
Krzy¿, to instytucja charytatywna,
dzia³aj¹ca w ca³ej Polsce ju¿ od
bardzo wielu lat. Nie szuka rozg³osu, dzia³a po cichu, ale z korzyci¹
dla innych. Jednak w dzisiejszych
czasach, gdy wci¹¿ powstaj¹ nowe
stowarzyszenia, fundacje i tym podobne grupy pomocowe, które
udzielaj¹ siê medialnie, reklamuj¹c siê w ten sposób i zdobywaj¹c
rzeszê sponsorów, zastanawiaj¹ce
jest, jak funkcjonuje PCK, które
tego typu dzia³añ z regu³y nie podejmuje. W Gryficach równie¿ istnieje filia tej instytucji, wiêc postanowi³am udaæ siê tam i porozmawiaæ o jej dzia³alnoci z tutejszym
pracownikiem PCK  pani¹ Teres¹
Grabowsk¹:
- Proszê opowiedzieæ nam o
filii PCK w Gryficach.
TG: PCK dzia³a w Gryficach
od bardzo dawna. Kiedy by³o tu
kilku pracowników, teraz jestem
tylko ja. G³ównym dzia³aniem Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest
honorowe dawstwo krwi, szkolne
Ko³a PCK, pomoc najubo¿szej ludnoci pod ka¿dym wzglêdem  na
dzieñ dzisiejszy rozdajemy dary z
Unii Europejskiej. S¹ to dary doæ
trwa³e, poniewa¿ nie posiadamy
magazynu i ch³odni, abymy mogli
inne dary sprowadzaæ. Mo¿e w
przysz³ym roku co takiego powstanie, ¿e bêdzie taki magazyn 
ch³odnia, ale na dzieñ dzisiejszy
mo¿emy zwoziæ tylko takie produkty, które siê nie psuj¹, czyli makaron, ry¿, cukier, m¹ka i inne produkty tego typu. W tej chwili dary
s¹ rozdawane dwa razy w tygodniu
od 10.00 do 14.00, we wtorek i
czwartek. Je¿eli chodzi o kluby to
na terenie Gryfic, zanim ja tu jeszcze pracowa³am, by³o 5 klubów, a
na dzieñ dzisiejszy powsta³ 6 klub
w Stra¿y Po¿arnej i prawdopodobnie powstanie jeszcze jeden klub w
jednostce wojskowej w Trzebiatowie. Je¿eli chodzi o szkolne ko³a to
jest ich 25 na terenie ca³ego powiatu. Wiêkszoæ szkó³ bardzo ³adnie
z nami wspó³pracuje. W tej chwili
 7 maja  bêdziemy mieli akademiê z okazji tygodnia PCK, na której bêd¹ wrêczane odznaki dla Zas³u¿onego Honorowego Dawcy
Krwi, od 1 do 3 stopnia i bêdzie te¿
rozwi¹zanie konkursów szkolnych
Kó³ PCK pod tytu³em Ka¿de
dziecko nam podpowie, jak dbaæ o

w³asne zdrowie. Jest to konkurs
plastyczny  dzieci wykonywa³y
prace w sposób dowolny, a wp³ynê³o ich 54. Podzielony on by³ na 2
grupy wiekowe: klasy I-III i IV-VI.
Chcemy za pierwsze trzy miejsca
daæ nagrody g³ówne i dyplomy, a
reszta dzieci dostanie drobne upominki od sponsorów. Oprócz tego
prowadzimy tak¿e do¿ywianie w
szko³ach w Trzyg³owiu i Brojcach 
³¹cznie dokarmiamy tam 150 dzieci.
- Jak dzia³aj¹ kluby PCK?
TG: ¯eby klub istnia³, musi byæ
co najmniej 10 cz³onków op³acaj¹cych sk³adki i wtedy taki klub istnieje formalnie. Je¿eli nie ma tylu
osób, to dzia³a on na zasadzie wolontariatu  tak w³anie siê sta³o z
klubem w Cukrowni. Bardzo prê¿nie dzia³a klub przy PKS Gryfice,
który skupia w tej chwili ponad 40
cz³onków. Jest równie¿ miejskogminny Klub w Rewalu, który
oprócz dawców krwi skupia tak¿e
dawców szpiku kostnego. Nastêpne s¹: klub miejsko- gminny z Gryfic i gminny w P³otach oraz ten
nowo powsta³y w Powiatowej Stra¿y Po¿arnej. Podstaw¹ dzia³ania
ich jest oddawanie krwi, ale niekoniecznie trzeba byæ honorowym
dawc¹, aby staæ siê cz³onkiem klubu. Oprócz tego organizuj¹ one
ró¿nego typu spotkania  na przyk³ad sp³ywy kajakowe, spotkania
sportowe, rajdy rowerowe, pikniki
integracyjne. Organizujemy w³anie taki piknik 2 czerwca i bêdzie
on pierwszym, na którym zgromadzimy wszystkie kluby. Po³¹czymy to razem z Dniem Dziecka, a
odbywaæ siê bêdzie nad jeziorem w
Trzyg³owiu  tam czêæ z nas dojedzie rowerami, co te¿ jest godne
podkrelenia. Czyli jednoczenie
bêdzie to rajd i piknik w jednym.
Zorganizujemy tam konkursy ró¿nego rodzaju dla dzieci i doros³ych,
pieczenie kie³basek i ogólnie chcemy, ¿eby to by³a bardzo fajna zabawa. Jeli siê uda to przyjedzie nawet wóz Stra¿y Po¿arnej.
- Proszê nam opowiedzieæ
wiêcej o szkolnych Klubach.
TG: Oprócz szkolnych klubów
PCK s¹ te¿ kluby Wiewiórka, w
których s¹ m³odsze dzieci i nie
p³ac¹ one sk³adek. Cz³onkowie
szkolnego klubu PCK p³ac¹ sk³adki w wysokoci 2 z³ rocznie. Przede

wszystkim propaguje siê wród
dzieci zasady higieny, zdrowego
od¿ywiania, wspó³pracy pomiêdzy
sob¹, dobrego zachowania pod
ka¿dym wzglêdem. Opiekunowie
szkolnych Kó³ organizuj¹ ró¿ne
konkursy, bior¹ udzia³ z dzieæmi w
zbiórce darów. Chcemy przez te
kluby uwra¿liwiaæ od najm³odszych lat na potrzeby innych, pokazywaæ jak wartociowe jest dzielenie siê czym. Przyk³adem tego jest
przebiegaj¹ca w³anie akcja Gor¹czka Z³ota, podczas której w
szko³ach zbieraj¹ pieni¹¿ki o nomina³ach 1, 2 i 5 groszy. Koñczy siê
ona pod koniec maja i wtedy szko³y
przeliczaj¹ lub wa¿¹ pieni¹¿ki.
Iloæ zebranych pieniêdzy jest
dzielona przez iloæ uczniów w
szkole. Kto zbierze ich najwiêcej
jest nagradzany. W zesz³ym roku
szko³a w Prusinowie zajê³a II miejsce w województwie Zebrane pieni¹dze s¹ przeznaczane na wypoczynek letni dla dzieci z ubogich
rodzin.

potrafiæ ich znaleæ i dostrzec
tkwi¹ce w nich dobro. Szczególnie, ¿e spo³eczeñstwo ulega coraz
wiêkszemu podzia³owi na tych
bardzo biednych i bardzo bogatych
 ma³o jest ludzi rodka. Trzeba
wiêc nauczyæ siê odbieraæ trochê
tym bogatym, a dawaæ biednym!
Red: Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena liwiñska

- Jak pozyskujecie sponsorów?
TG: Mamy trochê problemów
ze sponsorami, bo du¿o szkody dla
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
zrobi³y nowo powsta³e fundacje i
pseudofundacje, które psuj¹ nasz¹
opiniê poprzez swoje dzia³ania.
Ludzie przestaj¹ wierzyæ, ¿e kto
robi co dla innego cz³owieka tak z
potrzeby serca. Bardzo rzadko co
prawda, ale spotykamy siê z takimi
osobami, które traktuj¹ nas tak,
jakbymy przeznaczali te zbierane
pieni¹¿ki dla siebie. Ogólnie jednak mamy bardzo dobr¹ opiniê
wród ludzi i s¹ niektórzy bardzo
hojni.
W listopadzie mielimy ostatni¹ kwestê, z której zebran¹ kwotê
przeznaczylimy na kurtki zimowe
dla najubo¿szych. Jednoczenie
og³aszalimy przy tym, ¿e zbieramy tak¿e odzie¿  mamy na to
magazyn, a ludzie chêtnie te rzeczy
zabieraj¹. Najwiêksze jednak potrzeby to: ko³dry, koce, pociel i
tego typu rzeczy. S¹ ludzie, którzy
naprawdê z tego korzystaj¹. Ostatnio z darów unijnych skorzysta³o
212 rodzin. My nie kontrolujemy,
kto jakie ma zarobki, tylko cile
wspó³pracujemy z Orodkiem Pomocy Spo³ecznej  to on musi potwierdziæ kartkê, któr¹ wydajemy
na ¿ywnoæ. Ogólnie rzecz bior¹c
ludzie chc¹ pomagaæ, ale trzeba
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Nad Reg¹ wyrêcza nieudolny ZGK
Przyjechali ci¹gnikiem z przyczep¹, trójka ich by³a, sprawnie wygarnêli stary piasek z piaskownicy,
póniej przywieli nowy, ku uciesze
dzieci i zadowoleniu rodziców. Ale
tak siê dzia³o tylko obok bloków
mieszkalnych nale¿¹cych do Spó³dzielni Mieszkaniowej Nad Reg¹,
mimo, i¿ piaskownice i place zabaw
s¹ na terenie gminnym i w zarz¹dzie
ZGK. Inne piaskownice na terenie

miasta i wiosek pozostaj¹ bez nowego piasku. Mylenie o tak prozaicznych sprawach, jak wymiana piasku,
na d³ugi majowy weekend, nie by³a
priorytetem i nie bêdzie w przysz³oci,
bo to widocznie zbyt drobna sprawa,
by dyrekcja raczy³a problem zauwa¿yæ. A zauwa¿yæ trzeba, bo wszystkie
place zabaw i piaskownice zarz¹dzane przez ZGK nadaj¹ siê do kapitalnego remontu.
(R)

Konkurs na dyrektora SP 3
Burmistrz og³osi³ konkurs na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 3, im. WOPK w Gryficach.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymagania okrelone
w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r.,
w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkó³ i
placówek.
W przypadku osoby bêd¹cej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym musi to byæ osoba, która miêdzy
innymi: ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu, szkole lub placówce;
ukoñczy³a studia wy¿sze lub studia
podyplomowe z zakresu zarz¹dzania
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania owiat¹, posiada co najmniej
piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub piêcioletni
sta¿ pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego.
W przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem, wymagane jest m.in., aby:
ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie,
posiada³a co najmniej piêcioletni sta¿
pracy, posiada³ wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe odpowiadaj¹ce kierunkowi kszta³cenia w szkole lub zakre-

sowi zadañ placówki.
W og³oszeniu podano, ¿e na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2007 r., o
zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz
treci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej - Komisji
cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu kandydaci maj¹ obowi¹zek
z³o¿enia owiadczeñ lustracyjnych do
Zachodniopomorskiego Kuratorium
Owiaty w Szczecinie.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym adresem
zwrotnym z dopiskiem Konkurs na
stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 w Gryficach w terminie do
11 maja br. w sekretariacie Urzêdu
Miejskiego w Gryficach, Plac Zwyciêstwa 37, 72-300 Gryfice.
(r)
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Zgin¹³ d³ugoletni
burmistrz Reska
(RESKO) Ta wiadomoæ lotem
b³yskawicy, w czwartek po po³udniu,
obieg³a ca³y powiat ³obeski  Jan Olszewski nie ¿yje. Zgin¹³ potr¹cony
przez auto. To by³ szok, bo jeszcze dzieñ
wczeniej wielu widzia³o go i rozmawia³o z nim na sesji rady powiatu. W
sobotê ¿egna³y go t³umy w kociele i na
reskim cmentarzu. By³ najd³u¿ej urzêduj¹cym w³odarzem Reska, najpierw
jako naczelnik, póniej przez trzy kadencje by³ burmistrzem. Od koñca ubieg³ego roku pracowa³ w starostwie jako
cz³onek zarz¹du powiatu.
Do tragicznego zdarzenia dosz³o w
czwartek, 26 kwietnia br. oko³o godz.
17:35, na drodze nr 152 (Resko  Starogard). Tu¿ przed Starogardem, jad¹c od
strony Reska, jest skrzy¿owanie dróg, w
lewo na Sosnowo, w prawo na £agiewniki. Dok³adnie w tym miejscu dosz³o do
wypadku. Jak nam powiedzia³ obecny
burmistrz Arkadiusz Czerwiñski, który
pracowa³ przez minion¹ kadencjê z ówczesnym burmistrzem Janem Olszewskim, czêsto jedzi³ on rowerem okolicznymi drogami dla zdrowia.
Gdy doje¿d¿a³ do skrzy¿owania jecha³y za nim trzy samochody marki
jeep z Niemiec. Dwa auta minê³y rowerzystê. Gdy przejecha³y, rowerzysta
skrêci³ w lewo, do Sosnowa. W tym
momencie uderzy³ go trzeci samochód,
Land Rower, którym kierowa³ Andrea
R., W³och zamieszka³y w Niemczech.
Jan Olszewski w wyniku uderzenia i
doznanych wielonarz¹dowych obra¿eñ cia³a zmar³ na miejscu.

Stoj¹cy przy drodze wiadkowie
twierdz¹, ¿e Jan Olszewski da³ znak
rêk¹, ¿e skrêca. Zatrzymany kierowca
twierdzi, ¿e rowerzysta nie dawa³ ¿adnego znaku. Mimo wszystko obci¹¿a go
to, ¿e wykona³ manewr wyprzedzania
na skrzy¿owaniu, pomimo, ¿e by³a tam
podwójna linia ci¹g³a. Kierowca jeepa
by³ trzewy. Wszystkie trzy auta zatrzyma³y siê po wypadku, do przybycia
policji. Kierowca zosta³ zatrzymany na
72 godz. Jak nam powiedzia³ rzecznik
prasowy KPP w £obzie Robert Kazienko, policja wnioskowa³a o areszt obawiaj¹c siê, ¿e kierowca bêd¹cy obywatelem obcego kraju mo¿e wyjechaæ i nie
stawiaæ siê w s¹dzie. S¹d Rejonowy w
£obzie wyznaczy³ zatrzymanemu 100
tysiêcy z³otych kaucji. Jak dowiedzielimy siê tu¿ przed wydaniem gazety 
kaucja zosta³a wp³acona.
Pogrzeb odby³ siê w sobotê. Jana
Olszewskiego ¿egna³y t³umy mieszkañców, rodzina, pracownicy urzêdu miejskiego, ró¿nych instytucji, samorz¹dowcy z ca³ego powiatu. Pogrzeb rozpoczê³a
Msza w. w reskim kociele. Trumnê ze
zw³okami wyprowadzili urzêdnicy, w
tym burmistrz Arkadiusz Czerwiñski.
Z³o¿ono j¹ na katafalku przed urzêdem,
i by³o to symboliczne po¿egnanie urzêdu z Janem Olszewskim. ¯egnali go
pracownicy i burmistrz Czerwiñski, z
którymi pracowa³ wiele lat.
- Los by³ dla niego okrutny. Gdy
wszyscy radni podnieli rêce, za tym, ¿eby
pozytywnie zaopiniowaæ wniosek o
udzielenie absolutorium burmistrzowi,
on w tym czasie doje¿d¿a³ do swojego
ostatniego skrzy¿owania. - powiedzia³.
Kazimierz Rynkiewicz

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17,04,2007r. Sygn.
Akt VI K 190/07 wymierzy³

Andrzejowi Butelskiemu

karê 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 40 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki
Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat; zas¹dzi³ na rzecz Fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100
z³; orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w ,,Gazecie Gryfickiej, za czyn z art. 178a par 2 kk polegaj¹cy na
tym,¿e w dniu 30 stycznia 2007r. W Zapolicach gm. Trzebiatów po drodze
publicznej kierowa³ rowerem znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci 0,73
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Pro Musica
w Gryficach
Od lat ju¿ wielu dyrektor SP 3 i
grono pedagogiczne tej szko³y organizuj¹ dla swoich uczniów spotkania muzyczne zwane Audycjami
Muzycznymi. Dnia 27 kwietnia br.
w sali koncertowej gryfickiego
Domu Kultury mia³a miejsce w³anie taka audycja, na któr¹ przybyli
uczniowie, nauczyciele oraz zespó³
Pro Musica ze Szczecina w sk³adzie: Aneta Ostafin  klarnet, Jerzy
Bieniarz  akordeon, Kazimierz
Czopko  skrzypce. Koncert z
polsk¹ muzyk¹ ludow¹ prowadzi³a
pani Bo¿ena Mordal, objaniaj¹c
sk¹d pochodz¹ grane przez zespó³
melodie. Dzieci pozna³y historiê
poloneza, mazurka, oberka, krakowiaka, którego kroki zademonstrowa³ z prowadz¹c¹ pani¹ Bo¿en¹
uczeñ SP 3 Igor Witaszek, ubrany
w strój Krakowiaka. Przy dobrej
muzyce czas min¹³ szybko, ale dzie-

REKLAMA

ci na wiele lat zapamiêtaj¹ to spotkanie i na pewno bêd¹ wiedzia³y, ¿e

taniec zwany polk¹ nic z Polsk¹ - niestety - wspólnego nie ma.
(maja)

INFORMACJE

gazeta gryficka 2.05.2007 r.

Str. 5

Rodzice kontra w³adze miasta

Petycje z³o¿one

Rodzice 6-latków uczêszczaj¹ce
do Przedszkoli nr 1 i nr 2 w Gryficach,
dnia 26 kwietnia br. z³o¿yli na rêce
burmistrza Andrzeja Szczyg³a dwie
petycje, dotycz¹ce przeniesienia dzieci z przedszkoli do zerówek w szko³ach podstawowych. Petycje ³¹cznie
podpisa³o 66 osób.
Treæ pierwszej z nich brzmia³a:
My, rodzice szeciolatków uczêszczaj¹cych do Przedszkola Nr 1 w Gryficach nie zgadzamy siê na likwidacjê
grupy szeciolatków z programem zerówki. Zapisuj¹c nasze dzieci do przedszkola bylimy przekonani, ¿e ich edukacja bêdzie trwa³a 4 lata i nie zgadzamy siê na zmiany w trakcie trwania edukacji przedszkolnej. Nie mo¿emy zapewniæ naszym dzieciom odpowiedniej
opieki przez 8 godzin dziennie - tak jak
zapewnia im to przedszkole. Warunki
w tzw pó³internatach w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr
4 uwa¿amy za nieodpowiednie dla
szeciolatków. Niew³aciwa jest kubatura tych pomieszczeñ, dzieci nie maj¹
dostosowanych mebli, nie ma odpowiednich warunków do spo¿ywania posi³ków ani w³aciwej opieki dydaktycznej. Uwa¿amy, ¿e przeniesienie naszych dzieci do szko³y podstawowej
jest niekorzystne dla naszych rodzin.
Pracujemy, p³acimy podatki, partycypujemy w kosztach utrzymania dzieci w
przedszkolu i jako rodzice, a zarazem
wyborcy i podatnicy domagamy siê respektowania naszego prawa do decydowania o edukacji naszych dzieci.
W druga petycji, która jest dodatkowym rozszerzeniem i uzasadnieniem tej
pierwszej, rodzice zwracaj¹ siê do burmistrza w s³owach: Po og³oszeniu decyzji Komisji Owiatowej jestemy
oburzeni przedmiotowym traktowaniem naszych dzieci. Decyzja administracyjna, o wy³¹czeniu zerówek z
przedszkola, to tylko urzêdowe rozwi¹zanie problemu wzrastaj¹cej liczby
przedszkolaków w naszym miecie. A
co z naszymi dzieæmi? Szeciolatki,
szczególnie te, które uczêszczaj¹ do
przedszkola, s¹ silnie zwi¹zane uczuciowo z kolegami i kole¿ankami z grupy oraz swoimi opiekunkami. Wszelkie
zmiany w tym okresie burz¹ spokój i
harmonijny rozwój psychiczny naszych
pociech. Czêste zmiany otoczenia, kolegów i opiekunów wp³ywaj¹ na brak
poczucia stabilnoci, niepewnoæ, a w
skrajnych przypadkach nerwice. W
póniejszym okresie szkolnym bêd¹ nara¿one na ró¿nego rodzaju stresy. Czy
nie mo¿emy im tego oszczêdziæ na tym
etapie? W przedszkolu maj¹ ustalony
rytm dnia. S¹ dopilnowane, spo¿ywaj¹
regularnie posi³ki i mog¹ przebywaæ w
nim nawet do 9 godzin dziennie (od 7 do
16). Równie¿ i my, rodzice, cieszymy
siê z takiego porz¹dku. Dzieci s¹ bezpieczne, czuj¹ siê dobrze w swojej grupie, kszta³tuj¹ ró¿nego rodzaju umiejêtnoci, poszerzaj¹ wiadomoci. Ale dla

REKLAMA

nas najwa¿niejsze jest to, ¿e s¹ szczêliwe i z ochot¹ uczêszczaj¹ do przedszkola. Wiêkszoæ z nas, pracuje. Przedszkole daje gwarancjê, ¿e dzieci mog¹
w nim przebywaæ do momentu, kiedy
jedno z rodziców bêdzie mog³o je odebraæ. Szko³a nam tego nie gwarantuje.
Staniemy w zwi¹zku z tym przed problemem zatrudniania dodatkowej opieki po
zakoñczeniu zajêæ (nie zawsze jest to
opieka dziadka lub babci)  szkolna
wietlica nie jest dobrym rozwi¹zaniem
dla szeciolatka. Zaniepokojeni jestemy równie¿ baz¹ lokalow¹ i wyposa¿enie pomieszczeñ klas zerówkowych w

szkole. Nie s¹ one przygotowane w taki
sposób, jak sale w przedszkolach. Maj¹c
na wzglêdzie dobro naszych dzieci oraz
rodziców, apelujemy o ponowne rozpatrzenie decyzji i pozostawienie szeciolatków uczêszczaj¹cych do przedszkola
w ich obecnym rodowisku.
Burmistrz oczywicie petycje
przyj¹³ i po wys³uchaniu wzajemnych
argumentów ustali³ nastêpne spotkanie
z mniejsz¹ grup¹ rodziców na dzieñ 10
maja br. Czy przyniesie ono rezultat
zadowalaj¹cy dla przedszkolaków 
tego nie wiemy, ale z pewnoci¹ bêdziemy nadal monitorowaæ tê sprawê. (R)

OG£OSZENIE

Powiatowy Urz¹d Pracy w Gryficach og³asza przetarg
nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

dla Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach zgodnie z projektem Przebudowa i zmiana u¿ytkowania budynku dawnej
jednostki wojskowej na siedzibê Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach.
Zakres prac okrelony zosta³ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia udostêpniona jest na stronie internetowej: http://pup.gryfice.ibip.pl w dziale Zamówienia Publiczne oraz
mo¿na j¹ otrzymaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego w pokoju 15.
Termin wykonania prac okrela siê na dzieñ 14.09.2007 r. Termin sk³adania ofert up³ywa 22.05.2007 r. o godz. 11:00
w sekretariacie Powiatowego Urzêdu Pracy w Gryficach (pokój 15).
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Nowe so³ectwo?

Na ostatniej sesji Rady Miasta,
zosta³a poruszona sprawa utworzenia nowego so³ectwa.
Radny Edward Patelak zapyta³
burmistrza oraz swoich kolegów i kole¿anki z Rady, jaka jest ich decyzja w
sprawie wsi Ko³om¹æ, której mieszkañcy 18 kwietnia br. z³o¿yli wniosek
o utworzenie w³asnego so³ectwa. Pan
Patelak przeczyta³ równie¿ wszystki
zgromadzonym uzasadnienie do tego
wniosku: Mieszkañcy wsi Ko³om¹æ
s¹ podporz¹dkowani so³ectwu Trzyg³ów w odleg³oci 6 km. Miejscowoæ
ta po³o¿ona na trasie Gryfice  Golczewo posiada walory turystyczne, a wiêc
istniej¹ du¿e wartoci rozwojowe. W
naszej miejscowoci jest stosunkowo
du¿a liczba dzieci i m³odzie¿y. Chc¹c
rozwi¹zywaæ w sposób demokratyczny problemy naszej miejscowoci konieczne jest utworzenie so³ectwa Ko³om¹æ. Wniosek podpisa³y 34 osoby
uprawnione.
Radny doda³ jeszcze, ¿e chocia¿
Ko³om¹æ jest to miejscowoæ popegeerowska. I oczywici mia³a ona mo¿e
kiedy inne osobowoci, innych ludzi,
ale ta miejscowoæ siê odm³adza. Tam
s¹ inwestorzy, tam bardzo piêknie
funkcjonuje lenictwo, które bardzo
piêknie wspó³pracuje ze Stra¿ami Po¿arnymi itd. Jest to rzeczywicie dla
niej utrudnienie podleg³oci pod miejscowoæ Trzyg³ów. Tam jest inicjatywa
spo³eczna, dlatego uwa¿am, ¿e nale¿y
w sposób pozytywny rozpatrzyæ ten
wniosek.
Na jego wyst¹pienie odpowiedzia³
inny radny Jan Major, który stwierdzi³,
¿e mieszkañców w Ko³om¹ciu jest o
wiele wiêcej. Ta osoba, która zbiera³a
podpisy nie by³a u wszystkich. By³a
tylko tam, gdzie wiedzia³a, ¿e wniosek
podpisz¹. Mieszkañcy Ko³om¹cia w
wiêkszoci nie chc¹ osobnego so³ectwa. Na jego wypowied natychmiast
zareagowa³ ponownie Edward Patelak: jestemy w kampanii wyborczej i
ja tu czego nie rozumiem. Je¿eli

mamy statuty so³ectw i na przyk³ad
dopuszczamy statutowo, ¿e w takiej
miejscowoci jak wieszewo wystarczy 20 osób i s¹ wszystkie rzeczy wa¿ne, a na przyk³ad statut Ociêcina
mówi, ¿e wystarczy 8 osób do prawomocnoci zebrania, to tutaj skoro 34
osoby, a wiêc du¿o wiêcej ni¿ 1/10
uprawnionych z wnioskiem, to ja nie
rozumiem. To jest wniosek na skutek
konsultacji i inicjatywy. Tam jest inicjatywa do utworzenia so³ectwa, to ja
uwa¿am, ¿e w³adze powinny zwo³aæ
tam zebranie, a wtedy siê oka¿e, jak
mieszkañcy zdecyduj¹.
Dyskusjê rozstrzygn¹³ Przewodnicz¹cy Rady  Stanis³aw B³ysz  który
powiedzia³: wniosek ten na najbli¿szych komisjach bêdzie rozpatrzony i
komisje zdecyduj¹ o rozstrzygniêciu
tego i powo³aniu sprawy do konsultacji. Do tematu do³¹czy³ siê jeszcze
burmistrz Andrzej Szczygie³, który
jakby na podsumowanie stwierdzi³, ¿e
we wsi Ko³om¹æ jest 150 osób uprawnionych do g³osowania. Teoretycznie
wiêc, je¿eli jest zapotrzebowanie na
so³ectwo nie ma przeciwwskazañ.
Wniosek wp³yn¹³ do pana Przewodnicz¹cego ju¿ wczeniej, ale przed sesj¹
nie by³o czasu go rozpatrywaæ. Teraz
przedyskutujemy go na komisjach.
Pytanie jest tylko takie, czy 150 mieszkañców to du¿o czy ma³o. Zale¿y od
aktywnoci  je¿eli bêdzie aktywnoæ
tych mieszkañców i bêd¹ chcieli pracowaæ, to bêdzie efekt. My mamy
wiêksze miejscowoci, gdzie odbywa
siê jedno zebranie i to przy trzecim terminie wybiera siê so³tysa, a przez cztery lata nie dzieje siê nic. Dlatego to
wszystko zale¿y od aktywnoci. Nie
ma jednak ¿adnych przeciwwskazañ,
¿eby so³ectwo Ko³om¹æ powsta³o.
Te s³owa zakoñczy³y dyskusjê i teraz pozostaje czekaæ do nastêpnej sesji, na decyzjê radnych, czy wie Ko³om¹æ zostanie so³ectwem czy nie. Je¿eli
w ogóle rzeczywicie taka wiêkszociowa inicjatywa tam istnieje (m)

Wy¿sze stawki ¿ywieniowe
w przedszkolach

Na ostatnie sesji Rady Miejskiej
radni jednomylnie przeg³osowali
podwy¿szenie o 1 z³ stawek ¿ywieniowych w gryfickich przedszkolach.
Zgodnie z uchwa³¹ tego dotycz¹c¹,
podwy¿kê uzasadniono nastêpuj¹co:
Podwy¿szenie dziennej stawki
¿ywieniowej od dnia 1 czerwca 2007 r.
z 4 z³ do 5 z³ podyktowane jest wzrostem
cen ziemniaków, warzyw, owoców, produktów m¹cznych i nabia³u. Zgodnie z
normami ¿ywieniowymi nale¿y dzieciom podawaæ warzywa i owoce (norma dzienna na dziecko w przedszkolu
ok. 500 g). W chwili obecnej w przedszkolach nie podaje siê owoców i nie
urozmaica siê surówek, poniewa¿ przekracza siê dniówkê ¿ywieniow¹. rednio ceny warzyw wzros³y o 120 %.
Bardzo podro¿a³y ziemniaki (norma
dzienna ziemniaków 200 g), np. w

styczniu 2003 r. kg ziemniaków kosztowa³ 0,50 z³, obecnie 1,51 z³; marchew w
2003 r. kosztowa³a 0,50 z³, obecnie 1,08 z³; por w 2003 r. kosztowa³ 1,00 z³,
obecnie - 2,45 z³.
Ponadto wzros³y ceny nabia³u - serków, twaro¿ków, mleka, który stanowi
podstawê niadañ. I tak 1 kg twarogu w
2003 r. kosztowa³ 6,64 z³, obecnie - 8,64
z³; litr mleka w 2003 r. kosztowa³ 1,10
z³, obecnie - 1,38 z³; kostka mas³a w
2003 r. - 2,00 z³, obecnie - 2,25 z³.
Wzrost cen produktów m¹cznych
spowodowa³, ¿e nie podaje siê równie¿
urozmaiconego pieczywa (cha³ki, rogale, ciemne pieczywo itp.) oraz s³odkich
wypieków, zgodnie z normami ¿ywieniowymi. W 2003 r. chleb kosztowa³
1,18 z³, obecnie 1,50 z³, bu³ka zwyk³a 0,26 z³, obecnie - 0,48 z³.
Radni przyjêli uchwa³ê.
(m)
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Majowe wiêta

W bogatej scenografii, ukwieconej sztucznymi, ale przecie¿ misternie przez siebie wykonanymi,
majowymi kwiatami polskich sadów i ³¹k, uczniowie Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w
Gryficach dali koncert muzyczno- recytatorski z okazji wszystkich majowych wi¹t.
W sali widowiskowej GDK byli
obecni: dyrektor Gimnazjum S³awomir Czerniak, grono pedagogiczne i apelowo ubrani uczniowie. Pe³na gala, jak na wa¿n¹ akademiê
przysta³o. Bo by³a wa¿na, poczynaj¹c od samej historii wiêta 1 Maja,
2 Maja  wiêto Flagi Narodowej, 3
Maja  Dnia Konstytucji, po dzieñ
zakoñczenia II Wojny wiatowej 
8-9 Maja. Wa¿ne daty i powa¿nie
brzmia³y tony na scenie. A¿ po

Dzieñ Matki  26 Maja, gdzie ju¿
swobodniej mówiono o d³oniach
matki i sercu, jakie ka¿demu dziecku matki okazuj¹.
Dla zgromadzonych by³a to dobra lekcja historii, ale te¿ chwila
refleksji nad tym, co by³o i o czym
powinnimy pamiêtaæ.
Dzieci przygotowuj¹c akademiê, której scenografia i re¿yseria
by³y pomys³em pani Doroty Bogdziñskiej oraz pani Renaty Zborowskiej, nauczy³y siê zapewne wiêcej
o historii swojej ojczyzny, ni¿ na
szkolnych lekcjach. Tego typu inicjatywy, to po³¹czenie przyjemnego
z po¿ytecznym; wiele radoci i emocji przynosi samo przygotowanie i
przedstawienie, a wiedza zdobyta
przy tym pozostaje w pamiêci na
d³ugi czas.
(maja)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17. 04. 2007 r. Sygn.
akt VI K 193/07 ukara³

Bogdana Kuszyñskiego

kar¹ 8 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30
godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie; orzek³ w stosunku do wymienionego
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat ; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci
poprzez opublikowanie w ,,Gazecie Gryfickiej; orzek³ na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100 z³. Za czyn
z art. 178A par 1kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 07 lutego 2007r. W
miejscowoci Gos³aw powiatu gryfickiego kierowa³ po drodze publicznej ci¹gnikiem marki Ursus C 330 bêd¹c w stanie nietrzewoci tj.
0,95mg/l alkocholu w wydychanym powietrzu.

GRYFICKA KRONIKA
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Filipek Lotarski
z rodzicami

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.
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Witamy wród nas
Wszystkim wie¿o upieczonym rodzicom,
ca³a redakcja Gazety Gryfickiej
serdecznie gratuluje
i sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia.

Magdalena Leonie Tomaszewska
ur. 25.04.2007r. Godz. 22.08, 51 cm, 3590 g
w towarzystwie dziadka Stanis³awa, babci Moniki
i wujka Damiana

Tygodzieñ Zdrowia w SP Brojce

Uczniowie trzymali formê
W dniu 20 kwietnia br. w
Szkole Podstawowej w Brojcach zorganizowana zosta³a
impreza szkolna podsumowuj¹ca Tydzieñ Zdrowia, który w
placówce trwa³ od 16 do 20
kwietnia br.
Wszystkie klasy, wraz z wychowawcami oraz szkolnymi koordynatorami programów zdrowotnych, paniami Katarzyn¹ Winiewsk¹ i Ma³gorzat¹ Koz³owsk¹
przyst¹pi³y do podsumowania zadañ z zakresu realizacji programów Wolnoæ Oddechu  Zapobiegaj
Astmie,
Radosny
Umiech  Radosna Przysz³oæ.
Tematem wiod¹cym by³ program
realizowany po raz pierwszy w placówce - Trzymaj Formê.
Korytarze szkolne zosta³y
przybrane pracami plastycznymi
uczniów w myl hase³: Ka¿dy
uczeñ wam podpowie, jak dbaæ o
w³asne zdrowie, gazetkami szkolnymi pt. Zdrowy wybór  spróbuj
ograniczyæ, Jak siê uczyæ i wypoczywaæ aby rosn¹æ w zdrowiu, Zasady zdrowego od¿ywia-

nia siê. Uczniowie klas czwartych, pi¹tych i szóstych przyst¹pili
do Turnieju Kulinarnego pt.
Zdrowe przek¹ski i napoje, którego zadaniem by³o przygotowanie sa³atek, przek¹sek oraz reklama wybranego warzywa - owocu
na apelu szkolnym.
Odbywa³ siê równie¿ Turniej
Sportowy programu Trzymaj
Formê, w którym bra³y udzia³
klasy od pierwszej do szóstej.
Zwyciêscy otrzymywali nagrody
w postaci owoców i dyplomów. Na
holu szkolnym dzia³a³ punkt pomiarowy BMI, w którym dokonywano pomiaru masy cia³a i wzrostu
oraz obliczano wartoæ wskanika.
Osoba badana mog³a przekonaæ siê
czy ma prawid³ow¹ masê cia³a, czy
te¿ mo¿e nadwagê lub oty³oæ.
Program Trzymaj Formê
spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy
chêtnie realizowali powierzone im
zadania zdobywaj¹c w ten sposób
wiedzê oraz kszta³tuj¹c swój stosunek do zdrowego stylu ¿ycia.
(AH)
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Finis Coronat

Skromna to by³a uroczystoæ,
ale niezwykle wa¿na dla wielu
koñcz¹cych naukê w LO Chrobry Anno Domini 2007.
Zgromadzonych w sali powita³
dyrektor LO Chrobry  Miros³aw
Barcikowski, który podziêkowa³
m³odym i zdolnym absolwentom
swojego Liceum za trzy wspólnie
spêdzone lata. Za dni dobre i takie,
które smutek przynosi³y. ¯yczy³ im
równie¿ szerokiej drogi w przysz³oæ, spe³nienia marzeñ, ukoñczenia studiów i dobrej pracy. Na
zakoñczenie krótkiego przemówienia, dyrektor podziêkowa³ równie¿
rodzicom za powierzenie swoich
dzieci w³anie temu liceum. Liceum z tradycjami, którego absolwenci ju¿ dzi pracuj¹ na ró¿nych
wysokich stanowiskach w Brukseli, w polskich ministerstwach, s¹
tak¿e wyk³adowcami na wy¿szych
uczelniach.
Podczas uroczystoci wyró¿niono i nagrodzono wszystkich,
którzy mogli pochwaliæ siê osi¹gnêciami przez te trzy lata  zarówno w nauce, jak i w sporcie  i dziêki
którym dobre imiê szko³y oraz jej
presti¿ by³y podtrzymywane. Prymusi LO Chrobry w roku szkolnym
2006/2007 to:
klasa IIIa: Milena Starczewska,
Olga Gradek
klasa IIIb: Grzegorz Grzesiak
klasa IIIc: Aleksandra Rywiñska

klasa IIId: Pawe³ Brzozowski,
Katarzyna Majeran, Magdalena
Dry, Karolina Rzepecka, Marcin
Wolski, Monika Politajew
klasa IIIe: Monika Oblizajek,
Renata Marciniak
klasa IIIf: Katarzyna Skryplonek.
Otrzymali oni nagrody ksi¹¿kowe i maskotki, ufundowane przez
Przewodnicz¹cego Rady Rodziców
Zbigniewa Proniewskiego.
Nagrodzeni stauetk¹ za osi¹gniêcia sportowe: Justyna B³a¿ejewska, Lucyna Szewczyk, Magdalena Ziêbicka, Katarzyna I¿akowska, Olga Ilnicka, Pawe³ Cieciórski,
Mateusz Maczyszyn, Krzysztof Koz³owski, £ukasz Sêk, Anna Marciniak, Grzegorz Grzesiak.
Nagrodzenie dyplomami: Barbara Adamczyk, Amelia Ciep³owska, Katarzyna Ga³ka, Olga Gradek,
Joanna Janecka, Magdalena Puzdrowska, Tomasz Lewera, Klaudia
Ostrowska, Wojciech Czeronko,
Tomasz Kostrzewa, Piotr Siemionow, Kamil Kurczak, Patrycja Starosta, Tomasz ¯ak, Piotr Korzeñ,
Marcin O¿ga, Kamil Brzykcy, Estera Lenart, Kamila Szreder.
Smutny jest tylko fakt, ¿e choæ w
sposób widoczny oczekiwani, to
jednak nikt z w³adz samorz¹dowych
na tê uroczystoæ nie przyby³ do sali
widowiskowej GDK. I nie ma tu
miejsca na t³umaczenia ¿adne, ¿e
czasu brak³o, ¿e trzeba by³o byæ
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Opus

gdzie indziej. LO Chrobry to najstarsze Liceum w Gryficach i ca³ym
gryfickim powiecie. I ze wzglêdu na
to wymaga odrobiny szacunku, którego zabrak³o.

SZKO£A

Ale có¿, po wyborach samorz¹dowych nowe w³adze odpoczywaj¹.
Za dwa lata znowu bêd¹ wszêdzie,
by cie¿ki wytyczyæ do nastêpnych
wyborów.
(maja)

Zaproszenie do nauki

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.Wincentego Witosa w P³otach
og³asza nabór do klas pierwszych w nastêpuj¹cych typach szkó³:
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
Technikum Hotelarskim
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Organizacji Us³ug Gastronomicznych
Zasadnicza Szko³a Zawodowa  kierunki: piekarz, kucharz ma³ej gastronomii, sprzedawca, elektryk, mechanik samochodowy, fryzjer, murarz, hydraulik, krawcowa, zdun, tapicer, rzenik, spawacz, lusarz,
kominiarz, ciela.
Kandydaci mog¹ sk³adaæ podania od 7 maja do 04 czerwca 2007 roku,
za³¹czaj¹c przy tym:
Kartê zdrowia
Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
Zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
kszta³cenia w okrelonym zawodzie (dotyczy kandydatów do techników
i zasadniczej szko³y zawodowej)
Szczegó³owe informacje w sprawie naboru zainteresowani uzyskaj¹
pod numerem telefonu 091 38 51 441, bezporednio w sekretariacie
szko³y  ul. Paderewskiego 13 oraz na stronie zsp.ploty.prv.pl lub
zsp.ploty.foxnet.pl
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Gimnazjalny konkurs wiedzy o Gryficach

Czy znasz
historiê Gryfic?

Tradycj¹ ju¿ sta³o siê organizowanie miêdzyszkolnego konkursu
Wiedzy o Miecie i Powiecie Gryfickim oraz Dorzeczu Rzeki Regi miêdzy
dwoma gryfickimi gimnazjami.
W tym roku gospodarzem konkursu
by³o Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Pierwszy etap mia³ charakter
wewn¹trzszkolny i odby³ siê osobno, w
ka¿dej ze szkó³. W Gimnazjum nr 2 do
konkursu przyst¹pi³o 25 uczniów. Na
tym etapie nale¿a³o rozwi¹zaæ test, którego tematyka zwi¹zana by³a ze rodowiskiem geograficznym, histori¹ i dziedzictwem kulturowym regionu gryfickiego. Do drugiego etapu przesz³o 13
uczniów, którzy uzyskali przynajmniej
60 proc. prawid³owych odpowiedzi. W
zwi¹zku z du¿¹ iloci¹ osób, które zdoby³y wymagan¹ liczbê punktów, organizatorki konkursu zadecydowa³y o dodatkowych eliminacjach. Tutaj zadaniem uczestników by³o zaprezentowanie miasta Gryfice lub osobliwoci
przyrodniczych obszaru krajobrazowego w powiecie gryfickim. W rezultacie
do drugiego etapu miêdzyszkolnego,
który odby³ siê 16 kwietnia, zakwalifikowali siê: Karolina Szewczuk, Aleksandra Tuchowska, Jakub Matuszewski
oraz Dominik Wojtczak.
Gimnazjum nr 1 reprezentowali:

Adriana Chyla, Paulina Grabowska,
Aleksandra Ziêbicka i Mateusz Jankowski, którzy przyszli pod opiek¹
swych nauczycieli El¿biety Jab³onowskiej i Doroty Szkudlarek. W czasie konkursu oceniana by³a znajomoæ historii
miasta, najwa¿niejszych obiektów zabytkowych i zwi¹zanych z nimi legend,
najwa¿niejszych obiektów wspó³czesnej gospodarki, nauki, techniki i kultury. Nale¿a³o tak¿e uwzglêdniæ zwi¹zki
partnerskie Gryfic z innymi miastami.
Jako kryterium oceniania brane by³y tak¿e pod uwagê: sposób zaprezentowania
wiedzy, poprawnoæ jêzykowa, umiejêtnoæ przekazania wiedzy i zainteresowania ni¹ s³uchaczy. Po prezentacji uczennice i uczniowie odpowiadali na wylosowany przez siebie zestaw pytañ dotycz¹cy wiedzy o miecie i powiecie gryfickim oraz dorzeczu Regi.
Ostatecznie wyniki konkursu
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
I miejsce: Karolina Szewczuk,
uczennica Gimnazjum nr 2.
II miejsce: Mateusz Jankowski,
uczeñ Gimnazjum nr 1.
III miejsce: Adrianna Chyla z Gimnazjum nr 1 oraz Jakub Matuszewski z
Gimnazjum nr 2.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
(UM,MG)

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17.04.2007r. Sygn. Akt
VI K 206/07 ukara³

Paw³a Rosiñskiego

kar¹ 12 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowiazkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30
godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie ; orzek³ w stosunku do wymienionego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
ladowym na okres 3 lat ; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej ,,Gazeta Gryficka
za czyn z art. 178a par 2kk polegaj¹cy na tym, ze w dniu 06 lutego 2007r.
W Miros³awicach powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bedac w stanie nietrzewoci tj. 1,09mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

SZKO£A
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Uczniowie ZSP po raz kolejny w czo³ówce

TOWAR BEZ TAJEMNIC
Dnia 12 kwietnia br. w Szczecinie odby³ siê fina³ VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Towar bez
tajemnic. Zorganizowany zosta³
przez Zespó³ Szkó³ nr 3 w Szczecinie, Zachodniopomorskie Kuratorium Owiaty oraz Akademiê Rolnicz¹ w Szczecinie.
Zasadniczym celem konkursu jest
propagowanie umiejêtnoci wykorzystania wiedzy towaroznawczej w
¿yciu codziennym, obrocie towarowym i negocjacjach handlowych.
Ka¿dego roku, w Towarze bez
tajemnic bierze udzia³ m³odzie¿ z
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Czes³awa Mi³osza w Gryficach. W tym roku ogólnie do konkursu, wed³ug organizatorów,
przyst¹pi³o 258 uczniów i uczennic
z ca³ego województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs przeprowadzono w
trzech etapach: pierwszy (odby³ siê w
lutym br.) i drugi etap (w marcu br.)
polega³ na rozwi¹zaniu testów z tak
rozleg³ej dziedziny, jak¹ jest towaroznawstwo. Do drugiego etapu zakwalifikowano 5 sporód 16 startuj¹cych
uczniów z ZSP im. Czes³awa Mi³osza
w Gryficach.

Wród 21 finalistów z województwa zachodniopomorskiego,
znalaz³o siê a¿ czworo uczniów
ZSP w Gryficach: Justyna Chwal,
Milena Walaszczyk, Dariusz Poczekaj³o i Tomasz Ga³dy.
Sam fina³ sk³ada³ siê z dwóch
etapów: pierwszego, polegaj¹cego
na pisemnym rozwi¹zaniu zadania
problemowego oraz drugiego, któ-

Gimnazjum nr 1 w Gryficach

Dzieñ Patrona

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im.
¯o³nierzy Armii Krajowej w Gryficach, dnia 27 kwietnia br. spotkali siê w GDK, by wspólnie z dyrektorem Zbigniewem H³¹dem i gronem pedagogicznym wzi¹æ udzia³
w akademii z okazji V Rocznicy
Nadania Gimnazjum Imienia.
Wród zaproszonych goci byli
¿o³nierze AK  pan Jarecki i pan Soroka. Na uroczystoæ przyby³ równie¿ dyrektor Zespo³u Placówek
Owiatowych w Gryficach pan Roman £obo¿ewicz. Uczeñ Gimnazjum, Mateusz Jankowski, w serdecznych s³owach powita³ zgromadzonych, mówi¹c miêdzy innymi:
wraz z wyrazami szacunku i
wdziêcznoci, dedykujemy Pañstwu
wi¹zankê wierszy i melodii z tamtych lat. A lata by³y odleg³e, bo siêgaj¹ce 1 wrzenia 1945r., dnia wybuchu II Wojny wiatowej. Narrator
mówi³ o 36 dniach walki obronnej i
pokonaniu Polski przez wojska niemieckie, o powstaniu konspiracji i
pocz¹tku walki z okupantem i o powstaniu Zwi¹zku Walki Zbrojnej,
przekszta³conego rozkazem z dnia
14 lutego 1942 r., wydanego przez
gen.Sikorskiego, w Armiê Krajow¹.

A wszystko to przeplatane by³o recytacj¹ wierszy i piosenkami z tamtych lat. Póniej wspominano Powstanie Warszawskie i jego upadek, dzieñ
rozwi¹zania Armii Krajowej i wywózkê 6 przywódców do ZSRR oraz przeladowanie w wyzwolonej ojczynie.
Akademia z okazji nadania Imienia by³a dobr¹ lekcj¹ historii dla
wszystkich obecnych na sali, któr¹
m³odzie¿ z Gimnazjum skoñczy³a
s³owami: zas³uchani w echa historii, ale wolni od nienawici, wejdziemy z waszym przes³aniem: Bóg,
Honor, Ojczyzna  w nowy, lepszy
wiat. Sztandar Gimnazjum zawsze
bêdzie powiewa³ g³osz¹c wasze
zwyciêstwo i chwa³ê!.
W przedstawieniu udzia³ wziêli:
Marta Jakiel, Marta Cha³ubka, Dorota Baturo, Anita Jakiel, Julita Muzyczka, Kacper Sasin, Mateusz Jankowski, Daria Grabowska, Joanna
Pietruk, Agnieszka Wróbel, Marta
Surudo, Ewelina Bieszczad, Waldek
Gródziñski oraz Zespó³ Wokalny z
Gimnazjum: Justyna Broszkiewicz,
Dorota piewak, Karol D¹browski.
Scenariusz i re¿yseria: Dorota Szkudlarek, Bo¿ena D¹browska i Tadeusz lusarczyk.
(maja)

ry polega³ na udzieleniu odpowiedzi ustnych na losowo wybrane
pytania z zakresu towaroznawstwa
artyku³ów ¿ywnociowych, nie¿ywnociowych i promocji.
Po zaciêtej rywalizacji w gronie
laureatów znaleli siê: Justyna Chwal
i Dariusz Poczekaj³o, którzy odebrali
z r¹k pani dziekan dr in¿. Agnieszki
Tórz indeksy na wybrane wydzia³y

Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Nagrody by³y równorzêdne dla
wszystkich laureatów, aczkolwiek
Justyna Chwal uzyska³a najwiêksz¹
iloæ punktów i otrzyma³a indeks z
numerem 1. Opiekunem m³odzie¿y
bior¹cej udzia³ w konkursie by³, jak
co roku, mgr Dariusz Drelich  nauczyciel przedmiotów zawodowych
w ZSP w Gryficach.
[¯D]
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Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA
n Sprzedam: mieszkanie w bloku w
Ostrzycy -10 km od Nowogardu.
Cena 40.000 z³, 2 pokoje. Tel. 692
141 969.

n Samodzielne mieszkanie do wynajêcia w £obzie Tel.091 39 731 48

Dajesz og³oszenie
do jednej gazety,
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!!
To niedrogo.

n Sprzedam mieszkanie na wsi - Sienno Dolne, 37 mkw., 2-pokojowe. Cena
do uzgodnienia. Tel 607 684 567.

n Spzedam ceglê i dachówkê rozbiórkow¹. Tel 507 082 913,

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.

n Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438

n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616

n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438

n Sprzedam 2 mieszkania w Resku.
Tel. 091 395 12 22.
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Dalnie. Tel. 0606 447 617.
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.

n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z ro¿nem do pieczenia kurczaków. Tel. 091 397 41 54, 500
781 267.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Zamieniê mieszkanie 4-pokojowe na 1 lub 2-pokojowe. Tel.
600 265 547.

n Sprzedam mieszkanie spó³dzielczo-w³asnociowe w Drawsku Pom. Ul. Pocztowa 5, IV piêtro, 56,7 mkw., 3 pokoje, umeblowana kuchnia, ³azienka z wc, balkon, zadbane, standard podwy¿szony - okna pcv, panele, g³adzie,
glazura, terakota. Cena 100 000
z³ do negocjacji. Tel. 094 363 22
42, 0 889 588 671.

n Sprzedam psy rasy owczarek
niemiecki - suczki z rodowodem,
2 miesiêczne, cena 350 z³, rodzice na miejscu. Tel. 604 911 055,
696 593 304

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.

n Dom oraz budynki gospodarcze
sprzedam w Zagórzycach tel. 091
39 731 48
n Sprzedam pawilon handlowy na
targowisku w £obzie. Tel. 695 427
151.

INNE

n Kupie kawalerkê na terenie
£obza. Tel 397 6769, 661 719 589

NIERUCHOMOCI

n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263

n Sprzedam w Wêgorzynie dom i
zabudowania gospodarcze +
dzia³ka budowlana 20 ar. i 16 ar.
ogrodu, Cena 50 000 z³. Tel. 885
187 065.

n Przyjmê mê¿czyznê do pracy le-

n Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

galnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769
n Elektryka przyjmê - wymagana
znajomoæ monta¿u domofonów.
Tel. 696 757 393 po 18.

n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
n OW Jantar w Rewalu zatrudni konserwatora na etat;
kontakt telefoniczyny 091 384 42
48, 603 544 000.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866
n Sprzedam domek w miejscowoci Dziadowo (ko³o Gryfic) - ogródek o powierzchni 0,05a, w zabudowie szeregowej. Cena 37 000 z³.
Tel. 501 570 462, 886 635 084.
n Lokal do wynajêcia - na dzia³alnoæ biurow¹. W centrum
Gryfic. I - piêrto, powierzchnia
u¿ytkowa 30 mkw. - 2 pomieszczenia + ³azienka i du¿y korytarz. Tel. kontaktowy 0 605 421
308.

US£UGI
n Wykonam manicure, pedicure.
oraz tipsy metod¹ ¿elow¹, tanio i
fachowo. Tel. 507 838 740.
n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732
267.

Reklama w gazecie

091 397 37 30
wppp1@wp.pl
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Szkó³ka Pi³karska DIEGO

Sport to dobra alternatywa na ¿ycie!
Na ³amach naszej gazety bardzo
czêsto poruszamy sprawy zwi¹zane z
gryfick¹ baz¹ sportow¹. Krytykujemy
brak boisk, z³y stan stadionu i ogólne
nik³e zainteresowanie t¹ problematyk¹
ze strony w³adz miasta i jego radnych.
Jednak okazuje siê, ¿e wbrew im
wszystkim, s¹ jeszcze w Gryficach
miejsca, gdzie dzieci mog¹ czynnie
uprawiaæ dyscyplinê sportow¹, jak¹
jest pi³ka no¿na. ¯e s¹ osoby, które chc¹
im w tym pomagaæ i rozwijaæ ich umiejêtnoci. Takim w³anie miejscem jest
gryficka szkó³ka pi³karska DIEGO.
Takimi w³anie osobami s¹ kierownik
szkó³ki Grzegorz £abêdzki i towarzysz¹ca mu kadra szkoleniowa.
DIEGO powsta³a w lutym 2007
roku przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Gryficach, z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych Umiech
, które dzia³a na rzecz rodzin i dzieci
potrzebuj¹cych wsparcia i pomocy.
G³ównym celem szkó³ki jest zachêcenie dzieci do aktywnego uprawiania sportu oraz poznania i doskonalenia techniki gry w pi³kê. Poprzez
sport dzieci maj¹ mo¿liwoæ bezpiecznie spêdzaæ czas wolny, zw³aszcza tam, gdzie s¹ pozostawione same
sobie. Zajêcia w szkó³ce maj¹ na celu
odci¹gn¹æ dzieci od niebezpieczeñstw i zagro¿eñ dzisiejszego wiata, pokazaæ ¿e sport jest dobr¹ alternatyw¹ na ¿ycie. W szkó³ce zajêcia odbywaj¹ siê nieodp³atnie, a prowadz¹cy nie pobieraj¹ wynagrodzenia. Maj¹c dzieci z ró¿nych rodowisk, potrzebny jest sprzêt i odpowiednie
wyposa¿enie do treningów, aby
wszystkie dzieci mia³y równe szansê.

M£ODZI PI£KARZE ZE SZKÓ£KI DIEGO - ROCZNIK 1996
Dziêki ¿yczliwoci ludzi otwartych na
potrzeby dzieci pozyskano sprzêt pi³karski, dziêki któremu treningi mog¹
odbywaæ siê na dobrym poziomie. W
okresie ferii zajêcia odbywa³y siê codziennie, z podzia³em na grupy wiekowe. Zajêcia w szkó³ce odbywaj¹ siê w
trzech kategoriach wiekowych
(³¹cznie jest ok. 60 zawodników).
Rocznik 1995 prowadzony przez
trenera Kamila Malankiewicza.
Rocznik 1996 prowadzony jest
przez trenera Wies³awa Pietrzaka.

Konkurs plastyczny w gryfickim Gimnazjum nr 2

Zabytki Gryfic w wykonaniu uczniów
C h c ¹ c
upamiêtniæ
62. rocznicê
powrotu
Gryfic
do
Macierzy, w
Gimnazjum
nr 2 przeprowadzono
konkurs plastyczny.
Uczniowie mieli za
zadanie wykonaæ w formie przestrzennej lub w formie
plakatu wybrany zabytek znajduj¹cy siê
na terenie gminy Gryfice. Przygotowane prace okaza³y siê g³ównie formami
przestrzennymi, prezentuj¹cymi zabytki Gryfic, wród których najpopularniejsza by³a Baszta Prochowa. Najlepsi
okazali siê: Maja Sohn, której przyznano I miejsce za wykonanie miniatury
Bramy Wysokiej, Ewelina Dzimiñska,
która zajê³a II miejsce za wykonanie
modelu Baszty Prochowej oraz Jakub
Matuszewski  miejsce III, równie¿ za

model Baszty. Wyró¿nione zosta³y tak¿e konstrukcje tego najpopularniejszego wród uczestników gryfickiego zabytku, autorstwa: Paw³a Podsiad³owskiego oraz Eryka Sitarczyka.
Konkurs cieszy³ sie wród m³odzie¿y du¿ym zainteresowaniem, o czym
wiadczy zwiêkszaj¹ca siê z roku na rok
liczba uczestników, poziom wiedzy, a
tak¿e wk³ad pracy w odkrywaniu ladów przesz³oci i poznawaniu walorów
w³asnego regionu.
(UM,MG)

Rocznik 1997 prowadzony przez
trenera Waldemara Domañskiego.
Zajêcia z bramkarzami prowadzi
Waldemar Domañski.
W zwi¹zku z brakami kadrowymi
prowadz¹cy szkó³kê zmuszeni byli do
rezygnacji z zajêæ dru¿yny ¿eñskiej
oraz ch³opców klas szóstych.
Szkó³ka ma ju¿ za sob¹ kilka imprez. Podsumowaniem ferii by³ turniej pi³karski pomiêdzy dru¿ynami
szkó³ki i dru¿ynami podwórkowymi,
³¹cznie wyst¹pi³o 10 dru¿yn. By³a ona

równie¿ wspó³organizatorem turnieju halowego na rzecz chorego Mateusza pod has³em Oka¿my nasze serca. Jej podopieczni zagrali mecz z
dru¿yn¹ Sparty Gryfice, odnosz¹c
pierwsze sukcesy. Szkó³ka Diego
wemie równie¿ udzia³ w turnieju
dru¿yn podwórkowych, gdzie bêdzie
wspó³organizatorem tej imprezy. Nadal prowadzony jest w niej nabór
roczników 95,96,97, wiêc wszystkie chêtne dzieci z terenu Gryfic zapraszamy do udzia³u w zajêciach.(R)

Chór Con Brio
w Trzebiatowie
Parafia pw. Macierzyñstwa
Najwiêtszej Marii Panny w Trzebiatowie i Trzebiatowski Orodek
Kultury serdecznie zapraszaj¹ na
koncert duñskiego chóru Con
Brio (Dyrygent Marianne Clausen ) Sanktuarium w Trzebiatowie
w sobotê, 12 maja br., godz. 17:00.
Chór Con Brio zosta³ za³o¿ony przed 22 laty przez Marianne
Clausem i ma swoj¹ siedzibê w Kopenhadze. Con Brio jest chórem
mieszanym, z³o¿onym z kobiet i
mê¿czyzn w ró¿nym wieku. Zespó³
liczy dzisiaj oko³o 60 chórzystów.
Repertuar chóru by³ zawsze
bardzo urozmaicony. piewano
muzykê wieck¹ i kocieln¹ pocz¹wszy od gregoriañskich pieni

islandzkich, poprzez ballady ludowe z ró¿nych krañców wiata, a¿ do
wspó³czesnej muzyki kocielnej z
wielu krajów.
Chór piewa
wspó³czesne
utwory kocielne z Norwegii, duñskie i szwedzkie pieni, wystêpowa³ tak¿e z du¿ymi utworami jak
Carmina Burana Carla Orff,
Misa Criolla Ramireza, African
Mass Normana Luboffa czy Magnificat J. S.Bacha, Messe Antoniego Dworzaka.
Chór Con Brio wystêpowa³ w
Polsce ju¿ wiele razy i zawsze by³
gor¹co i serdecznie przyjmowany.
Ostatnio w maju 2005 wyst¹pi³
z koncertami w Trzebiatowie, Koszalinie, Dar³owie.
Serdecznie zapraszamy!
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SPORT

OUTSIDER
OGRA£ SPARTÊ!
W 23 kolejce spotkañ V ligi,
SPARTA uleg³a w Dobrzanach
tamtejszej ZORZY 0:1 i wci¹¿
pozostaje w strefie dru¿yn
zagro¿onych spadkiem do klasy
okrêgowej. Okupuj¹cy pozycjê
outsidera gospodarze, którzy w
przerwie zimowej dokonali w
odró¿nieniu od SPARTY kilka
spektakularnych transferów,
wygrali bardzo szczêliwie, a o
ich koñcowym sukcesie
zadecydowa³a bramka
curiosum, wyranie
obci¹¿aj¹ca konto spisuj¹cego
siê w poprzednich meczach bez
zarzutu Sylwestra G³adysza.
ZORZA Dobrzany  SPARTA
Gryfice 1:0 (1:0)
1:0  Kacper Gibas 43'
¯ó³te kartki: Henryk Drozd (ZORZA), Zbigniew Stosio, Pawe³ Bogacz (SPARTA)
Sêdziowa³: Marek Pluta z ZWZZPN Szczecin
ZORZA: Przemys³aw Cio³ek 
Krzysztof Oba³owicz, Ryszard Jarzyna, Andrzej Jod³owski (76'  Patryk
Setera), Rafa³ Karwowski, Kacper
Gibas, Adam Klubikowski, Dariusz
Olesiñski (65'  Mateusz Dziewiñski), Marek Ufnowski (33'  Pawe³
Pasierbiewicz), Jaros³aw Winnicki
(31'  Micha³ Chochowski), Henryk
Drozd
Trener: Marek Ufnowski
SPARTA: Sylwester G³adysz 
Zbigniew Stosio, Pawe³ Bogacz, Andrzej Paruch, Mariusz Remplewicz,
Mariusz Wlalak, Hubert Urbanowicz, Pawe³ Rynalski, Mariusz D¹browski, Dawid Jurkowski (68'  Jakub Gnat), Przemys³aw D¹browski
Trener: Artur Kurkiewicz
Maj¹ca tylko iluzoryczne szanse
na pozostanie w gronie V-ligowców
ZORZA, od pierwszego gwizdka arbitra ruszy³a do zdecydowanych ataków i ju¿ w drugiej minucie by³a bliska objêcia prowadzenia. Efektowny
rajd praw¹ flank¹, Jaros³aw Winnicki
zwieñczy³ potê¿nym uderzeniem. Na
szczêcie dla G³adysza, pi³ka trafi³a w
boczn¹ siatkê. W 8' i 11', tu¿ nad poprzeczk¹, z dystansu strzela³, maj¹cy
za sob¹ wystêpy m.in. w II-ligowej
ODRZE Szczecin, wychowanek
B£ÊKITNYCH Stargard  Rafa³ Karwowski. Po 20 minutach animusz pi³karzy ZORZY os³ab³, a inicjatywê
przejêli gryficzanie. Ju¿ ich pierwszy
grony atak (20') powinien zakoñczyæ
siê zdobyciem gola. Po rzucie wolnym, egzekwowanym przez Mariusza
Remplewicza, zmierzaj¹c¹ nieuchronnie do siatki futbolówkê Prze-

mys³aw Cio³ek z najwy¿szym trudem
sparowa³ przed siebie. Dobijaj¹cy j¹
z 4 metrów Mariusz Wlalak, trafi³
jednak w le¿¹cego bramkarza. 5 minut póniej dogodn¹ sytuacjê ponownie zmarnowa³ filigranowy pomocnik
goci. Po szybkiej kontrze trzech graczy SPARTY (Przemys³aw D¹browski, Jurkowski, Wlalak) znalaz³o siê
przed osamotnionym Karwowskim.
Otwieraj¹ce podanie wychowanka
cerkwickiego BIZONA, by³o jednak
nieprecyzyjne i znakomita okazja
zosta³a zaprzepaszczona. W 33' bliski
szczêcia by³ Mariusz D¹browski; po
dorodkowaniu Remplewicza, przymierzy³ celnie z 10 metrów, lecz interweniuj¹cy ze stoickim spokojem Cio³ek udowodni³, ¿e zna swój fach. Gdy
wydawa³o siê, ¿e inauguracyjna ods³ona zakoñczy siê rezultatem bezbramkowym, niespodziewanie 2 minuty przed przerw¹ gospodarze objêli
prowadzenie. Sygnalizowanie kopniêcie z 20 metrów Kacpra Gibasa,
wpad³o tu¿ przy bli¿szym s³upku do
bramki le ustawionego G³adysza.
Niespeszeni takim obrotem boiskowych wydarzeñ przyjezdni, jeszcze w
tej czêci zawodów mogli doprowadziæ do wyrównania. Stuprocentow¹
sytuacjê zmarnowa³ w 45' Pawe³ Rynalski, przegrywaj¹c pojedynek 1:1 z
Cio³kiem. Po zmianie stron nadal atakowali gocie, nie zdo³ali jednak odwróciæ losów spotkania. Najbli¿si
osi¹gniêcia celu byli: w 56'  Przemys³aw D¹browski (nie opanowa³ pi³ki
w polu bramkowym po mierzonym
podaniu Wlalaka), w 59'  Remplewicz (jego bombê z rzutu wolnego
z najwy¿szym trudem na rzut ro¿ny
skierowa³ Cio³ek), w 75'  Przemys³aw D¹browski (nie wykorzysta³
szkolnego b³êdu Cio³ka, który min¹³
siê z pi³k¹ dorodkowywan¹ przez
Andrzeja Parucha) i w 85'  Wlalak
(jego solow¹ akcjê lew¹ stron¹ powstrzyma³ w obrêbie pola karnego
ofiarn¹ akcj¹ Gibas).
Wzmocniona kadrowo w przerwie zimowej ZORZA, po raz trzeci
w rundzie rewan¿owej zainkasowa³a
komplet punktów. Po ograniu 3:1
K£OSA, 2:1 FAGUSA, w minion¹
sobotê upokorzy³a SPARTÊ. Z kolei
gryficzanie, mimo, i¿ swoj¹ postaw¹
nie zachwycili, na pora¿kê nie zas³uzyli. Powinni wywieæ z Dobrzan
przynajmniej remis.
Przed podopiecznymi trenera
Kurkiewicza kolejne wyzwanie. Do
Gryfic zawita, maj¹cy na koncie o
jedno oczko mniej HUTNIK EKOTRAS Szczecin. Spotkanie rozegrane
zostanie w niedzielê  6 maja. Pocz¹tek godz.17.00.
PS. W meczu juniorów ZORZA
uleg³a SPARCIE 0:2 (0:1). Strzelcami bramek dla zwyciêzców byli: Damian Kapela i Tomasz Kawa.
(J)
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TABELE
KLASA A grI  18 kolejka
Bizon Cerkwica
Rega Merida II Orze³ Trzebiat.
Pomorzanin Przybiernów
Jantar Dziwnów
Ba³tyk Gostyñ
Iskra Golczewo
Gardominka Mechowo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

- Flota II winoujcie
1:2
- Zieloni Wyszobór
9:0
- Znicz Wysoka Kamieñska 6:2
- B³êkitni Trzyg³ów
2:0
- Sowianka Sowno
1:1
- Pionier ¯arnowo
2:2
- Fala Miêdzyzdroje
1:5

FLOTA II winoujcie
B£ÊKITNI Trzyg³ów
JANTAR Dziwnów
ISKRA Golczewo
FALA Miêdzyzdroje
REGA MERIDA II Trzebiatów
SOWIANKA Sowno
GARDOMINKA Mechowo
PIONIER ¯arnowo
BIZON Cerkwica
POMORZANIN Przybiernów
BA£TYK Gostyñ
ZNICZ Wysoka Kamieñska
ZIELONI Wyszobór

41pkt
39pkt
39pkt
36pkt
31pkt
29pkt
28pkt
25pkt
23pkt
22pkt
14pkt
13pkt
11pkt
5pkt

68 - 23
59 - 30
40 - 26
48 - 27
50 - 19
48 - 19
33 - 30
42 - 50
38 - 32
36 - 26
26 - 59
29 - 67
22 - 58
11 - 81

Pomorska Liga Oldbojów - 14 kolejka
ZEG/SPARTA
BAJCAR/GRYF 95
ZRYW
COS/OPO
WIATOWID
FERETTI/SOKÓ£








PAMET
UNIA
INA
TERMEX/ZEFIR
LOTNIK/ MIRSTAL
AMATOR

I Zryw Kretomino
II Pamet widwin
III Amator Ko³obrzeg
IV Unia Bia³ogard
V wiatowid £obez
VI COS/OPO Wa³cz
VII Bajcar/Gryf 95 S³upsk
VIII Termex/Zefir Wyszewo
IX Lotnik/Mirstal Miros³awiec
X Ina Iñsko
XI Feretti/Sokó³ Karlino
XII ZEG/Sparta Gryfice

31pkt
30pkt
27pkt
21pkt
20pkt
19pkt
17pkt
15pkt
14pkt
13pkt
13pkt
13pkt

2:5
3:1
5:0
3:0 vo
2:2
1:3

49:17
46:23
49:26
24:22
29:36
23:28
30:32
30:34
20:33
22:35
17:32
21:37

II Liga Oldbojów - 14 kolejka
REGA/MERIDA
WYBRZE¯E REWALSKIE
DRINK TEAM
CZARNI
IKAR
KONSORCJUM








I Drink Team Szczecin
II Konsorcjum Bia³ogard
III Rega/Merida Trzebiatów
IV Stra¿ak wieszyno Manowo
V Ikar Krosino
VI Sarmata Dobra
VII Mewa Resko
VIII Olimp Z³ocieniec
IX SCAL/KPPD Wierzchowo
X Wybrze¿e Rewalskie
XI Czarni Czarne
XII Drawa/Krystan Drawsko

MEWA
4:0
DRAWA/KRYSTAN 4:1
OLIMP
3:0 vo
STRA¯AK
3:6
SCAL/KPPD
4:1
SARMATA
2:1
30pkt
29pkt
29pkt
27pkt
26pkt
21pkt
21pkt
21pkt
16pkt
13pkt
11pkt
0pkt

43:32
42:24
26:18
53:46
41:22
44:28
27:18
35:28
25:46
30:33
24:35
16:69

ROZMAITOCI

Str. 14

Dni otwarte Pa³acu

Trzebiatowski Orodek Kultury
zaprasza wszystkich chêtnych na spêdzenie majowego, ,,d³ugiego weekendu w Pa³acu nad M³ynówk¹. W rodê
(02.05) i pi¹tek (04.05) w godzinach
otwarcia Orodka (od 8.00 do 16.00),
natomiast we wtorek (01.05) od godziny 12.00 do 16.00.
Chcielibymy, aby w te pierwsze,
majowe dni odwiedzili nas Pañstwo i
skorzystali z przygotowanej ró¿norodnej oferty. Bêdzie mo¿na zwiedziæ nasze sta³e ekspozycje - Izbê Ch³opsk¹ i
Salonik Mieszczañski, oraz wystawy:
twórczoci osób niepe³nosprawnych z
Gminy Trzebiatów w Galerii Feininger,
,,redniowieczna moda na Pomorzu 
hol g³ówny, a tak¿e wystawê fotografii
i pami¹tek z nowo rozpoczêtego cyklu
,,ladami PRL-u, pod wymownym
tytu³em ,,W pochodzie marsz!. Ponadto czynna bêdzie Kawiarenka Pa³acowa
oraz Przebieralnia, która dziêki barwnym, stylizowanym strojom umo¿liwi
podró¿ w czasie. Oprócz strawy duchowej naszym gociom zaproponujemy
tak¿e pomorskie smako³yki: s³ynn¹ ju¿
pajdê wie¿ego chleba ze smalcem wileñskim, ciasta, pomorskie wafle. Planujemy równie¿ prezentacje zbiorów
trzebiatowskich kolekcjonerów - ,,Z rodzinnej kolekcji. Natomiast w sali

widowiskowej Domu Kultury odbêdzie
siê ,,Bajkowy maraton  najm³odsi
poznaj¹ przygody swoich ulubionych,
animowanych bohaterów: 30 kwietnia ,,Herkules, 1 maja - ,,Kubu Puchatek, 2 maja - ,,pi¹ca królewna, 4 maja
- ,,Epoka lodowcowa, 5 maja - ,,Przygody Krecika. Bajki wywietlane bêd¹
o godzinie 12.00.
Dzieci z pewnoci¹ zachwyc¹ siê
tworzon¹ przez nas kolekcj¹ porcelanowych lalek. Zapraszamy wiêc ca³e rodziny, by w przyjemny i ciekawy sposób
spêdziæ wolne dni. Pami¹tkowa fotografia wykonana w przebraniu i u boku
ksiê¿niczki utrwali te chwile. Wstêp na
wystawy i prezentacje jest bezp³atny.
08 maja na dziedziñcu pa³acowym
odbêdzie siê impreza integracyjna zorganizowana przez Warsztaty Terapii
Zajêciowej w Trzebiatowie z okazji obchodów Dnia Godnoci Osoby Niepe³nosprawnej (oprócz wystêpów artystycznych zorganizowany bêdzie kiermasz prac). Natomiast w holu g³ównym
otwarta zostanie ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamiêci Narodowej
w Szczecinie ,,W poszukiwaniu nowego
domu. Migracje ludnoci na Pomorzu
Zachodnim w latach 1945  1950. uzupe³niona o eksponaty z naszej Izby Regionalnej.
TOK

Uwaga, szczepienia lisów!
Dnia 6 maja br. na terenie powiatu
gryfickiego rozpoczyna siê wiosenne
szczepienie lisów przeciwko wcieklinie, które potrwa 7 dni. Mo¿e siê ono
przed³u¿yæ, je¿eli nie bêdzie sprzyjaj¹cej pogody do przeprowadzenia akcji,
ale maksymalnie zostanie zakoñczone
do 17 maja.
W trakcie rozrzucania szczepionki
z samolotów, nale¿y zachowaæ szczególne rodki ostro¿noci, czyli przede
wszystkim:
- nie urz¹dzaæ polowañ,
- nie urz¹dzaæ wycieczek na obszary objête szczepieniem,
- nie dotykaæ, nie zbieraæ i nie nisz-

czyæ przynêt zawieraj¹cych szczepionkê,
- zwierzêta gospodarskie trzymaæ pod kontrol¹,
- nie wypuszczaæ psów i kotów
poza w³asne gospodarstwo,
- pouczyæ dzieci o koniecznoci
unikania kontaktu ze szczepionk¹,
- w razie przypadkowego kontaktu ze szczepionk¹, nale¿y bezzw³ocznie zg³osiæ siê do najbli¿szej
placówki s³u¿by zdrowia,
- w przypadku kontaktu zwierz¹t domowych ze szczepionk¹ nale¿y poddaæ je obserwacji w lecznicy
weterynaryjnej.
PSSE Gryfice

Wyrok

Sad Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17.04.2007r. Sygn. Akt VI
K 196/07 ukara³

Leszka Robackiego

kar¹ 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin miesiêcznie wskazanej przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w P³otach; orzek³ w stosunku doi wymienionego zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; orzek³ podanie
wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie w ,,Gazecie Gryfickiej za czyn z art. 178A par 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 06 lutego
2007r. W P³otach na ul. Nowogardzkiej kierowa³ samochodem osobowym
marki VW Golf nr. Rej. ZGY 30EX znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci
zmierzaj¹cym do stê¿enia 0,45mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

gazeta gryficka 2.05.2007 r.

Szanowna Redakcjo

Pozdrowienia przesy³a wam Marek. W wi¹tecznym wydaniu Gazety Gryfickiej nr 14 (117) by³ doæ ciekawy artyku³, tj. apel G³ównego Inspektora Pracy.
Niestety nie podano numeru telefonu do Inspekcji Pracy np. w Szczecinie. Telefon
podaje zainteresowanym czytelnikom, szczególnie tym, którzy niebawem wyrusz¹ do pracy na sezon nad morzem: tel. 091 4311930.
Nie od dzi bowiem wiadomo, ¿e pracuje sie w sezonie w wi¹tek, pi¹tek i
niedzielê. Bez ¿adnych umów, o godzinach pracy nie wspomnê, bo to paranoja!!!
Ten proceder jest uprawiany od lat, pytanko - dlaczego Inspekcja Pracy na taki
proceder pozwala? No nie wiem, byæ mo¿e te¿ wypoczywa nad morzem i nie ma
czasu zaj¹æ siê swoj¹ prac¹? Ten stan rzeczy jest znany wszystkim od wielu lat,
od wielu jednak lat Inspekcja Pracy bagatelizuje ten proceder. Poma³u zbli¿a siê
sezon, kto wie, mo¿e jednak w tym roku Inspekcja Pracy wyruszy nad morze i
skontroluje orodki wczasowe. Bo to co siê tam dzieje w sezonie, to istny wyzysk,
niewolnictwo, o mobbingu nie wspomnê! Paniom i Panom pracuj¹cym w Inspekcji Pracy dedykujê satyrê pt.,,Wó³ maj¹c nadziejê, ¿e choæ od ,,wiêta przyjad¹
i skontroluj¹ orodki wczasowe nad morzem.
Z powa¿aniem Marek Vel Marco.www.marco.szczecin.pl

,,Wó³

Cz³owiek jak wó³ nieraz pracuje,
bo bieda z nêdz¹ w kraju panuje.
W milczeniu niedole sw¹ znosi,
bo o litoæ nie ma kogo poprosiæ.
Czêsto te¿ prêgierz ,,mobbingu na swej duszy czuje,
nikt jego losem jednak siê nie przejmuje.
Choæ pot czy nawet krew siê z jego ran strumieniami leje.
Ten co go na taki los skaza³, tylko siê w duchu mieje!
Bo za nic wo³a maj¹, pracy jego nie doceniaj¹.
Lecz cz³owiek to nie wó³, acz i wó³ godnoæ posiada.
Za ciê¿k¹ pracê sw¹ szacunku wymaga.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17.04.2007r. Sygn. Akt
VI K 178/07 ukara³

Grzegorza Rosiñskiego

kar¹ 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 20
godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie ; orzek³ w stosunku do wymienionego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat; zasadzi³ na rzecz Fundacji na
Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno-Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 50 z³. ; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w gazecie,,Gazeta Gryficka za czyn z art. 178A par 2kk polegaj¹cy na tym,
¿e w dniu 06 lutego 2007r. W Miros³awicach powiatu gryfickiego kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci tj. 0,98mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17.04.2007 Sygn. Akt
VI K 201/07 ukara³

Andrzeja Kap³ona

kara 6 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na czele spo³eczne w wymiarze 30
godzin miesiêcznie wskazanej przez Zarzad Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie ; orzek³ w stosunku do wymienionego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1 roku; orzek³ podanie wyroku do
publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie w ,,Gazecie Gryfickiej ; na³o¿y³ obowi¹zek zwrotu prawa jazdy do Wydzia³u Komunikacji, za czyn z art. 178A par 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 15
lutego 2007r. W Trzebiatowie na ul. Ko³obrzeskiej kierowa³ rowerem
bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu
alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 0,35mg/l.
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W OGNIU
24.04.2007 r. o godz. 14:29 w
Gryficach na ul. Nowy wiat wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp PSP Gryfice
24.04.2007 r. o godz. 14:31 we
W³odarce wybuch³ po¿ar miejskiego
wysypiska mieci. W dzia³aniach
udzia³ bra³ zastêp z OSP Trzebiatów.
24.04.2007 r. o godz. 20:12 w
Trzebiatowie na ul. Okrzei wybuch³
po¿ar trawy oraz trzciny na podmok³ym terenie na powierzchni oko³o 1
h. W prowadzonych dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Trzebiatów.
24.04.2007 r. o godz. 20:17 w
Skrobotowie, gm. Karnice, wybuch³
po¿ar nieu¿ytków oraz balotów siana
zosta³ ugaszony przez zastêp z OSP
Szkorbutowo.
25.04.2007r. o godz.8:22 we
W³odarce wybuch³ po¿ar mieci na
wysypisku. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Trzebiatów.
25.04.2007r. o godz.17:19 w Paprotnie wybuch³ po¿ar nieu¿ytków.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z
OSP Karnice.
26.04.2007r. o godz. 11:35 w
Trzebiatowie na ul. D¹brówki wybuch³ po¿ar trzciny i nieu¿ytków. W
dzia³aniach udzia³ bra³ zastêp OSP
Trzebiatów.
26.04.2007r. o godz. 14:44 w
Gryficach na ul. Sienkiewicza wy-

STRA¯ - POLICJA

buch³ po¿ar nieu¿ytków. Dzia³ania
polega³y na ugaszeniu nieu¿ytków
przez trzy zastêpy PSP Gryfice
26.04.2007r. o godz.19:05 na trasie Roby  Bieczyno wybuch³ po¿ar
nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Mrze¿yno.
26.04.2007r. o godz.22:21 w
Trzebuszu wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
z OSP Mrze¿yno.
28.04.2007r. o godz. 2:15 w Trzebiatowie na ul. Kamienieckiej pozostawiono garnek na kuchence. Dzia³ania stra¿y polega³y na otworzeniu
drzwi do mieszkania i zdjêciu garnka
z kuchenki, a nastêpnie przewietrzeniu mieszkania. W dzia³aniach udzia³
bra³ zastêp OSP Trzebiatów.
28.04.2007r. o godz. 20:30 w
Mojszewie wybuch³ po¿ar trawy na
nieu¿ytkach na powierzchni oko³o
0,20 ha. Zosta³ ugaszony przez zastêp
OSP Cerkwica.
29.04.2007 r. o godz. 12:29 w
Gryficach na ul. Podwiejskiej wybuch³ po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z PSP
Gryfice.
29.04.2007 r. o godz. 17:26 w
Trzêsaczu, gm. Rewal, wybuch³ po¿ar
pojedynczego drzewa. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Niechorze.
29.04.2007 r. o godz. 22:21 w
Niczonowie, gm. Karnice, wybuch³
po¿ar nieu¿ytków. W dzia³aniach bra³
udzia³ zastêp z OSP Karnice.
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