C MY K

Stra¿acy wiêtowali

A
Z
S
Ñ
TA1,70 z³

TYGODNIK W INTERNECIE - www.gazetagryficka.go.pl;

str. 10

e-mail - gazetagryficka@wp.pl

TYGODNIK POWIATOWY Nr 19 (122) Rok IV 10.05.2007 r. Cena 1,70 z³ (w tym 0% VAT) ISSN 1733-6538

Matury, matury...

4 maja rozpoczê³y siê jedne z
najwa¿niejszych egzaminów w
¿yciu m³odego cz³owieka, czêsto
decyduj¹ce o jego dalszej przysz³oci, i byæ mo¿e dlatego nazywane
egzaminami dojrza³oci, czyli w
skrócie mówi¹c: matury.
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Pieni¹¿ki w fontannie!

List do redakcji

Gmina Gryfice, jak wieæ niesie,
op³ywa w nadmiar bud¿etowych
pieni¹¿ków. ¯eby ten nadmiar zbytnio nie ci¹¿y³, radni Rady Miejskiej
ka¿dy burmistrzowski pomys³ na
wydawanie pieni¹¿ków praktycznie
jednomylnie akceptuj¹. No, mo¿e
przy jednym czy dwóch g³osach
wstrzymuj¹cych siê, ale akceptuj¹.
Tak te¿ by³o na VI sesji Rady
Miejskiej, dnia 24 kwietnia br., kiedy uznali, i¿ 25 tys. z³ w skali roku
na dofinansowanie Samorz¹dowego Biuletynu Informacyjnego Kraina Regi to prawie ¿aden wydatek.
Swoj¹ drog¹, to ciekawe, czy w Polsce istnieje jaka inna gmina, która
finansuje fanaberie powiatu? I to
gmina, która po ka¿dej sesji wydaje
w³asny biuletyn informacyjny!!!
Ale co tam, pieni¹dz bud¿etowy nie
w³asne, wydaæ mo¿na, by z powiatem w zgodzie ¿yæ. Mo¿e te¿ w przysz³oci, jaki radny swoje zdjêcie w
Krainie Regi zobaczy, rodzinie
siê pochwali itd...
Poniewa¿ wiele w tej gryfickiej
gminie przesta³o dziwiæ, to te¿ zdziwieni nie bylimy dnia 3 maja br.,
kiedy dzieciak zapyta³, dlaczego w
fontannie na Placu Zwyciêstwa jakie gazety siê p³ucz¹. To nie by³y
jakie tam gazety, ale najnowszy
numer, tj. 22, wy¿ej wymienionego

Biuletynu! Darmowy i niedostêpny
w ¿adnym kiosku z gazetami ani
markecie, którego kilkanacie egzemplarzy spoczywa sobie na dnie
fontanny. Po wielu trudach uda³o
nam siê zdobyæ jeden suchy egzemplarz. Biuletyn w formacie A4 na
stronie 13 informuje o gminnym
planie budowy wielofunkcyjnego
boiska, sesji Zgromadzenia Celowego Zwi¹zku Gmin RXXI (od wielu ju¿ lat spotykaj¹ siê na sesjach, z
których nic nie wynika, zbiorowe
mietnisko, jak pod Smolêcinem
by³o, tak jest nadal). Na str. 14 zamieszczono og³oszenie konkursu na
najpiêkniejsz¹ wioskê gminy Gryfice  i nic wiêcej. I za tego typu informacje gmina zap³aci³a ponad
2000 z³, bo tyle wynosi miesiêczny
haracz na utrzymanie Krainy
Regi. Czy to nie kpina? Oczywicie, ¿e kpina, bo te same informacje obieg³y ju¿ szpalty lokalnych
gazet, te¿ w jaki sposób finansowanych przez gminê Gryfice. Gdzie w
tym wszystkim promocja gminy,
gdzie twórcze pióro cz³onka kolegium redakcyjnego, niejakiego P.
Kubalicy? Czysta fikcja. Ale fikcj¹
nie jest przeg³osowana przez radnych suma! Biedy w gminie mnogo,
a 25 tys z³, zbyteczne w bud¿ecie
gminy (bo wyrzuca siê je w b³oto),

to mog³oby byæ 100 z³ miesiêczne
stypendium dla 25 zdolnych
uczniów z ubogich rodzin albo dla
50 uczniów po 50z³!
Radni do wyborów szli pod ró¿nymi has³ami i ró¿nymi drogami.
Nie zobowi¹zali siê jednak do tego,
¿e bêd¹ myleæ. I nie myl¹, podnosz¹c prawie jednog³onie ³apy do
góry, by póniej w poczuciu dobrze
spe³nionego obowi¹zku wzi¹æ swoje diety, a za plecami burmistrza
wyra¿aæ w³asne przemylenia doty-

Czy zdrowe jest uganianie siê za pi³k¹
w tumanach py³u ze zmielonej ceg³y?

Mam w domu wnuka,
który w tym roku skoñczy
zerówkê. Na zakoñczenie, ¿e
tak napiszê, pierwszego etapu edukacji, dyrektor SP 3
zafundowa³
dzieciakom
udzia³ w rozgrywkach pi³ki
no¿nej  tzw. Dzikich Dru¿yn, które odby³y siê 6 maja br.,
na zarastaj¹cych (do tego dnia)
traw¹ kortach tenisowych przy
ul.Tenisowej w Gryficach.
Powtarzany od wielu lat slogan mówi, ¿e sport to zdrowie.
Pewnie tak, ale czy w takim w³anie wydaniu, to ju¿ mam w¹tpliwoci. Bo czy zdrowe jest uganianie siê za pi³k¹ w tumanach
py³u ze zmielonej ceg³y? Czy
wychowawcze w rywalizacji jest
faulowanie zawodnika przeciwnej dru¿yny i zupe³ny brak reakcji ze strony g³ównego arbitra 
pana Malczewskiego? Czy wychowawcze jest wystawianie
ma³ych zawodników z dru¿yn¹
starsz¹ o dwa lata, zaliczan¹ do
tzw. trampkarzy? Zas³anianie siê
bzdurnym regulaminem niczego

nie rozwi¹zuje. Poza tym pamiêtam,
jak na dobrze przygotowanym korcie tenisowym w krótkich spodenkach biega³ za pi³k¹ tenisow¹ obecny koordynator sportu szkolnego,
który dnia 6 maja br., siedzia³ wysoko na skarpie, w cieniu rosn¹cych
tam lip i nie dostrzega³ ani b³êdów
sêdziego, ani unosz¹cego siê py³u
mia³u ceglanego. Wed³ug niego
wszystko by³o w porz¹dku.
Otó¿ w porz¹dku nie by³o, dzieci nie mia³y ¿adnych napojów ani
mo¿liwoci umycia r¹k czy twarzy
po rozgrywkach. Po powrocie do
domu, woda w wannie barwi³a siê na
ró¿owo, tyle na dziecku by³o ceg³y,
dróg oddechowych jednak wod¹ nie
zmyjesz, z tym organizm dziecka
musi poradziæ sobie sam. Jak mówi¹
zainteresowani, rozgrywki Dzikich
Dru¿yn maj¹ trwaæ przez ca³y maj,
w ka¿d¹ niedzielê. Ja, po awanturze
z rodzicami dziecka, z tych rozgrywek nie pierwszego ju¿ wnuka wykluczam. Bo sport ma byæ zdrowiem, a nie widzimisiem by³ego
prezesa SPARTY i koordynatora ds
sportu szkolnego. Panowie ci w ja-

kim stopniu mieli przez parê lat
wp³yw na rozwój sportu w Gryficach i jedyne co osi¹gnêli, to zaniedbane boiska szkolne i stadion SPARTY. Czego dowodzi
fakt, i¿ jedyne miejsce na rozgrywki Dzikich Dru¿yn znaleli
na korcie tenisowym. Co w opinii rodziców i dziadków jest
oczywistym skandalem, bo co
innego wdychanie przez dziecko
py³u ceglanego, a co innego kurzu z wyschniêtej ziemi.
Jeszcze jedno  ile z bud¿etu
gminy przeznaczono pieniêdzy na
te rozgrywki, tj. medale, puchary
i ile na wodê do picia, której nie
ma? Ile te¿ zarobi¹ na tym sêdziowie i ci inni niby spo³eczni, budz¹cy siê do ¿ycia dzia³acze sportowi? Odpowied mo¿e byæ bardzo
ciekawa, choæ jak znam gryfickie
realia, nigdy jej nie us³yszymy, ani
o niej nie przeczytamy.
Dziadek
PS. Za³o¿enie Szkó³ki Pi³karskiej DIEGO cieszy, ale mieszkamy w innym i odleg³ym rejonie
miasta.

cz¹cych wyrzucania pieni¹¿ków ju¿
nie tylko w b³oto, ale do jedynej w
miecie fontanny!
Radnym Rady Miejskiej gminy
Gryfice radzimy, by na najbli¿szej
sesji podnieli sobie wysokoæ diety, a w zamian za to, sami zajêli siê
kolporta¿em Krainy Regi, by utopijny nak³ad 5 000 egzemplarzy
choæ do 100 mieszkañców Gryfic
dotar³.
(Korespondent)
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Matury, matury...
4 maja rozpoczê³y siê jedne z najwa¿niejszych egzaminów w ¿yciu m³odego cz³owieka, czêsto decyduj¹ce o
jego dalszej przysz³oci, i byæ mo¿e dlatego nazywane egzaminami dojrza³oci, czyli w skrócie mówi¹c: matury.
Sprawdzian wiedzy z trzech lat nauki w szkole redniej to nie³atwa sprawa, która niejednemu licealicie spêdza
sen z powiek. Szczególnie, ¿e co roku
maturzyci raczeni s¹ nowymi rewelacjami co do sposobu jego zdawania.
Rocznik 2006/2007 jako jedyny mia³
niepowtarzaln¹ mo¿liwoæ wyboru
poziomu egzaminu, w jakim chcia³ zdawaæ  podstawowy lub rozszerzony.
Ministerstwo Edukacji myla³o, ¿e
ucieszy tym prezentem licealistów, ale
niestety okaza³o siê inaczej. Wybór poziomu matury sta³ siê dla wielu ogromnym problemem, gdy¿ niós³ za sob¹ powa¿ne ryzyko. Szczególnie pokrzywdzeni byli w tym przypadku ambitni
uczniowie, którym zale¿a³o na bardzo
wysokich ocenach maturalnych. Decyzja zdawania egzaminu na poziomie
rozszerzonym kusi³a, ale nios³a te¿ ze
sob¹ wiêksze prawdopodobieñstwo
oblania, bo przecie¿ pytania by³y z
wy¿szej pó³ki.
W zesz³ym roku maturzyci, ¿eby
podejæ do matury rozszerzonej musieli
najpierw zaliczyæ podstawow¹, wiêc do
tej trudniejszej przystêpowali ju¿ roz-

Maturzyci Liceum

lunieni, bo pewni, ¿e zdali. W tym roku
tej pewnoci ju¿ nie mieli, wiêc wielu z
nich stanê³o przed dylematem: ambicje
czy zaliczenie? Jakiego wyboru dokonali gryficcy maturzyci?
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Chrobrego do egzaminu dojrza³oci podchodzi 286
uczniów. W czêci pisemnej: jêzyk
polski na poziomie podstawowym
zdaje 97 osób, a na poziomie rozszerzonym 60, jêzyk angielski podstawowy zdaje 129 osób, a rozszerzony 16,
jêzyk niemiecki podstawowy zdaje 13
osób, a rozszerzony 2, historiê podstawow¹ zdaje 26 osób, a rozszerzon¹
18, WOS podstawowy zdaje 14 osób,
a rozszerzony 50, biologiê podstawow¹ zdaje 18 osób, a rozszerzon¹
38, matematykê podstawow¹ zdaje 12
osób, a rozszerzon¹ 23, geografiê
podstawow¹ zdaje 20 osób, a rozszerzon¹ 13, chemiê rozszerzon¹ zdaje
28 osób, fizykê podstawow¹ zdaje 1
osoba, a rozszerzon¹ 23, historiê sztuki rozszerzon¹ zdaj¹ 2 osoby. W czêci ustnej jêzyk polski bêdzie zdawa³o
151 uczniów, 131 jêzyk angielski
podstawowy, a 7 rozszerzony, 14 jêzyk niemiecki podstawowy, a 1 rozszerzony.
Z kolei w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych ju¿ zdecydowana wiêkszoæ
wybra³a poziom podstawowy.
W Technikum Ekonomicznym do egzaminu z
jêzyka polskiego podesz³o
57 uczniów i wszyscy wybrali wersjê ³atwiejsz¹. W
przypadku jêzyka angielskiego tylko 1 z 41 osób
zdecydowa³a siê na poziom rozszerzony, a na
trudniejszy sprawdzian z
WOS-u zdecydowa³o siê 8
z 42 uczniów.
W Liceum Profilowanym wszyscy, czyli 56 osób,
zdawa³o podstawowy jêzyk
Ogólnokszta³c¹cego polski, jêzyk angielski roz-

Maturzyci Liceum Ogólnokszta³c¹cego

Maturzyci Zaspo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
szerzony 8 z 27, a WOS rozszerzony 8
z 27. Z kolei w Liceum Ogólnokszta³c¹cym a¿ 3 z 54 uczniów zdecydowa³o siê
na rozszerzony jêzyk polski, 1 z 45 zdecydowa³ siê na rozszerzony niemiecki,
a 5 z 22 zdaje rozszerzony WOS.
Matury ju¿ w toku, na wyniki jesz-

Bezp³atne szkolenia dla rolników!
Starostwo Powiatowe w Gryficach wraz z Fundacj¹ Wspierania
Polskiego Rolnictwa serdecznie zaprasza wszystkich rolników, przedsiêbiorców, przetwórców, pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego z powiatu gryfickiego, czy te¿
osoby zajmuj¹ce siê tematyk¹ funduszy strukturalnych na BEZP£ATNE
SZKOLENIE pt. Mo¿liwoci uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w roku 2007. W ramach
szkolenia przedstawione zostan¹ zagadnienia zwi¹zane z uruchomieniem Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007  2013.
Nowy PROW 2007  2013 przewiduje m.in. dzia³ania skierowane na
modernizacjê gospodarstw rolnych,
rozwój na obszarach wiejskich

dzia³alnoci gospodarczej, tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, czy te¿ wsparcie m³odych rolników. Istnieje równie¿
mo¿liwoæ nawi¹zania wspó³pracy
z Fundacj¹ Wspierania Polskiego
Rolnictwa, która zajmuje siê tak¿e
pisaniem wniosków o dop³aty unijne dla rolników, ich pilotowaniem
oraz pomoc¹ w zebraniu dokumentów. Macie Pañstwo szansê na skuteczne aplikowanie o rodki Unii
Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013.
Szkolenie odbêdzie siê w dniu 21
maja 2007 r. w godzinach 12:0015:00 w sali konferencyjnej (na parterze) Urzêdu Miejskiego w Gryficach. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ indywidualnych konsultacji. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Starostwie

Powiatowym w Gryficach ul. Pl.
Zwyciêstwa 37, pok. 431 lub pod nr
tel. 091 384 64 50, e-mail: katarzyna.grzelak@gryfice.pl, gdzie zainteresowanych prosimy o zg³aszanie
chêci uczestnictwa w szkoleniu do
dn. 18 maja br. Powy¿sze informacje
dostêpne s¹ równie¿ na stronie
www.gryfice.pl.
REKLAMA

cze poczekamy  tak, jak na kolejne
rewolucyjne pomys³y ministrów, którym chyba spodoba³o siê przeprowadzanie dowiadczeñ na bezbronnych maturzystach. Przypominamy
im równie¿, ¿e niestety jeszcze tylko
w tym roku obowi¹zuje giertychowa
amnestia, a potem trzeba bêdzie liczyæ tylko na w³asn¹ wiedzê i cierpliwoæ do kolejnych nieprzewidzianych zmian!
(m)
REKLAMA
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Gryficcy policjanci najlepsi
w województwie!
Na podstawie ostatnich podsumowañ pracy wszystkich jednostek
policji województwa zachodniopomorskiego za I kwarta³ 2007r., dokonanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalono, i¿ Komenda Powiatowa Policji w Gryficach osi¹gnê³a jedne z
najlepszych wyników pod wzglêdem pracy prewencyjnej i poziomu
wykrywalnoci przestêpstw.
Zgodnie z przekazanymi Komendantowi Powiatowemu w Gryficach wynikami okaza³o siê, ¿e
Sekcja Prewencji KPP Gryfice zajê³a pierwsze miejsce wród wszystkich innych komend, za Sekcja
Kryminalna drugie. Jak powiedzia³
nam zastêpca komendanta pan
Krzysztof Sito - na ranking ten sk³ada siê 8 pozycji. Za ka¿d¹ mo¿na
uzyskaæ maksymalnie 20 punktów.

Gryficcy policjanci z komendantem Spaczyñskim
Gryfice uzyska³y 132 punkty, a po
nas jest Szczecin. I to s¹ tylko 2 jednostki, które uzyska³y ponad 100
punktów! Na wynik ten sk³ada siê
przede wszystkim rzetelna praca

naszych policjantów i ich zaanga¿owanie oraz powa¿ne podejcie do
swoich obowi¹zków. Gratulujemy tego sukcesu i ¿yczymy jeszcze lepszych wyników! (m)

Plaga pijanych na drogach,
ale bez wypadków
D³ugie weekendy kojarz¹ siê
przede wszystkim ze zwiêkszon¹
iloci¹ wypadków drogowych, spowodowan¹ nieostro¿noci¹, brawur¹ albo nietrzewoci¹ kieruj¹cych. Zaciekawi³o nam, jak sytuacja
ta wygl¹da³a w powiecie gryfickim.
Udalimy siê wiêc na krótk¹ rozmowê do zastêpcy Komendanta Policji
w Gryficach pana Krzysztofa Sito.
Red: Jak przebiega³ d³ugi weekend w powiecie gryfickim?
KS: D³ugi weekend by³ bardzo
spokojny. Od jego pocz¹tku by³o
tylko oko³o 30 zdarzeñ, z czego 25
to nietrzewi kieruj¹cy. To jest rekordowa liczba zatrzymanych osób
nietrzewych. Ta liczba jeszcze w
dalszym ci¹gu siê powiêksza, bo
REKLAMA

wczoraj mielimy kolejnych 4 nietrzewych, a dzisiaj ju¿ jest kolejnych 5-ciu. Majówki przebiega³y
spokojnie, a tak¿e mecze, które patrolowalimy, oby³y siê bez niebezpiecznych zdarzeñ. Nie mielimy w
sumie ¿adnych k³opotów. Odpukaæ,
¿eby tak by³o te¿ po sezonie.
Red: Czy przeprowadzilicie
jakie wzmo¿one dzia³ania podczas
tego weekendu?
KS: Dzia³alimy w ramach programu Bezpieczny Majowy Weekend. Przy patrolach korzystalimy
z pomocy Oddzia³ów Prewencji ze
Szczecina, które wzmacnia³y
przede wszystkim pas nadmorski,
czyli Rewal i przyleg³e miejscowoci oraz Trzebiatów i Mrze¿yno.
Red: Dziêkujê za rozmowê (m)

Krzysztof Sito

INFORMACJE
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Bibliotekarz
Czytelnia dla Doros³ych Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Za³uskiego w Gryficach, dnia 8 maja br. goci³a liczn¹
grupê bibliotekarzy z powiatu
gryfickiego.
Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza otworzy³a dyrektor Zofia
Czasnowicz. Wród zaproszonych
goci obecny by³ burmistrz Andrzej
Szczygie³ i sekretarz Gminy Wanda
Piwoni. Okolicznociowy referat na
temat Zmieniaj¹cej siê funkcji bibliotekarza w ¿yciu spo³eczeñstwa
poczynaj¹c od okresu staro¿ytnoci
po czas obecny wyg³osi³a kierownik Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli pani Agnieszka
Jankowska. O bibliotekarzu XX wieku przytoczy³a myl znanego filozofa prof. Tadeusza Katarbiñskiego:

przygotowany do zawodu przez
szko³ê, studia i praktykê bibliotekarsk¹ oraz skromny, kompetentny,
powiêcaj¹cy siê w pracy, kole¿eñski,
solidarny, z zami³owaniem do pracy,
umiej¹cy pracowaæ w zespole. Z takim baga¿em cnót bibliotekarskich,
bibliotekarz, jak poeta, powinien siê
po prostu urodziæ, a podj¹wszy siê

Rady Osiedlowe
w Gryficach
nareszcie wybrane!
W dniu 11 kwietnia br. rozpoczê³y
siê w Gryficach wybory do Rad Osiedlowych w czterech okrêgach. Jednak
okaza³o siê, ¿e przeprowadzenie zebrañ
wyborczych to wcale nie taka prosta
sprawa. Nie wszyscy gryficznie bowiem, których wybory obejmowa³y,
wiedzieli do którego Osiedla nale¿¹.
Wielu tak¿e nie zna³o terminów, w których zebrania mia³y siê odbyæ. Byli te¿
tacy, których sprawa Rad Osiedlowych
po prostu nie interesowa³a. Z tych te¿
powodów na dwóch Osiedlach trzeba
by³o ustalaæ drugie terminy wyborów,
gdy¿ nie zebrano quorum potrzebnego
do g³osowania. W koñcu jednak, 27
kwietnia br., przeprowadzono ostatnie
zebranie wyborcze i tym samym wybrano wszystkie cztery Rady Osiedlowe. A
oto one.
Na Osiedlu Nr 1 w sk³ad Rady
Osiedlowej weszli: Grzegorz £abêdzki, Henryk Batkowski, Marek Masko,
Bogdan Majewski, Stanis³aw Bezulski, Zbigniew Proniewski, El¿bieta
Staszczyk, Feliks Polanowski, El¿bieta Marczak, Beata Kondratowicz,
Emilia Sawczenko, Ryszard Chmielowicz, Magdalena Jackowicz, Alicja
Misiecka, W³adys³aw Paszkowski.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³
Zbigniew Proniewski, a jego cz³onkami wybrano: Marka Masko, Grzegorza £abêdzkiego, Ryszarda Chmielowicza, Henryka Batkowskiego, El¿bietê Stañczyk i Beatê Kondratowicz.
Na Osiedlu Nr 2 w sk³ad Rady
Osiedlowej weszli: Czes³aw Koz³owski, Andrzej Pinkas, Zenon Soko³owski, Tadeusz Wierzchowski, Jadwiga
Skiba, Gabriela Nauman, Eugeniusz
Skiciñski, Piotr Szel¹g, Henryka

Zygmanowska, Jan Sterniczak, Stanis³aw B³ysz, Józef Karpowicz, Józef
Misiak, Stanis³aw Jarosz, Hubert
Michalski. Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ Tadeusz Wierzchowski, a
jego cz³onkami wybrano: Czes³awa
Koz³owskiego, Henrykê Zygmanowsk¹, Piotra Szel¹ga, Andrzeja
Pinkasa, Gabrielê Nauman i Józefa
Karpowicza.
Na Osiedlu Nr 3 w sk³ad Rady Osiedlowej weszli: Grochowicz Janina,
Warsiñski Mieczys³aw, Wójciak Miros³aw, So³owiej Stefan, £ebedyñska
W³adys³awa, Tokarczyk Krzysztof, Piwoni Wanda, Kaczmarek Janusz, Jab³onowski Witold, Pietrzak Wies³aw, Markowska Janina, Marzec Czes³aw, Borowiak Regina, Malczewski Tomasz 15.
Kusiakiewicz Tadeusz. Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ Mieczys³aw Warsiñski, a jego cz³onkami wybrano: Grochowicz Janinê, £ebedyñsk¹ W³adys³awê, Tokarczyka Krzysztofa, Piwoni
Wandê, Jab³onowskiego Witolda, Malczewskiego Tomasza.
Na Osiedlu nr 4 w sk³ad Rady Osiedlowej weszli: Janusz Lubczyñski,
Kamil Malankiewicz, Teresa Domagalska, Iwona Na³ódka, Waldemar
Wawrzyniak, Wojciech Wawrzyniak,
Leszek Czajkowski, Krzysztof Sadowski, W³odzimierz Wotawa, Wies³aw Malaca, Józef Przybylski, Wies³awa Cielak, Grzegorz Dziêgielewski, Eugeniusz Rozbicki, Henryk Jalan. Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ Janusz Lubczyñski, a jego cz³onkami wybrano: Waldemara Wawrzyniaka, Leszka Czajkowskiego, Teresê
Domagalsk¹, Wies³awa Malaca i Eugeniusza Rozbickiego.
(m)

zajêæ bibliotekarskich szlifowaæ te
cnoty, a¿ do osi¹gniêcia doskona³oci, nie zapominaj¹c wszak¿e o godnych poborach za wykonywan¹ pracê. Nasi bibliotekarze w³anie tacy
s¹, ale czy pamiêta siê o ich godnych
poborach? Po referacie gocinnie
wyst¹pili uczniowie Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia w Gryficach  Magdalena Drelich i Aleksandra Stawiñska z klasy Siergieja Ko-

¿ewnikowa oraz Kwintet Akordeonowy z klasy Ma³gorzaty Drelich. Spotkanie koñczy³y rozmowy przy kawie
i ciastkach. Mo¿na by³o te¿ przy okazji zaznajomiæ siê ze zbiorami ksi¹¿ek z lat 50-tych oraz tymi, które posiadaj¹ autografy autorów. W holu biblioteki czynna jest tak¿e wystawa
powiêcona papie¿owi Janowi Paw³owi II, a w przygotowaniu jest wystawa filatelistyczna
(maja)
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Dzieñ Godnoci
W kalendarzu, 5 maj to Dzieñ
Godnoci Osoby z Niepe³nosprawnoci¹ Intelektualn¹, ale w tym roku
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoledzeniem Umys³owym Ko³o w Gryficach, postanowi³o, ¿e spotkanie integracyjne ze
spo³ecznoci¹ miasta nast¹pi dnia 1
maja br. na Placu Zwyciêstwa.
Na spotkanie licznie przybyli
mieszkañcy Gryfic i okolicznych
wiosek. Wród zaproszonych goci
da³o siê zauwa¿yæ pos³ankê Samoobrony pani¹ Reginê Wasilewsk¹ 
Kita i burmistrza Gryfic Andrzeja
Szczyg³a. Do wspólnej zabawy zebranych na Placu Zwyciêstwa zaprosi³ przewodnicz¹cy Zarz¹du
Stowarzyszenia pan Grzegorz Mo-

ta³a. A póniej by³y prezentacje dorobku: Roztañczona Gromada z
OREW pokaza³a, jak popisowo tañczy polkê, grupa teatralna w wielkim skupieniu przedstawi³a bajkê o
Jasiu i Ma³gosi, ZPiR Tarantule
pod kierunkiem Jolanty Nowak i
Agnieszki Janeckiej-Kuta zademonstrowa³ uk³ady taneczne pt. Kurczaki i Polka mieszka. Przedszkolaki z Przedszkola nr 1 w Gryficach, których opiekunem jest pani
Renata Wojciechowska, te¿ udowodni³y, ¿e potrafi¹ tañczyæ na scenie.
Wszystkie zabawy by³y przeplatane
aukcjami prac, wykonanymi przez
podopiecznych w pracowniach znajduj¹cych siê na terenie orodka:
pracownia plastyczna i prac w
papierze - pod kierunkiem
pani Barbary Mrozowskiej
wystawi³a prace Agnieszki
Kluza  kolorowe fantazje i
obraz na szkle S³onecznikioraz Bratki wykonane
na szkle przez Karolinê Szymañsk¹,
pracownia stolarska  pod
kierunkiem terapeuty Tomasza Jêdzury wystawi³a Rajski
Ptak i wiecznik Mustang prace wykonane przez Adama
Piestrzeniewicza ze sklejki,
wycinanej pi³¹ w³osow¹
pracownia kroju i szycia 
pod kierunkiem terapeuty
Aliny Rymer wystawi³a prace
zbiorowe - Kwiaty i Powiew Wiosny, obrazy wykonane haftem wst¹¿eczkowym
pracownia hafciarskowikliniarska  pod kierun-

W¹tpliwy ozdobnik

W parku miejskim daje siê zauwa¿yæ czystoæ. Nie ma fruwaj¹cych papierów
na alejkach ani pod ozdobnymi krzewami. Mimo to, spacerowiczów denerwuje
pozostawiony pniak, nisko przyciêty, ale pniak, w ziemi przy schodach zejciowych na B³onie. Szkoda, ¿e ten w¹tpliwy ozdobnik nie zosta³ usuniêty. Zbli¿aj¹
siê Dni Gryfic, wiêc mo¿e warto pomyleæ i szybko zniwelowaæ to miejsce.
Wiadomo przecie¿, ¿e wiêto Miasta powoduje przyjazd turystów i mieszkañców nie tylko naszego powiatu. Wiadomo te¿, ¿e zabawa zwykle trwa do pónych
godzin i nikomu nie jest potrzebny rozbity nos, bo nieopatrznie zahaczy siê nog¹
o wystaj¹ce resztki spróchnia³ego pniaka.
(R)

kiem terapeuty Marii Zaborowskiej
wystawi³a Kwadratowy Obrus
wykonany haftem krzy¿ykowym
przez Ma³gorzatê Pachock¹  wykonanie tej pracy zajê³o dwa miesi¹ce
pracownia komputerowo- poligraficzna  pod kierunkiem terapeuty Moniki Senejko wystawi³a obraz
Roztañczone cd-ki, który wykona³y Monika Nowakowska i
Agnieszka Kurowska,
pracownia zdobnictwa artystycznego  pod kierunkiem terapeuty Gra¿yny Ciep³owskiej wystawi³y pracê wykonan¹ na blejt-ramie,
malowan¹ farbami akrylowymi, pt.
Lato, która zosta³a wykonana
przez Edytê Heilik oraz Wiosnê w
wazonie - pracê Beaty B¹k
pracownia ceramiczna  pod kierunkiem terapeuty Anny Jêdzury wystawi³a Garnki ceramiczne, które
wykona³ Waldemar Pacak. Tutaj dodamy, ¿e glina formowana jest z plastra,
wypalana w temperaturze 960C, a nastêpnie szkliwiona w temp. 1050C.
Przedstawiaj¹c wszystkie pracownie dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu Na
Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym w Gryficach i terapeutów prowadz¹cych w nich zajêcia, chcemy
czytelnikom uwiadomiæ, ¿e wród nas

¿yj¹ i tworz¹ piêkne ozdoby, ludzi,
którzy nie zawsze maj¹ sprawne d³onie, ale w pracach wykonanych w³anie
przez nich zawsze odnajdziemy wielkie serca, które kochaj¹ bezinteresownie i tylko tego od nas wymagaj¹, by
byæ kochanymi. Spotkanie z nimi na
Placu Zwyciêstwa, jak powiedzia³a
pani Anna Jêdzura: by³o te¿ podziêkowaniem naszemu spo³eczeñstwu za
zrozumienie osób niepe³nosprawnych, tolerancjê i ¿yczliwoæ, okazywan¹ podczas codziennych z nimi
spotkañ. A tego w³anie uczymy siê
ju¿ od 8 lat, bo w³anie tyle lat minê³o, kiedy po raz pierwszy spotkalimy siê na Placu Zwyciêstwa. Pieni¹dze uzyskane z aukcji zostan¹ przeznaczone na cele integracyjne  wycieczki, pikniki itp.. Stowarzyszenie
za porednictwem naszej gazety
dziêkuje za wszelk¹ pomoc i ¿yczliwoæ swoim sponsorom: PKS Gryfice, pañstwu Izabeli i Zbigniewowi
Grabowskim  ZPM w Ociêcinie,
pañstwu Bugowskim (piekarniacukiernia), DPS Gryfice, pani Genowefie Misiak (hurtownia spo¿ywcza w Gryficach), panu Andrzejowi
Skiba (zak³ady miêsne), panu Sobczakowi (piekarnia w Resku) oraz
masarni w wierznie.
(maja)
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GRYFICKA KRONIKA

Filipek Lotarski

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej
Foto Krystyna. Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Piaskownica

Informujemy, ¿e SM Nad Reg¹ uporz¹dkowa³a miejsca niebezpieczne nad Reg¹ na placu zabaw przy ul.Wojska Polskiego 6. Wymieniono
spróchnia³¹ belkê na hutawce i podobn¹ przy piaskownicy. Za dba³oæ o
bezpieczeñstwo dzieci rodzice dziêkuj¹!
(R)

Podziêkowania dla

pani Renaty Bartoszewicz
i wszystkich pracowników
restauracji BARTWAL LUX
za zorganizowanie wspania³ego i niezapomnianego wesela
sk³adaj¹ Monika i Darek wraz z rodzicami
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Ca³a Polska czyta dzieciom w Gryficach

Zas³uchane
przedszkolaki

7 maja br. o godz.10.00 czytelnia Dzia³u Dzieciêcego w Miejskiej
Bibliotece w Gryficach zape³ni³a siê
przedszkolakami  6-latkami z zerówek gryfickich szkó³ podstawowych. Z SP nr 4 wraz z pani¹
Agnieszk¹ Jaremicz przysz³y dzieci
z klasy C, a maluchy z SP nr 3 przyprowadzi³y: pani Ma³ogorzata Janowska  opiekunka klasy A oraz
pani Edyta Bartoszewicz - I³owiecka  opiekunka klasy C. Przyby³y
one, aby wys³uchaæ fragmentu
ksi¹¿ki, czytanej przez ¿o³nierza 
kpt.Grzegorza Burcza. Spotkanie to
zorganizowano dla nich pod has³em: Bajki o misiu, a poprowadzi³a je pani Anna Burda  pracownik gryfickiej Biblioteki. Zanim zaproszony ¿o³nierz rozpocz¹³ czytanie bajki, któr¹ by³y fragmenty przygód Misia Uszatka, bibliotekarka
opowiedzia³a o najbardziej znanych
bajkowych niedwiadkach i historiach ich powstania. Przedszkolaki

s³ucha³y jej z zainteresowaniem, a
nawet wtr¹ca³y siê do opowieci.
Nastêpnie wszystkie dzieci zaprezentowa³y przyniesione ze sob¹
misiowe maskotki, z których pod
koniec spotkania pan Grzegorz Burcza wybra³ dwie  najbardziej kolorow¹ i najbielsz¹  a ich mali w³aciciele zostali nagrodzeni ksi¹¿kami.
Potem przysz³a wreszcie pora na
kulminacyjny punkt programu, czyli...bajkê. Przedszkolaki wys³ucha³y jej w skupieniu, ¿ywio³owo reaguj¹c miechem w najzabawniejszych momentach. Spotkanie zakoñczy³o siê krótkim sprawdzianem tego, co dzieciaki zapamiêta³y w ci¹gu tych kilkudziesiêciu minut. Pani Anna Burda zadawa³a im
pytania, a w zamian za dobre odpowiedzi maluchy otrzymywa³y s³odycze. Nikt nie zosta³ pominiêty i
dlatego wszystkie przedszkolaki
opuci³y bibliotekê z szerokimi
umiechami.
(m)
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Majówka z GDK
Pierwszy dzieñ majowego miesi¹ca to spotkanie na Placu Zwyciêstwa z reprezentantami Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem
Umys³owym Ko³o w Gryficach, na
które przybyli wszyscy podopieczni
Stowarzyszenia z rodzinami i swoimi
przyjació³mi. Dzieñ ten trochê wyprzedzi³ 8 rocznicê obchodzonego 5
maja Dnia Godnoci Osoby z Niepe³nosprawnoci¹ Intelektualn¹.
Dzieñ 2 maja to Rejonowe Eliminacje Przegl¹du Muzycznych Zespo³ów Ludowych, których wystêpy i
repertuar ocenia³o jury w sk³adzie:
Henryk Walentynowicz, Krystyna
Radom i Eugeniusz Gilski. W kategorii dzieci wyró¿nienie miejscowe
otrzyma³ Dzieciêcy Zespó³ Ludowy
Weso³e Nutki z klubu m³odzie¿owego w Cerkwicy. W kategorii doroli
wyró¿nienie i kwalifikacjê do Przegl¹du Wojewódzkiego otrzymali: Zespó³ Ludowy Stawianki ze Stawna,
Zespó³ Folklorystyczny Balbiny z
Polic, Zespó³ piewaczy Kuku³eczka z Brojc, Zespó³ piewaczy Stuchowianki ze Stuchowa, Zespó³
piewaczy Czerwona Ró¿a z Karnic i Kapela Folklorystyczna Baszewiacy i ich Przepióreczki z Gryfic.
W ten sam dzieñ na Placu Zwyciêstwa odby³y siê Rejonowe Eliminacje
Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych,

Pose³
w Gryficach!
W dniu 16 maja 2007 roku
w godzinach 14.00-15.00 w
biurze PO w Gryficach przy ul.
Niepodleg³oci 63A odbêdzie
siê spotkanie Pos³a na Sejm RP
Arkadiusza Litwiñskiego z
mieszkañcami Gryfic. Spotkanie odbêdzie siê w ramach dy¿uru poselskiego i ma charakter
otwarty.
(r)

których wystêpy oceni³o jury w tym
samym sk³adzie. Wyró¿nienie i kwalifikacjê do Przegl¹du Wojewódzkiego uzyska³ Zespó³ Piosenki i Ruchu
Tarantule Gr. II i Gr. IV z Gryfic.
3 maja z kolei odby³ siê Koncert
Majowy, który rozpocz¹³ siê od wystêpu Knopik Drums Solo, czyli Tomasza Knopika  wirtuoza perkusji.
Nastêpnym punktem programu by³
pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu uczniów szko³y tañca Iskra,
dzia³aj¹cej przy gryfickim Domu
Kultury. Koncert rodzimego hiphopu zgromadzi³ bardzo liczn¹ grupê
m³odzie¿y, lubi¹cej ten rodzaj wyra¿ania swojej myli twórczej i buntu 
m³odzi maj¹ do tego prawo, by ze
sceny mówiæ o tym, co ich boli lub
cieszy. Do doros³ych nale¿y us³yszeæ
to, co mówi¹ i wyci¹gn¹æ wnioski, by
znaleæ porozumienie. Pokazy break- dance i freestyle wzbudzi³y podziw i gromkie brawa, a recital gryfickiego barda  Romana Kaczorowskiego zadowoli³ niejedno wra¿liwe
serce zgromadzonych na Placu Zwyciêstwa. Majówkê koñczy³ wystêp
zespo³u Sprint Band. Reasumuj¹c:
majówka zorganizowana przez GDK
by³a udana i ka¿dy, kto chcia³ w niej
uczestniczyæ nie móg³ byæ rozczarowany, bo ka¿dy na niej co dla siebie
znalaz³.
(maja)

So³tysi wybrani, Rady So³eckie
jeszcze nie do koñca...
Na dzieñ 27 kwiecieñ br. zaplanowano definitywne zakoñczenie
wyborów so³tysów i Rad So³eckich.
Niestety nie wszystko przebieg³o
zgodnie z planem i jeszcze nie we
wszystkich so³ectwach mieszkañcy
o wyborach mog¹ zapomnieæ. A oto
wyniki zorganizowanych zebrañ:
Trzyg³ów  na stanowisko so³tysa
kandydowa³y 3 osoby: Brygida Lisiak, Anna Przepióra i S³awomir Zieliñski. Wygra³a Brygida Lisiak. W
Radzie So³eckiej wspomog¹ j¹: S³a-

womir Zieliñski, Maria Pluta, Krystyna Cymkiej, Barbara Ma³ecka, Anna
Przepióra.
Prusinowo  mieszkañcy, którzy
ponownie wybierali sporód dwóch
kandydatów: Grzegorza Lipy i Marii
Szafrañskiej, podjêli decyzjê, ¿e so³tysem zostanie kobieta. Niestety wiêkszoæ po tym g³osowaniu uda³a siê do
domów, zapominaj¹c o wyborze Rady
So³eckiej. Z powodu braku quorum
postanowiono zwo³aæ kolejne zebranie, które ma wy³oniæ Radê. Jego ter-

min ustalono na dzieñ 10 maja br.
Kukañ  na zebraniu mieszkañcy mieli wy³oniæ nowych cz³onków
Rady So³eckiej, co by³o spowodowane rezygnacj¹ tych ju¿ wybranych. Niestety nie stwierdzono quorum potrzebnego, by g³osowanie
by³o prawomocne, wiêc znów ustalono kolejny termin wyborów. Okaza³o siê jednak, ¿e starzy cz³onkowie Rady postanowili wycofaæ swoje
rezygnacje i w ten sposób sprawa
sama siê rozwi¹za³a.
(m)
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SUKCES GRYFICKICH AKORDEONISTÓW!

21 kwietnia w Stalowej Woli zakoñczy³ siê III Ogólnopolski Festiwal
Akordeonowych Zespo³ów Kameralnych. Konfrontacje m³odych akordeonistów swoim patronatem obj¹³ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku do tego presti¿owego
konkursu przyst¹pi³y zespo³y z ró¿nych
stron Polski: Bi³goraja, Jaros³awia,
Zb¹szynia, Przemyla, Przeworska,
Siedlec, Stalowej Woli, M³awy, Radzynia Podlaskiego, Krakowa i Gryfic.
Uczniowie szkó³ muzycznych pierwszego stopnia zmierzyli siê w dwóch
kategoriach: jednorodnych zespo³ów
akordeonowych i zespo³ów z udzia³em
akordeonu. Regulamin dopuszcza³
udzia³ absolwentów szkó³ z 2006 roku,
co niew¹tpliwie wp³ynê³o na poziom
prezentacji estradowych i da³o szansê
uczestnictwa wiêkszej iloci zespo³om.
Produkcje m³odych akordeonistów
ocenia³o Jury w sk³adzie: prof. Bogdan
Dowlasz (Akademia Muzyczna w
£odzi, akordeonista, kompozytor, autorytet w zakresie metodyki nauczania i
interpretacji muzyki wspó³czesnej, juror konkursów miêdzynarodowych),
prof. Teresa Adamowicz  Kaszuba
(Akademia Muzyczna w Poznaniu, solistka i kameralistka, ceniony pedagog
i muzyk), mgr Andrzej Smolik (Sanocka Wy¿sza Szko³a Zawodowa, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II st. w
Sanoku, krajowy ekspert i konsultant
akordeonu, juror konkursów miêdzynarodowych) oraz mgr W³adys³aw Czub
(konsultant OZMP w Rzeszowie, wizytator Spo³ecznych Ognisk Muzycznych
woj. tarnobrzeskiego).
Gryfick¹ szko³ê muzyczn¹ i jednoczenie ca³¹ pó³nocno-zachodni¹ czêæ
kraju na festiwalu reprezentowa³ Kwintet Akordeonowy, prowadzony przez
Pani¹ Ma³gorzatê Drelich. Martyna
Pluta, Joanna Labuda, Marta Drelich,
Marcin Hawryluk i Sebastian So³owij
wywalczyli II nagrodê. Sukces tej
uzdolnionej muzycznie m³odzie¿y jest
tym wiêkszy, i¿ przypad³ na pierwszy
dla zespo³u udzia³ w konkursie o zasiêgu ogólnopolskim. Nasi akordeonici
poprzez swój udzia³ i laury w festiwalu
dowiedli, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ sukces,
niezale¿nie od napotkanych po drodze
trudnoci. Dziêki pracy, zaanga¿owaniu, i wewnêtrznej dyscyplinie konsekwentnie realizowali wyznaczone zadania, a¿ osi¹gnêli wymarzony cel.
Dodatkowo Jury wyró¿ni³o Pani¹ Ma³-

gorzatê Drelich dyplomem uznania za
wyró¿niaj¹ce przygotowanie zespo³u
do festiwalu.
Szczêcie i radoæ z nagrody udzieli³y siê nie tylko akordeonistom, ich
najbli¿szym, kole¿ankom, kolegom i
przyjacio³om, ale wszystkim tym osobom, które uwierzy³y w mo¿liwoci
zespo³u, zaufa³y dowiadczeniu Pani
Ma³gorzaty Drelich i wspomog³y finansowo organizacjê wyjazdu na festiwal. Dlatego w szczególny sposób m³odzi muzycy serdecznie dziêkuj¹ Panu
Andrzejowi Szczyg³owi - Burmistrzowi Gryfic, Panu S³awomirowi Ruszkowskiemu  Burmistrzowi Trzebiatowa, Panu Lechowi Puzdrowskiemu 
Wójtowi Karnic, Ks. kan. Jerzemu Sonie  Proboszczowi parafii p. w. Wniebowziêcia NMP w Gryficach, Panu Franciszkowi Kaszczyszynowi i grupie motocyklistów uczestnicz¹cych w gryfickim
wiosennym zlocie, Pañstwu Irenie i Piotrowi Siwiñskim, Panu Mieczys³awowi
Drelichowi, Pani Miros³awie Ostrowskiej, Pañstwu Annie i Bartoszowi
Ostrowskim, Panu Tomaszowi Murawce
i wszystkim darczyñcom i dobrodziejom
- mi³onikom akordeonowej sztuki.
Cz³onkowie zespo³u oprócz uczestnictwa w konkursie promowali gminy
Gryfice, Trzebiatów i Karnice, sk¹d
pochodz¹. Pani Magdalena Pamu³a 
Dyrektor PSM I i II stopnia w Stalowej
Woli stworzy³a komfortowe warunki do
przeprowadzenia promocji. Zaprezentowana gociom, uczestnikom i publicznoci festiwalowej oferta turystyczno-wypoczynkowa regionów spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem. M³odzie¿ odpowiada³a na wiele
pytañ dotycz¹cych po³o¿enia geograficznego, walorów rodowiska naturalnego, kultury, zabytków, bazy noclegowej i atrakcji turystycznych zapraszaj¹c wszystkich zainteresowanych nad
polskie morze.

Wszystkich Czytelników, melomanów, zainteresowanych nauk¹ gry, dzieci, m³odzie¿ i doros³ych wdziêczni i
szczêliwi akordeonici zapraszaj¹ na

koncert, który odbêdzie siê w poniedzia³ek 14 maja, o godz. 17:00 w auli
szko³y muzycznej, przy ul. J. Pi³sudskiego 3.
Muzyk

wiêto PCK

W kawiarence gryfickiego Domu
Kultury, dnia 7 maja br., mia³a miejsce
ma³a uroczystoæ zwi¹zana z obchodami wiêta Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, na któr¹ przybyli: Zdzis³aw
Szmit z Zarz¹du Okrêgu PCK Szczecin,
prezes ZR PCK Andrzej Szczygie³,
doktor nauk medycznych Jerzy Gruszczyñski, cz³onek Rady Rejonowej HDK
Klemens Robaszkiewicz, Sekretarz ZR
PCK Antonii Ludwicki, cz³onek Rady
M³odzie¿owej PCJ Ma³gorzata Krawczyk, pracownik biura ZR PCK Gryfice
Teresa Grabowska oraz honorowi
krwiodawcy i m³odzie¿ zwi¹zana z
PCK. Okolicznociowy referat dotycz¹cy historii powstania Czerwonego
Krzy¿a i jego dzia³añ po dzieñ dzisiejszy wyg³osi³ pan Antoni Ludwicki. Nastêpnie pan Zdzis³aw Szmit odznaczy³
odznak¹ Zas³u¿ony Honorowy Dawca
Krwi nastêpuj¹ce osoby:
za oddanie 6 litrów krwi  Pawe³
Kacprzak i Jerzy Górny
za oddanie 12 litrów krwi  Józef
Staszczyk, Maria Kruk, Wies³aw Kruk

i Maciej Talarczyk
za oddanie 18 litrów krwi  Dawid
Ho³ub, Ryszard Iwanejko, Maria Kruk
i Wies³aw Kruk.
Wszyscy odznaczeni otrzymali od
Prezesa Zarz¹du Rejonowego PCK
piêkne bordowe ró¿e i serdeczne gratulacje. W wystroju GDK-owskiej kawiarenki znalaz³o siê kilkadziesi¹t prac
uczestników konkursu plastycznego
PCK pt. Ka¿dy uczeñ nam podpowie,
jak dbaæ o w³asne zdrowie, którego
laureatami zostali:
w kategorii klas I-III  Pawe³
Brzózka (SP nr 1 Trzebiatów), £ukasz
Hamulczyk (SP Trzyg³ów), Karolina
Sobutka (SP Rogozina)
w kategorii klas IV-VI  Karolina
Goszczyñska (SP Brojce), Beata Kulikowska (SP Górzyca), Laura Flis (SP nr
2 Trzebiatów).
Zwyciêscy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe.
Wszyscy zgromadzeni dobrze wykorzystali wi¹teczne spotkanie i mi³o
oraz weso³o spêdzili czas.
(maja)

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).

STRA¯ PO¯ARNA
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Pod patronem w. Floriana

Dzieñ Stra¿aka

W wi¹teczne popo³udnie 3 maja
br., mieszkañcy Mrze¿yna mogli podziwiaæ id¹cych ulicami ich miasta,
ubranych w galowe stroje i w pe³nym
rynsztunku, stra¿aków z jednostek
ca³ego powiatu. Bowiem oprócz
wiêta Konstytucji, 3 maja obchodzony jest równie¿ Dzieñ Stra¿aka. Uroczystoæ ta zgromadzi³a wielu uczestników, wród których oprócz zwyk³ych ludzi, chc¹cych sw¹ obecnoci¹
podziêkowaæ stra¿akom za ich pracê,
znaleli siê te¿ gocie specjalni: pose³
na sejm - Pan Artur Litwiñski, cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP - Stanis³aw Kopeæ,
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Marek Kowalski, reprezentant w³adz powiatowych Zwi¹zku OSP RP - Andrzej
Szczygie³ oraz przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych. Rolê gospodarzy
pe³nili: Starosta Gryficki Kazimierz
Saæ i Komendant Powiatowy PSP w
Gryficach bryg. Edward Pruski.
Ten wi¹teczny dla pracowników
Stra¿y Po¿arnej dzieñ, zosta³ zainaugurowany Msza wiêt¹, która odby³a
siê w Kociele p.w. w. Ap. Piotra i
Paw³a, koncelebrowan¹ przez proboszcza - ks. Wojciecha Helaka oraz
Kapelana Zachodniopomorskich
Stra¿aków - ks. kpt. Ryszarda Szczyg³a. Dodatkowym akcentem mszy
by³o ofiarowanie parafii przez mrze¿yñsk¹ jednostkê po¿arn¹ ornatu z
wizerunkiem swojego patrona - w.
Floriana.
Kiedy ju¿ kocielna czêæ stra¿ackiego wiêta zosta³a zakoñczona,
zgromadzeni przemaszerowali do
portu, gdzie rozpocz¹³ siê oficjalny
etap uroczystoci. G³ównym wydarzeniem by³o tu nadanie sztandaru
jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Mrze¿ynie. Jego fundatorami
by³a spo³ecznoæ gminy Trzebiatów,
która w ten sposób chcia³a z³o¿yæ dowód uznania dla 40-letniej dzia³alnoci jednostki. Sztandar uroczycie
powiêcono oraz udekorowano Br¹zowym Znakiem Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej, a prezentowa³ go przewodnicz¹cy spo³ecznego komitetu
fundacji - dh Krzysztof W³odarczyk.
Symbolicznym zakoñczeniem tej ceremonii by³o wbijanie przez fundatorów okolicznociowych gwodzi w
sztandarowy drzewiec. Tych by³o
wielu, wiêc szybko zape³ni³ siê on
¿elaznymi æwiekami.
Kolejnym wa¿nym elementem
oficjalnej czêci Dnia Stra¿aka by³o
wrêczenie medali i odznaczeñ najbardziej zas³u¿onym funkcjonariuszom,
które otrzymali:
Z³oty Znak Zwi¹zku - dh SZOZDA Kazimierz
Medal Honorowy im. Boles³awa

Chomicza - dh BLACHURA Adam
Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa - dh TARNOWSKI Pawe³, dh
JASTRZÊBSKI Artur
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa - dh RUSZKOWSKI S³awomir, dh STÊCZNY Józef
Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa - dh SMULSKI Grzegorz,
dh KARCZEWSKI Krzysztof, dh
RYBA Mariusz, dh KACPRZYCKI
Krzysztof, dh BORATYÑSKI Jaros³aw, dh PIJAROWSKI Tomasz
Odznaka Wzorowy Stra¿ak - dh
KRAWACKI Adam, dh BRZÓZEK
Roman, dh HELEWSKI Marcin, dh
Krasowski Piotr, dh RACZKIEWICZ
Mariusz, dh KIJEWSKI Krzysztof
Odznaki za wys³ugê lat - dh HLIWA Grzegorz (55- lecie), dh BLACHURA Adam (50- lecie), dh D¥BROWSKI Ryszard (45- lecie), dh
STÊCZNY Józef ( 35- lecie), dh FERENC Jerzy ( 35- lecie), dh PRÊTKI
Ryszard (( 35- lecie), dh OWIÊCIMSKI Jan ( 35- lecie), dh PIJAROWSKI
Henryk ( 35- lecie), dh MAREK Tadeusz ( 35- lecie), dh PO£OWYSZAK
Zenon ( 35- lecie), dh B£OÑSKI Ryszard ( 35- lecie), dh HOJCZYK Józef
( 30- lecie), dh HLIWA Ryszard ( 30lecie), dh NIEKREWICZ Zbigniew (
30- lecie), dh £AZORYSZAK Micha³
( 30- lecie), dh £AZORYSZAK Miros³aw ( 30- lecie), dh £AZORYSZAK
Grzegorz ( 30- lecie), dh NIEKREWICZ Dariusz ( 30- lecie), dh RAUBE Dariusz (25- lecie), dh HOLBRY
Ryszard (20- lecie), dh BUTKIEWICZ Wojciech (15- lecie), dh
OWIÊCIMSKI Dariusz ((15- lecie),
dh WINIEWSKI Jan (15- lecie), dh
MURACH Dariusz ((15- lecie), dh
BRZÓZEK Roman (15- lecie).
W tym jak¿e wa¿nym dniu wrêczono równie¿ awanse na wy¿szy stopieñ s³u¿by. Wród gryfickich stra¿aków, z r¹k Zachodniopomorskiego

Komendanta Powiatowego PSP nadbryg, Marka Kowalskiego, odebrali je:
Robert Gardzielewski - awansowa³ na stopieñ starszego ogniomistrza,
Dariusz Józefowicz - awansowa³
na stopieñ m³odszego ogniomistrza,
Adam Tyszer - awansowa³ na stopieñ starszego sekcyjnego.
Kiedy ju¿ odznaczenia i nagrody

zosta³y wrêczone, a zaproszeni gocie
i gospodarze zakoñczyli swoje przemówienia, wszyscy zgromadzeni
cz³onkowie uroczystoci, przy dwiêkach orkiestry dêtej OSP P³oty, udali
siê na teren mrze¿yñskiego OSiR-u,
gdzie czeka³ na nich piknik stra¿acki
oraz zabawa taneczna, przy muzyce
zespo³u HULA GULA. A ¿e by³o co
wiêtowaæ, to wiêtowano bardzo
d³ugo i hucznie.
(m, jb)
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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 3 pokojowe pow. 50 mkw po³o¿one w £obzie
przy ul. Komuny Paryskiej. Tel. 663
768 461 lub 692 917 514.
n Kupie kawalerkê na terenie
£obza. Tel 397 6769, 661 719 589

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

n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel 691 794 996.
n Sprzedam kawalerkê w Resku.
Tel 781 933 616
n Sprzedam mieszkanie w bloku, 2
pokoje w Ostrzycy 10 km od Nowogardu. Cena 40000 z³. Tel. 692 141 969
n Kupiê mieszkanie w Resku 1 lub
2-pokojowe, parter lub piêtro. Tel.
091 397 39 40, 600 265 547.
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 Kupiê Nysa, ¿uk, Polonez, Mercedes 123 - gotówka. Dojazd. Tel. 691
794 996.
n Sprzedam OPEL KADET KOMBI
1,4 -benz. 1990 r, centr. zamek,
szyber dach, szary metalik - orygina³, bezwypadkowy, stan b. dobry,
b. ekonomiczny, cena 3150 z³ (+
uzgodni.) , £-z, Cicha 3, tel.
3974127 lub 604845757.

n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
n Sprzedam tanio pianino, gwarancja, transport gratis. Tel. 0601
587 438
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

Reklama w gazecie

091 397 37 30
wppp1@wp.pl

n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia
zajêæ muzycznych, plastycznych i
ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263
n Przyjmê mê¿czyznê do pracy legalnej 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.

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o
pow. 846 mkw po³o¿on¹ w £obzie
przy ul. Chopina. Tel 663 768 461
lub 692 917 514.
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.
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 Sprzedam halê 800 mkw. w miecie, ul. Rapackiego, dzia³ka 1840
mkw. Tel. 607 553 912.

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.

n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

SPORT
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Dru¿yn Podwórkowych

Najm³odsi pi³karze
w akcji

LAS GALAKTIKOS
6 maja o godz. 10.00 na by³ych kortach tenisowych rozpocz¹³ siê turniej dru¿yn podwórkowych o Puchar Burmistrza Gryfic. Przedstawiamy pierwsze wyniki:
I TURNIEJ DRU¯YN PODWÓRKOWY W PI£CE NO¯NEJ O PUCHAR
BURMISTRZA GRYF1C
Wyniki meczów z 6 maja 2007 r
Klasy 0-2 rocznik 2000-1998
1/ PRZEDSZKOLAKI SITY  GEPARDY 0:7
2/ POCIECHY 2000 - PRZEDSZKOLAKI SITY 1:1
3/ GEPARDY - POCIECHY 2000 4:0
Klasy 3-4 rocznik 1997 - 1996
1/ SZKÓ£KA P. DIEGO I - SZKÓ£KA P. DIEGO II 8:0
2/ BRICO MARCHE - SZKÓ£KA P. DIEGO II 2:0
3/ SZKÓ£KA P. DIEGO III - SZKÓ£KA P. DIEGO II 4:0
4/ SZKÓ£KA P. DIEGO I - BRICO MARCHE 1:1
5/ BRICO MARCHE - SZKÓ£KA P. DIEGO III 3:0
6/ SZKÓ£KA P. DIEGO II - SZKÓ£KA P. DIEGO I 1:3
Klasy 5-6, rocznik 1995 - 1994
1/ LAS GALAKTIKOS - SZKÓ£KA P. DIEGO III 8:0
2/ SZKÓ£KA P. DIEGO - B£YSKAWICA Z NAD PODWÓRKA 0:2
3/ TRZYG£ÓW - SZKÓ£KA P. DIEGO II 3:0
4/ MANCHESTER - LAS GALAKTIKOS 0:2
5/ SZKÓ£KA P. DIEGO III - SZKÓ£KA P. DIEGO I 5:0
6/ B£YSKAWICA Z NAD PODWÓRKA - TRZYG£ÓW 0:2
7/ SZKÓ£KA P. DIEGO I - MANCHESTER 0:1
8/ SZKÓ£KA P. DIEGO III - SZKÓ£KA P. DIEGO II 5:2
9/ TRZYG£ÓW - LAS GALAKTIKOS 1:2

DIEGO 1
GEPARDY

POCIECHY

PRZEDSZKOLAKI
CITY

BRICO MARCHE

TRZYG£ÓW

SPORT
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Gryficcy lekkoatleci

P³otowscy lekkoatleci

7 zwyciêstw
w Wapnicy
W Wapnicy k/Miêdzyzdrojów
odby³y siê XI Wiosenne Biegi Prze³ajowe. Dla zawodników p³otowskiego Mokasyna koñczy³y one
okres przygotowawczy do startów
letnich. Ju¿ za tydzieñ bowiem
wezm¹ udzia³ w pierwszym powa¿nym starcie na bie¿ni  Mitingu LA
w Bia³ogardzie. A wracaj¹c do
Wapnicy... Start ten by³ bardzo udany. Zawodnicy Mokasyna odnieli siedem zwyciêstw, zajêli ponadto cztery drugie i dwa trzecie miejsca. Mistrzem Województwa Zachodniopomorskiego Nauczycieli
w biegach Prze³ajowych zosta³ po
zaciêtej walce nauczyciel Szko³y
Podstawowej nr 4 w Gryficach, trener i prezes MLUKS Mokasyn
P³oty  Szymon Kecler. Jest to drugi
tytu³ mistrzowski (poprzednio w
2005 roku) wywalczony w czterech
edycjach mistrzostw nauczycieli. W
tym miejscu warto przypomnieæ ¿e
w ubieg³ym roku w Mistrzostwach
Województwa zdoby³ on srebro, ale
w Mistrzostwach Polski LZS w ¯erkowie wywalczy³ pierwsze miejsce.
A podopieczni? Spisali siê równie dobrze. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcz¹t klas III  IV
wybiega³a Aleksandra Kecler. Drugi ale wród ch³opców by³ Krzysztof Nowak. W kategorii dziewcz¹t
klas V-VI tak¿e drugie miejsce
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przypad³o ¯anecie Wysockiej, szósta by³a Agnieszka Kraus, a ósma
Katarzyna Kecler. Wród ch³opców
tu¿ za podium, na czwartym miejscu
uplasowa³ siê £ukasz G³owacki.
Tak¹ sam¹ pozycjê zajê³a Patrycja
Marciniak w biegu dziewcz¹t klas I
gimnazjum. Pi¹ta w tym samym biegu by³a Roksana Melon, a szósta
Sara Jaworska. Zwyciêstwo w tym
biegu odnios³a inna zawodniczka
Mokasyna  Magdalena Or³owska, dla której by³ to pierwszy start
po z³amaniu nogi. Czwarte miejsce
w klasach drugich gimnazjum wywalczy³a Klaudia Kulesza.
Trzecie miejsce w kat. klas trzecich wywalczy³a Joanna B¹tkiewicz, za czwarta by³a Aleksandra
Kusajda. Marcel Serafiñski zdecydowanie zwyciê¿y³ wród gimnazjalistów klas trzecich. Zawodnicy
Mokasyna zape³nili ca³e podium
w biegu ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych. Wygra³ Dawid Wysocki, drugi by³ Tomasz Rakiej, a trzeci
Maciej Balonis. Uwieñczeniem
startu w Wapnicy by³y wygrane w
Biegu Otwartym. Wród pañ zwyciê¿y³a Ma³gorzata Ostrowska, a
wród panów Maciej Twór przed
Marcinem Sajkiem. Udany start
podsumowano w pobliskich Miêdzyzdrojach podczas spaceru po
pla¿y i molo.
(mm)

Otwarcie sezonu
i pierwsze sukcesy
D³ugi majowy weekend by³
pocz¹tkiem otwarcia sezonu lekkoatletycznego w województwie
zachodniopomorskim. Lekkoatleci ,,Chrobrego Gryfice tradycyjnie na inauguracjê sezonu
wyjechali do Gryfina, gdzie walczyli o tytu³y Mistrzostw Województwa Miêdzyszkolnych Klubów Sportowych. Podobnie jak w
poprzednich latach nasi zawodnicy wrócili z medalami, uzyskuj¹c
ju¿ w pierwszym starcie wiele
ciekawych wyników. Najlepszy
rezultat osi¹gn¹³ podopieczny
Artura Lecha - Arkadiusz Malij,
wygrywaj¹c skok w dal m³odzi- Damian Po³om  kulomiot
ków z bardzo dobrym wynikiem z Gryfic, jeden z najlepszych
5,65 m, Arek walczy³ równie w województwie
dzielnie w biegu na 100 m, gdzie
w eliminacjach wygra³ seriê z wynikiem 12,48, a w biegu fina³owym sie pchniêcia kul¹. Szósty medal dla
zdoby³ br¹zowy medal poprawiaj¹c klubu wywalczy³ w biegu na dystanswój wynik na 12,42 sek.
sie 300 m £ukasz Przybysz zajmuDwa medale, co by³o mi³¹ nie- j¹c trzecie miejsce z wynikiem
spodziank¹ wywalczyli wychowan- 39,75 sek., równie¿ trzecie miejsce
kowie Ewy Przybysz: Adrian Spa- wywalczy³ w skoku wzwy¿ Roman
czyñski w skoku w dal m³odzików Mantaj uzyskuj¹c wysokoæ 179
zdoby³ srebrny medal z wynikiem cm. W biegu na dystansie 1000 m
4,63 m i Joanna Przybysz w rzucie pi¹te miejsce zaj¹³ Adam Czerniecoszczepem na odleg³oæ 21,48 m ki z nowym rekordem ¿yciowym
wywalczy³a br¹zowy medal.
2.59,10 sek.
Pewnym kandydatem do z³otego
W ostatni¹ sobotê d³ugiego
medalu by³ najlepszy w ostatnich weekendu lekkoatleci wystartowali
latach w województwie kulomiot w Bia³ogardzie na Mitingu OtwarDamian Po³om, jednak piêæ nieuda- cia Sezonu, gdzie mogli walczyæ o
nych prób i tylko jeden rzut na odle- minima dopuszczaj¹ce do startów w
g³oæ 14,52 m wystarczy³ do uzy- Mistrzostwach Polski. Najbli¿szym
skania drugiego miejsca w konkur- uzyskania minimum by³ Damian
Po³om, który w pchniêciu kul¹ 6 kg
uzyska³ 14,96 m i do pe³ni szczêcia
zabrak³o tylko 4 cm. Damian wystartowa³ równie¿ w konkursie rzutu dyskiem, gdzie uzyska³ 39,87 m,
a minimum wynosi 42 m. W pchniêciu kul¹ uczestniczy³ tak¿e Mateusz
Jankowski, pierwszy rok w kategorii juniora m³odszego, uzyskuj¹c
11,72 m. Z bardzo dobrej strony
pokazali siê nasi redniodystansowcy biegaj¹cy 1000 m, zarówno
£ukasz Przybysz uzyskuj¹c 2.38,68
sek. w kategorii juniorów, jak i
Adam Czerniecki uzyskuj¹c
2.54,68 w kategorii m³odzików
poprawili swoje najlepsze osi¹gniêcia ¿yciowe co prognozuje osi¹ganie wysokich wyników w nadchodz¹cym sezonie startowym. Swoj¹
,,¿yciówkê ustanowi³ równie¿ najm³odszy ze startuj¹cych naszych
zawodników Adrian Spaczyñski,
który w biegu na dystansie 300 m
uzyska³ 43,71 sek. i jest to jeden z
lepszych wyników w kraju w tej
kategorii wiekowej.
(P)
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ZABRAK£O ARMAT!
Gryficka Sparta straci³a
cenne punkty w remisowej
potyczce z ni¿ej notowanym
HUTNIKIEM/EKO TRAS
Szczecin. Powód
niepowodzenia jest
prozaiczny  od d³u¿szego
czasu na strzeleck¹ niemoc
choruje wiêkszoæ
pi³karzy teamu sterowanego
przez Artura Kurkiewicza.
SPARTA  HUTNIK/EKO
TRAS 0:0
¯ó³ta kartka: Artur Kurkiewicz
(SPARTA)
Sêdziowa³: Karol Purczyñski ze
Stargardu Szcz.
SPARTA: Sylwester G³adysz 
Mateusz Janowski, Andrzej Paruch,
Mariusz Remplewicz, Mariusz
Wlalak, Hubert Urbanowicz (86' 
Pawe³ Bogacz), Pawe³ Rynalski (66'
 Jakub Gnat), Mariusz D¹browski,
Przemys³aw D¹browski, Artur Kurkiewicz, Krzysztof Wawiórko
Trener: Artur Kurkiewicz
HUTNIK/EKO TRAS: Micha³
M³ynarczyk  £ukasz Fechner (60'
 Micha³ Suchanowski), Marek
Bêbel, Marcin cis³owski, Tomasz
Bielecki, Rafa³ Jab³onowski (66' 
Rados³aw Marcyniuk), Piotr Rabe,
Tomasz Brzozowski, Mariusz Marcinowski, Bartosz Paris (62'  Tomasz Tobiañski), S³awomir Prêtkowski
Trener: Ireneusz Aksiuczyc
Ekipa ze Sto³czyna przyjecha³a do Gryfic z wyranie wytyczonym przez trenera Aksiuczyca celem  nie przegraæ. I jak siê po 90
minutach zawodów okaza³o, wytyczony plan minimum zrealizowa³a.
Na niewiele jednak zda³yby siê taktyczne gierki szkoleniowca hutników, gdyby pi³karze miejscowych
wykorzystali przynajmniej jedn¹ z
kilku znakomitych okazji do strzelenia gola.
Niedzielny mecz rozpocz¹³ siê
od ataków gospodarzy. W 3' uderzeniem zza linii pola karnego, próbowa³ zaskoczyæ Micha³a M³ynarczyka Pawe³ Rynalski  zmierzaj¹ca w
wiat³o bramki futbolówka trafi³a w
nogê stoj¹cego na linii strza³u Piotra Rabe i wysz³a na rzut ro¿ny. W
14' bliski powodzenia by³ Mariusz
Remplewicz, nie wykorzysta³ jednak mierzonego dorodkowania
swojego imiennika Wlalaka. W 16'
i 18' przed szans¹ na otworzenie
rezultatu stan¹³ Przemys³aw D¹-

browski. W obu przypadkach napastnik SPARTY minimalnie przestrzeli³. Przyjezdni po raz pierwszy
zagrozili Sylwestrowi G³adyszowi
w 21'. Gron¹ akcjê Piotra Rabe w
ostatnim momencie skasowa³
Krzysztof Wawiórko. Natomiast 8
minut póniej bilardowe zagranie
Mariusza Marcinowskiego zmarnowa³ rutynowany S³awomir Prêtkowski, w obrêbie pola karnego nieudolnie przyjmuj¹c pi³kê. Ostatni kwadrans inauguracyjnej ods³ony to
zdecydowana przewaga gospodarzy. W 34' g³ówka Mariusza D¹browskiego przelecia³a tu¿ nad
poprzeczk¹. W 37' 40-metrowy kros
Rynalskiego zaprzepaci³ Przemys³aw D¹browski, nie trafiaj¹c z 3
metrów do bramki opuszczonej
przez M³ynarczyka!!! A w 41' po
podaniu Remplewicza, tu¿ nad poprzeczk¹ strzela³ Hubert Urbanowicz. Po zmianie stron, do bardziej
zdecydowanych ataków ruszyli pi³karze ze Sto³czyna. W 47' G³adysz
efektownie obroni³ bombê z dystansu najskuteczniejszego pi³karza
HUTNIKA  Bartosza Parisa, a w
51' i 59' gryficki golkiper pokaza³
klasê pewnie interweniuj¹c po k¹liwych uderzeniach Piotra Rabe i
Marka Bêbela. SPARTA ponownie
przejê³a inicjatywê od 65'. W 68'
M³ynarczyk z najwy¿szym trudem
poradzi³ sobie z p³askim dorodkowaniem Wlalaka. Chwilê póniej,
po indywidualnej szar¿y Przemys³awa D¹browskiego, zwieñczonej
idealnym podaniem, fatalnie skik-

sowa³ Urbanowicz. Jednak najlepsz¹ okazjê bramkow¹ w tej czêci gry zaprzepaci³ w 75' Przemys³aw D¹browski  po zagraniu z
klepki Wlalaka, nieatakowany z
8 metrów kropn¹³ wysoko nad
poprzeczk¹. Jeszcze w 84' szczêcia
próbowa³ Urbanowicz  gryficki
pomocnik zdecydowa³ siê na strza³
rozpaczy, po którym potê¿nie bita
pi³ka wyl¹dowa³a na poprzeczce.
Gryficzanie nie wykorzystali
ogromnej szansy na ucieczkê ze
strefy spadkowej, lecz na przeszkodzie stanê³a zastraszaj¹ca indolencja strza³owa gryfickich futbolistów. W rozegranych po przerwie
zimowej siedmiu spotkaniach

SPARTA zdoby³a zaledwie 3 gole.
Na dodatek wszystkie pad³y ze sta³ych fragmentów gry, a ich autorem
by³ Mariusz Remplewicz. Je¿eli
sytuacja nie ulegnie diametralnej
poprawie, na jubileusz 60-lecia istnienia zas³u¿onego dla regionu klubu, gryficcy mi³onicy kopanej
mog¹ otrzymaæ w¹tpliwej jakoci
prezent w postaci spadku ich ulubieñców do klasy okrêgowej. Chyba nie tak chc¹ uczciæ obchody okr¹g³ej rocznicy Zarz¹d i pi³karze
SPARTY?
(j)
PS. W przedmeczu juniorów
SPARTA uleg³a HUTNIKOWI/
EKO TRAS 1:3. Bramkê dla pokonanych zdoby³ Bartosz Machaj.

Gryficki Tenis Sto³owy

Sukcesy
najm³odszych
tenisistów!

1 maja br. w Szczecinku odby³
siê turniej tenisa sto³owego w najm³odszych kategoriach wiekowych
 skrzatów i skrzatek. Zawodnicy
Nasiennika Gryfice odnieli tam
niema³y sukces, zajmuj¹c trzecie i
czwarte miejsce wród skrzatów.
Tak wysokie lokaty to zas³uga do-

brej gry 8-latka  Eryka Wegnera,
który by³ trzeci oraz 9-latka  Tobiasza Smala, który by³ czwarty. Przed
najm³odszymi tenisistami jeszcze
jedne w tym sezonie zawody  Indywidualne Mistrzostwa w Trzebiatowie, które odbêd¹ siê 2 czerwca br.
o godz.11.00.
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SPORT
KLASA A grI  19 kolejka

Pomorska Liga Odbojów

Zadyszka ZEG/SPARTY
Trzeciej pora¿ki z rzêdu doznali oldboje gryfickiego ZEG/SPARTA. Po
przegranych na w³asnym obiekcie 2:5 z PAMETEM i 0:5 z UNI¥, w minion¹ sobotê ¿ó³to- czerwoni ulegli w Jezierzycach ekipie s³upskiego
BAJCAR/GRYF 95 2:4. Nadal okupuj¹ ma³o zaszczytne ostatnie miejsce
w tabeli I ligi PLO.
W Jezierzycach dwukrotnie bramkarza rywali pokona³ Tomasz Malczewski. Najbli¿szym przeciwnikiem gryfickiego teamu, bêdzie inny Iligowy s³abeusz  INA Iñsko. Do potyczki dru¿yn powa¿nie zagro¿onych
degradacj¹ do II ligi dojdzie w sobotê 12.05 br. w Iñsku.
Z kolei na drugim froncie trwa zaciêta batalia o I-ligowy awans. Z determinacj¹ o powrót do ekskluzywnego grona walczy REGA/MERIDA.
Trzebiatowianie w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli komplet punktów
(4:0 z MEW¥, 3:0 ze STRA¯AKIEM, 2:1 z DRAW¥/KRYSTAN) i po 16
kolejkach s¹ wiceliderem 2 dywizji. W konfrontacji z dru¿yn¹ z Drawska
gole dla REGI/MERIDY strzelali: Anatol Zakrzewski i Andrzej Piwowarczyk. W nadchodz¹c¹ sobotê trzebiatowianie zmierz¹ siê w Wierzchowie
z nieobliczalnym SCAL/KPPD.
(j)

Nowinki z szachownicy

D³ugi szachowy weekend
W SP nr 3 w Gryficach, 27 kwietnia, rozegrano I Gryficki Turniej B³yskawiczny. Wygra³ Arek Brzozowski, wyprzedzaj¹c swoich kolegów:
B³a¿eja £aszewskiego i Wojciecha
Kwocza. Dalsze miejsca zajêli: Kazimierz £aszewski, Kacper Karwowski, Micha³ Nowy, Zdzis³aw Makarewicz i Kamil Zab³ocki z Brojc.

£aszewski (UKS SZACH Gryfice)
6. Wojciech Kresta (UKS SZACH
Gryfice) 8. Kacper Karwowski (UKS
SZACH Gryfice) 10. Wojciech
Kwocz (UKS SZACH Gryfice) 14.
Zdzis³aw Makarewicz (Gryfice) 17.
B³a¿ej £aszewski (UKS SZACH
Gryfice) 21. Adam Karwowski (UKS
SZACH Gryfice)

Krzysztof
Jêdruszek
UKS
SZACH Gryfice wystartowa³ w II
Pucharze ZG AZS w Szachach, reprezentuj¹c jednoczenie gryficki klub i
Politechnikê Szczeciñsk¹. Turniej
jest traktowany jako Mistrzostwa
Polski Szkó³ Wy¿szych. Obsada turnieju by³a bardzo mocna, gdy¿ nale¿y
on do najsilniejszych w Polsce.
Wród 82. szachistów gra³ 1 arcymistrz, 4. mistrzów miêdzynarodowych i wielu graczy z klas¹ mistrzowsk¹. Krzysztof gra³ dobrze,
uzyskuj¹c wyniki w granicach 50%.
Dopiero pora¿ka w ostatniej rundzie
zepchnê³a go na dalsze miejsce. Ale i
tak start gryfickiego szachisty nale¿y
uznaæ za bardzo udany. 45. miejsce w
tak silnej obsadzie i uzyskany wynik
rankingowy 2029 to ¿yciowy sukces
Krzysztofa. Wygra³ Vadim Shishkin
(Ukraina) wyprzedzaj¹c arcymistrza
Miros³awa Grabarczyka (Polfa
Grodzisk Maz.) i Tomasza Warakomskiego (Javena Hañcza Suwa³ki).

W Gryfinie, tradycyjnie 1 maja,
rozegrano miêdzynarodowy Gryfino-Open 2007. W turnieju juniorów,
do którego zg³osi³o siê 70 szachistów
z Polski i Niemiec, zagrali szachici
UKS SZACH Gryfice, którzy ca³kowicie zdominowali zawody. Gryficzanie zajêli trzy pierwsze miejsca,
nie przegrywaj¹c ¿adnej partii z przeciwnikami z innych miast. O kolejnoci decydowa³y wyniki bratobójczych partii. Zwyciêzcy to: 1. Kamil
Puszkarek 2. Kacper Karwowski 3.
B³a¿ej £aszewski.

29 kwietnia, w Nowogardzie,
odby³ siê turniej szachowy z cyklu GP
Nowogardu. Wygra³ Pawe³ Taberski
(Nowograd) wyprzedzaj¹c Tadeusza
Twarogiela z Wolina i Bartosza Grabowskiego ze winoujcia. Wród
juniorów triumfowa³ Wojciech Kresta przed Kacprem Karwowskim i
Wojciechem Kwoczem (wszyscy
UKS SZACH Gryfice)
Wyniki gryficzan: 5. Kazimierz
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3 maja, w Ustroniu Morskim, rozegrano 3. turniej szachowy z cyklu
Grand Prix Powiatu Ko³obrzeskiego.
Wród 38. szachistów znaleli siê
weekendowi gocie z Ukrainy, Gorzowa, Wadowic i Opola. Powiat gryficki reprezentowa³o 8. graczy: czterech z Gryfic i czterech z Trzebiatowa. Wygra³ goæ z Ukrainy, który by³
zdecydowanie najlepszy. Najlepszym
szachist¹ z powiatu gryfickiego okaza³ siê Jerzy Wasylów, który zaj¹³ 4.
miejsce.
Wyniki gryficzan: 8. £aszewski
Kazimierz (UKS Szach Gryfice)
10. Karwowski Kacper (UKS
Szach Gryfice) 12. Baranowski
Przemys³aw (UKS Szach Gryfice)
14. Puszkarek Kamil (UKS Szach
Gryfice) 21. Wrembel Dawid (Trzebiatów).

Kazimierz £aszewski

Gardominka Mechowo - Bizon Cerkwica 4:2
Fala Miêdzyzdroje - Iskra Golczewo 1:1
Pionier ¯arnowo - Ba³tyk Gostyñ 3:0
Sowianka Sowno - Jantar Dziwnów 1:2
B³êkitni Trzyg³ów - Pomorzanin Przybiernów 2:1
Znicz Wysoka Kamieñska - Rega Merida II Orze³ Trzebiat. 0:2
Zieloni Wyszobór - Flota II winoujcie 0:2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

44pkt
42pkt
42pkt
37pkt
32pkt
32pkt
28pkt
28pkt
26pkt
22pkt
14pkt
13pkt
11pkt
5pkt

70- 23
61 - 31
42 - 27
49 - 28
51 - 20
50 - 19
34 - 32
46 - 52
41 - 32
38 - 30
27 - 61
29 - 70
22 - 60
11 - 83

Pomorska Liga Oldbojów - 15 kolejka (01.05 br.)
ZEG/SPARTA
 UNIA 0:5
INA
 PAMET 2:3
TERMEX/ZEFIR  ZRYW 0:4
COS OPO
 LOTNIK/MIRSTAL 6:2
AMATOR
 WIATOWID 4:3
FERETTI/SOKÓ£ BAJCAR/GRYF 95 4:2

Pomorska Liga Oldbojów - 16 kolejka (5.05 br.)
BAJCAR/GRYF 95
UNIA
PAMET
ZRYW
COS OPO
WIATOWID

 ZEG/SPARTA 4:2
 INA 3:0 vo
 TERMEX/ZEFIR 4:1
 LOTNIK/MIRSTAL 7:2
 AMATOR 1:0
 FERETTI/SOKÓ£ 2:1

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

37pkt
36pkt
30pkt
27pkt
25pkt
23pkt
20pkt
16pkt
15pkt
14pkt
13pkt
13pkt

60:19
53:26
43:30
32:22
30:30
34:41
36:38
22:36
31:42
24:46
24:41
23:46

II Liga Oldbojów - 15 kolejka (1.05 br)
STRA¯AK  REGA/MERIDA 0:3
MEWA  OLIMP 4:1
KONSORCJUM  DRINK TEAM 2:1
SARMATA  IKAR 4:1
DRAWA/KRYSTAN  CZARNI 1:1
SCAL/KPPD  WYBRZE¯E REW. - PRZE£O¯ONY

16 kolejka (5.05 br)
REGA/MERIDA  DRAWA/KRYSTAN 2:1
SARMATA  WYBRZE¯E REW. 5:0
IKAR  KONSORCJUM 0:3
CZARNI  SCAL/KPPD 3:0
OLIMP  STRA¯AK 2:0
MEWA  DRINK TEAM 0:1
I Konsorcjum Bia³ogard
II Rega/Merida Trzebiatów
III Drink Team Szczecin
IV Sarmata Dobra
V Stra¿ak wieszyno Manowo
VI Ikar Krosino
VII Mewa Resko
VIII Olimp Z³ocieniec
24pkt
IX SCAL/KPPD Wierzchowo
X Czarni Czarne
XI Wybrze¿e Rewalskie
XII Drawa/Krystan Drawsko

35pkt
35pkt
33pkt
27pkt
27pkt
26pkt
24pkt
38:32
16pkt
15pkt
13pkt
1pkt

47:25
31:19
45:25
53:29
53:51
42:29
31:20
25:49
28:36
30:38
18:72

ROZMAITOCI
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Szkolenie dla gryfickich przedsiêbiorców

¯uraw
03.056.2007 r. o godz. 21:55 w P³otach na ul. Matejki zauwa¿ono ¿urawia
na ulicy. Zastêp z OSP P³oty schwyta³
przestraszonego ¿urawia chodz¹cego
po ulicy i przeniós³ go na poblisk¹ ³¹kê.
Peugeot na s³upie
04.05.2007r. o godz.18:58 w Brojcach na ul.D³ugiej zdarzy³ siê wypadek
samochodowy. Samochód osobowy
Peugeot 106 uderzy³ w s³up. Dzia³ania
SP polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, od³¹czeniu zasilania elektrycznego w aucie , pomocy w transporcie poszkodowanego do karetki. Poszkodowana zosta³a 1 osoba, która zosta³a zabrana przez Pog.Rat. do gryfickiego Szpitala. Na miejsce przyby³a
Policja oraz Pog. Energetyczne, poniewa¿ auto uszkodzi³o skrzynkê elektryczn¹. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z JRG PSP Gryfice oraz zastêp z
OSP Brojce.
Zawalidroga
08.05.2007r. o godz.12:08 w Dobrzyniu zg³oszono drzewo na drodze.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Rybokarty.
W ogniu
01.05.2007 r. o godz. 1:45 przy drodze Karnice  Ninikowo wybuch³ po¿ar
sterty siana. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, ¿e ca³a sterta
siana objêta jest po¿arem, który nie stanowi zagro¿enia dla innych obiektów
poniewa¿ sterta usytuowana jest na
rodku ³¹ki. W dzia³aniach bra³ udzia³
zastêp z OSP Karnice oraz zastêp z OSP
Niechorze.
04.05.2007r. o godz.8:42 w Przybiernowie wybuch³ po¿ar sadzy w kominie. W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp
JRG PSP Gryfice oraz oficer dyspozycyjny KP PSP Gryfice.
04.05.2007r. o godz.13:40 w Wyszogórze wybuch³ po¿ar budynku gospodarczego. Dzia³ania SP polega³y na
podaniu pr¹du wody w natarciu na pal¹cy siê dach oraz pr¹du wody do we-

wn¹trz budynku na poddasze, usuniêciu sk³adowanej na poddaszu s³omy
oraz przeszukaniu wszystkich pomieszczeñ. Na miejsce przyby³a Policja. Spaleniu uleg³ dach oraz poddasze. W dzia³aniach bra³y udzia³ zastêp z JRG PSP
Gryfice, 2 zastêpy z OSP P³oty oraz
zastêp z OSP Gryfice.
04.05.2007r. o godz.21:13 w
Mrze¿ynie na ul. Zielonej zg³oszono
zadymienie w piwnicy w domu jednorodzinnym. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, ¿e w piwnicy
domku jednorodzinnego tl¹ siê stare
przedmioty oraz meble, które wyniesiono na zewn¹trz i dogaszono wod¹.
W dzia³aniach bra³ udzia³ zastêp z OSP
Mrze¿yno.
04.05.2007r. o godz.23:01 w Pobierowie na ul. Grunwaldzkiej wybuch³
po¿ar kuchenki gazowej. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono ¿e
pali siê garnek na kuchence gazowej
oraz wê¿e doprowadzaj¹ce gaz z butli.
Dzia³ania stra¿y polega³y na st³umieniu
ognia oraz wyniesieniu na zewn¹trz
trzech butli z gazem i ich zabezpieczeniu. Pomieszczenie przewietrzono i
przekazano w³acicielowi. W akcji bra³
udzia³ 2 zastêpy z OSP Pobierowo.
05.05.2007 r. o godz. 17:15 w Gr¹dach wybuch³ po¿ar ció³ki na pod³o¿u
torfowym na powierzchni oko³o 1 ha
Bardzo trudne zlokalizowanie po¿aru
oraz brak dojazdu na miejsce zdarzenia.
W prowadzonych dzia³aniach bra³y
udzia³ zastêpy z JRG PSP Gryfice, OSP
Gryfice, OSP Górzyca oraz samochód
patrolowy z Nadlenictwa Gryfice. Do
dzia³añ zosta³ zadysponowane dwa
samoloty ganicze Dromadery, które
dokona³y 5 zrzutów.
06.05.2007 r. o godz. 17:35 w
Rogowie wybuch³ po¿ar poszycia w
lesie przy wydmach. W prowadzonych
dzia³aniach bra³y udzia³ zastêpy z OSP
Trzebiatów oraz Mrze¿yno.
07.05.2007 r. o godz. 16:41 w Gryficach na ul. Sportowej wybuch³ po¿ar
garnka pozostawionego na kuchence
gazowej. W zdarzeniu bra³y udzia³ dwa
zastêpy z PSP Gryfice.

Wyrok

Przygotowanie biznesplanu
27 kwietnia 2007 r. w budynku urzêdu miejskiego w
Gryficach zorganizowane zosta³o przez Starostwo Powiatowe w Gryficach przy wspó³pracy Powiatowego Centrum
Marketingu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej oraz Polsk¹ Fundacjê
Przedsiêbiorczoci szkolenie
pt.: Przygotowanie biznesplanu.
Szkolenie to skierowane
by³o przede wszystkim do
mikro, ma³ych i rednich
przedsiêbiorców, rolników, a tak¿e
wszystkich tych, którzy chcieli poznaæ
szczegó³y przygotowania biznesplanu, podstawowego instrumentu zarz¹dzania ka¿dej, nawet najmniejszej firmy, która chce utrzymaæ siê na rynku
istniej¹cej obecnie olbrzymiej konkurencji. Szkolenie poprowadzi³ pan
Piotr Sylwestrzak  g³ówny specjalista
ds. szkoleñ, wyk³adowca PFP, doradca
biznesu. W spotkaniu uczestniczy³y 22

osoby z terenu powiatu gryfickiego.
Specjalista PFP odpowiada³ na nurtuj¹ce pytania, zwi¹zane z informacjami
zawartymi w typowym biznesplanie, w
tym na temat formu³owania wizji, misji, celów biznesplanu, analizy SWOT
wybranej firmy, prognozowania wielkoci sprzeda¿y oraz wyznaczania
punktu rentownoci (BEP). Ka¿dy z
uczestników otrzyma³ tak¿e bezp³atny
komplet materia³ów szkoleniowych. (p)

Czkawa 2007

Harcerski zjazd

W dniach 18  20 maja br., w
Gryficach gociæ bêd¹ harcerze z
ró¿nych stron, którzy przyjad¹ tu na
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Czkawa 2007. Odbêdzie siê on w sali widowiskowej
tutejszego Domu Kultury. Festiwal
podzielony jest na dwie czêci: w
sobotê  19 maja  od godz.12.00
rozpoczn¹ siê przes³uchania konkursowe, a w niedzielê, równie¿ w

samo po³udnie, odbêdzie siê koncert galowy oraz wrêczenie nagród.
Towarzyszyæ mu bêd¹ jeszcze inne,
dodatkowe imprezy, wród których
warto wymieniæ: sp³yw kajakowy,
zawody strzeleckie, ognisko integracyjne oraz historyczny bieg patrolowy po³¹czony ze zwiedzaniem
Gryfic. Wszystkich chêtnych, którzy
chc¹ zobaczyæ harcerzy w akcji
zapraszamy do uczestnictwa. (r)

MODA NA CZYTANIE!
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zbigniewa Za³uskiego w Gryficach inauguruje cykl spotkañ
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, a
tym samym w³¹cza siê do ogólno-

polskiej akcji w ramach programu
Instytutu Ksi¹¿ki Tu Czytamy
oraz programu literackiego British Council - Faces & PlacesNew British Writing.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2007 r.
Sygn. akt II k 75/07 skaza³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23.04.2007 r. Sygn. akt
VI K 199/07 ukara³

ur. 11.07.1976 r. W Trzebiatowie, zamieszka³ego w Siemidar¿nie 4,
gm. Trzebiatów, na karê 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem
wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cel spo³eczny w
wymiarze 30 godzin miesiêcznie, wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych
i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, orzeczono zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 3 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci
przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a
par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 18 grudnia 2006 r. w Trzebiatowie,
na ulicy Jaromiñskiej, kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci,
posiadaj¹c 1,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

kar¹ grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
wysokoæ jednej stawki wynosi 50 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; zas¹dzi³
na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach
Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie
500 z³ oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez
og³oszenie w prasie lokalnej Gazeta Gryficka, za czyn z art. 178a par.
1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 17 lutego 2007 r. w Gryficach na ul.
Broniszewskiej kierowa³ samochodem osobowym m-ki Suzuki Vitara nr
rej. ZGY 79FC bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym
powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 0,71 mg/l.

Waldemara Wywrota

Dariusza Magóñskiego
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S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2007 r.
Sygn. akt II k 80/07 skaza³

Ukrad³ krawê¿niki

(Gryfice) 24 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Adama K., lat 26, mieszkañca Gryfic, który dokona³ kradzie¿y 18 szt. betonowych krawê¿ników.
Straty oko³o 270 z³ ponios³a firma
budowlana ze Szczecina.

Niekarny kierowca

(Gryfice) 25 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Mariana K., lat 56,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem pomimo zakazu S¹du.

Posiada³ narkotyki

(Cerkwica) 25 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Marcina S., lat 22,
mieszkañca Gryfic, który posiada³
przy sobie woreczek z zawartoci¹
marihuany.

Wandale

(Mrze¿yno) 3 maja 2007 r. zatrzymano Andrzeja W., lat 20, Patryka ¯., lat 20 i Paw³a B., lat 20,
mieszkañców powiatu goleniowskiego, którzy dokonali wybicia
szyb w 6 samochodach. £¹czna
suma strat to 2 tys. z³.

Krzysztofa Sawickiego,

ur. 17.12.1963 r. W Trzebiatowie, zamieszka³ego w Trzebiatowie, ul. Kamieniecka 6, na karê 7 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej
pracy na cel spo³eczny w wymiarze 20 godzin miesiêcznie, wskazanej przez Zarz¹d Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w
Trzebiatowie. Orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 1
roku, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a par. 2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 22 grudnia
2006 r. w Jarominie kierowa³ rowerem po drodze publicznej,
znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci osi¹gaj¹cym 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

NAPROMILOWANI
(Natolewice) 23 kwietnia
2007 r. zatrzymano Kazimierza R.,
lat 43, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym pod wp³ywem alkoholu  2,42.
(Gryfice) 24 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Paw³a B., mieszkañca
Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki Fiat pod
wp³ywem alkoholu  0,70.
(Gorzys³aw) 25 kwietnia
2007 r. zatrzymano Jaros³awa J.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ samochodem osobowym marki Ford pod wp³ywem
alkoholu  0,44.
(Gryfice) 25 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Mariana K., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,20.
(Miros³awice) 25 kwietnia
2007 r. zatrzymano Mariusza N.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,66.
(Miros³awice) 25 kwietnia
2007 r. zatrzymano Dariusza S.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,06.
(Trzebiatów) 25 kwietnia
2007 r. zatrzymano Czes³awa S.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,02.
(Trzebiatów) 26 kwietnia 2007
r. zatrzymano Feliksa K., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki Mercedes
pod wp³ywem alkoholu  0,64.
(Gryfice) 27 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Bogdana K., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,98.
(Wyszobór) 27 kwietnia 2007

r. zatrzymano Andrzeja P., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym
marki VW Golf pod wp³ywem alkoholu  1,10.
(Gryfice) 28 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Zbigniewa C., mieszkañca Gryfic, który kierowa³ samochodem oso9bowym marki Renault
pod wp³ywem alkoholu  1,86.
(Gryfice) 29 kwietnia 2007 r. zatrzymano Bogus³awa B., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki Opel
pod wp³ywem alkoholu  0,40.
(Gryfice  £opianów) 29 kwietnia 2007 r. zatrzymano Wies³awa M.,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³
samochodem osobowym marki Kia
pod wp³ywem alkoholu  1,48.
(Pogorzelica) 29 kwietnia 2007
r. zatrzymano Andrzeja B., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym
marki Mercedes pod wp³ywem alkoholu  0,18.
(Gryfice) 29 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Katarzynê W., mieszkankê Gryfic, która kierowa³ samochodem osobowym marki Mercedes
pod wp³ywem alkoholu  2,51 .
(Trzebiatów) 29 kwietnia 2007
r. zatrzymano Bronis³awa R., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,40.
(Trzebiatów) 30 kwietnia 2007 r.
zatrzymano Zenona L., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki Fiat
pod wp³ywem alkoholu  1,56.
(P³oty) 30 kwietnia 2007 r. zatrzymano Emila O., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,76.
(P³oty) 30 kwietnia 2007 r. za-

trzymano Ireneusza O., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,18.
(Trzebiatów) 1 maja 2007 r. zatrzymano Jaros³awa K., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,32.
(Trzebiatów) 1 maja 2007 r.
zatrzymano Marcina P., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,14.
(Trzebiatów) 1 maja 2007 r.
zatrzymano Piotra C., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,64.
(Pogorzelica) 2 maja 2007 r.
zatrzymano Bogdana L., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,08.
(Rewal) 3 maja 2007 r. zatrzymano Annê P., mieszkankê Kamienia
Pomorskiego, która kierowa³ samochodem osobowym marki Renault
pod wp³ywem alkoholu  0,26.
(Lêdzin) 4 maja 2007 r. zatrzymano Józefa W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ motorowerem
pod wp³ywem alkoholu  0,44.
(Lêdzin) 4 maja 2007 r. zatrzymano Piotra C., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ motorowerem pod wp³ywem alkoholu  2,10.
(Rewal) 4 maja 2007 r. zatrzymano W³adys³awa S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,52.
(Gryfice) 4 maja 2007 r. zatrzymano Dariusza M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Polonez pod wp³ywem alkoholu  0,28.

(Gryfice) 4 maja 2007 r. zatrzymano Micha³a W., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym marki Ford pod wp³ywem
alkoholu  0,50.
(Gryfice) 4 maja 2007 r. zatrzymano Ryszarda S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0, 50 .
(Gryfice  Borzyszewo) 5
maja 2007 r. zatrzymano Feliksa
M., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem
pod wp³ywem alkoholu  1,48.
(Rewal) 5 maja 2007 r. zatrzymano Tomasza G., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,76.
(Gryfice  Charnowo) 5
maja 2007 r. zatrzymano Rajmunda K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
Fiat pod wp³ywem alkoholu 
0,50.
(Siemidar¿no  Jaromin) 5
maja 2007 r. zatrzymano Zbigniewa W., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
VW pod wp³ywem alkoholu 
3,14.
(Pobierowo) 5 maja 2007 r.
zatrzymano Krzysztofa ¯.,
mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  0,80.
(Mechowo) 6 maja 2007 r.
zatrzymano Jaros³awa G., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Trabant pod wp³ywem alkoholu  2,02.
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Spotkanie Historyczne
Zwi¹zek Sybiraków Oddzia³ Terenowy w Gryficach i Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach ZAPRASZAJ¥ na Spotkanie Historyczne powiecone Genera³owi W³adys³awowi Andersowi do czytelni
Miejskiej Bibliotekiu Publicznej w Gryficach, przy ulicy Wojska Polskiego 23, dnia 12 maja br. (sobota) na godzinê 16:00.

Program spotkania:

1. Przedmowa Przewodnicz¹cej Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³ Terenowy
w Gryficach - pani W³adys³awy Zdancewicz.
2. Czêæ artystyczno-literacka w wykonaniu m³odzie¿y z Gminazjum
Publicznego Nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Gryficach:
- odczytanie Uchwa³y senatu RP w sprawie og³oszenia roku 2007 Rokiem Genera³a W³adys³awa Andersa;
- recytacja wybranych wierszy Mariana Jonkajtysa - poety Sybiraka z
Armiii Andersa; - odczytanie listu z Syberii;
3. Ods³uchanie wywiadu Genera³a dla Radia Wolna Europa z 1959 roku.
4. Odczyt dr Ryszarda Rybickiego nt. Genera³ W³adys³aw Anders, ¿ycie
i dzia³alnoæ, z ujêciem Uk³adu Sikorski - Majski.
5. Dyskusja z udzia³em zaproszonych goci, relacje wiadków...
Serdecznie zaprszamy Pañstwa do udzia³u. MBP

