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Kto by zechcia³ wisieæ
na bud¿etowym garnuszku prawdy?

Kazimierz Rynkiewicz
Debatê owiatow¹ w £obzie poprzedzi³ strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP. Kilka dni póniej
mign¹³ mi w telewizji obraz z konwencji LiD-u, czyli Lewicy i Demokratów,
na którym wanie wiêtowano powrót
magistra Aleksandra Kwaniewskiego do polityki. W jednym z pierwszych rzêdów siedzia³ szef ZNP Zygmunt Broniarz. Zawsze tam siedzia³,
wiêc nic nowego siê nie zdarzy³o. ZNP
zawsze by³o lewicowe, wiêc to te¿ nic
nowego, ¿e Broniarz tak sobie zasiad³
obok Leszka Milera i Longina Pastusiaka. ZNP przez pó³ wieku komunizmu w Polsce by³o jedyn¹ organizacj¹
nauczycielsk¹ i w zwi¹zku z tym nikt
nie powinien zaprzeczaæ, ¿e mia³ swój
udzia³ w komunizowaniu Polski. Za
ten proceder dosta³ przywileje nigdzie
indziej, poza demoludami, niespotykany. Inne organizacje istnieæ nie
mog³y. ZNP w tamtym ustroju czu³ siê
jak ryba w wodzie. Teraz woda wyparowa³a i ryba trzepie na dnie ogonem.
I jest problem.
Komunizowanie nauczycielskie
najpierw polega³o na tym, ¿e prawdziw¹ przedwojenn¹ inteligencjê zast¹pi³a ta po szybkich kursach, nauczaj¹ca teorii Makarenki i Paw³owa,
a póniej przedmiotów z przymiotnikiem  socjalistyczny. By³o przysposobienie do ¿ycia w rodzinie socjalistycznej, by³a ekonomia socjalistyczna, by³o czerwone harcerstwo, by³y
gazetki cienne, pochody i akademie.
Gdy to siê znudzi³o, pozosta³y pozory. Szko³a schy³kowego okresu socjalizmu to by³ jeden wielki pozór. Jedyne, co by³o wymagane, to lojalnoæ
wobec tego pozoru. Nikt nie móg³ powiedzieæ g³ono, ¿e król jest nagi. I
wszyscy pl¹sali wokó³ tego nagiego
króla, który by³ ju¿ trupem i mierdzia³, ale o tym te¿ nie nale¿a³o mówiæ, wiêc zatykano nosy.
Po roku 1990 ZNP nie dokona³
¿adnego zwrotu, rozliczenia z tamtym
okresem. Nie zdoby³ siê na g³êbsz¹ refleksjê  zasadnicz¹ cechê polskiej
wielopokoleniowej inteligencji. Chocia¿by nad tym, ¿e uzyskalimy niepodleg³oæ i stalimy siê suwerennym
krajem, który trzeba odbudowaæ po
latach intelektualnych zniszczeñ. ¯e
w ogóle co siê sta³o, co siê zmieni³o
i trzeba na nowo przeorganizowaæ
nasze mylenie o wiecie i o nas samych. Wygl¹da to tak, jakby ten wyuczony pozór ukszta³towa³ osobowoci, sta³ siê cia³em, charakterologiczn¹ matryc¹, któr¹ ZNP wyklepuje
si³¹ rozpêdu.

Nigdy nie rozumia³em zwi¹zków
nauczycielstwa z komunizmem, bo
wystarczy³o przecie¿ przeczytaæ kilka
ksi¹¿ek na ten temat, by wiedzieæ, ¿e
to jest fa³szywe rozwi¹zanie. A jak
brakowa³o ksi¹¿ek, to przecie¿ wystarczy³a niezgoda na ten pozór, fa³sz.
Niezgoda wynikaj¹ca z przes³ania
wielopokoleniowej polskiej inteligencji, która zawsze by³a niepodleg³ociowa, duchowa i ¿¹dna prawdy.
Przeciwko fa³szowi. Ta o prawda 
fa³sz; dobro - z³o by³a fundamentem
polskiej inteligencji, wyros³ej na Dekalogu. Ta o napêdza³a wszelk¹ naukê, postêp, wiedzê. Wokó³ tej osi
przecie¿ rozgrywa³a siê nasza historia, tworzy³y siê takie pojêcia jak honor, odwaga, mêstwo, patriotyzm,
umi³owanie ojczyzny i wyrastaj¹ca z
niej samorz¹dnoæ.
Najwiêksz¹ klêsk¹ ZNP po wojnie
by³o opowiedzenie siê po stronie fa³szu. Rezygnacja z prawdy. St¹d dzisiaj
tylu nauczycieli, którzy nie rozumiej¹
rzeczywistoci, s¹ lewicowi z przyzwyczajenia i wygody, pozbawieni
ciekawoci wiata, wyzuci z d¹¿enia
do prawdy, z odwagi i charakteru. Ju¿
dawno przestali byæ obywatelami
kszta³tuj¹cymi losy swego kraju i
wiadomoæ przysz³ych pokoleñ. Byli
w PRL-u pracownikami najemnymi i
po roku 1990 nawet nie spróbowali
tego zmieniæ. Wisz¹ na garnuszku gminy, starostwa, pañstwa. Teraz wdrapuj¹
siê na brzeg tego garnuszka i zagl¹daj¹,
czy s¹ tam pieni¹dze. Na podwy¿ki. Bo
ciê¿ko pracuj¹. Gdyby ten garnuszek
choæ raz nape³niæ prawd¹, to kto by zechcia³ nad nim wisieæ? Na bud¿etowym garnuszku prawdy...
Musieli by siê rozejæ i szukaæ
gdzie indziej zarobku. Ale zagl¹daj¹c
do rodka czy pytaj¹, kto ten garnuszek nape³nia i jaka jest w tym ich
rola? W tym nape³nianiu go? Nie pytaj¹, bo to przekracza horyzont wyobrani spo³ecznej. W garnuszku ma
byæ i koniec. Dla lekarzy, nauczycieli,
kolejarzy, urzêdników.

Gdyby porównaæ garnuszek do
ogródka, na którym rosn¹ warzywa, to
po krótkim czasie rozdawania ich na
ogródku nie pozostanie nic. Kto musi
przyjæ, skopaæ go, posiaæ, opieliæ, by
wyros³y nowe warzywa. Kto to ma zrobiæ? Podobnie z tym garnuszkiem bud¿etowym. Kto musi go nape³niaæ, by
mo¿na by³o z niego wyjmowaæ. Kto to
robi? A gdyby tak nauczycielom i pozosta³ym bud¿etowcom postawiæ warunek, ¿e nape³nianie garnuszka zale¿y od ich pracy, to co by siê okaza³o?
¯e wezm¹ pod warunkiem, jak co do
niego w³o¿¹. Im wiêcej w³o¿¹, tym
wiêcej bêd¹ mogli wyj¹æ. Im lepiej
wykszta³c¹ ludzi przygotowanych do
pracy, którzy w³o¿¹ do garnuszka, tym
wiêcej z niego bêdzie mo¿na wyj¹æ.
Mówi¹c krótko - jaki jest wp³yw bud¿etówki na to, by ogródek by³ skopany, uprawiony i ros³y tam warzywa,
które oni chc¹.
Niestety, dzisiaj w ¿aden sposób
praca bud¿etówki nie jest zwi¹zana w
ten sposób z rynkiem, który wk³ada do
garnuszka pieni¹dze. Mechanizmy
rynkowe i przedsiêbiorczoæ to dla bud¿etówki abstrakcja. Bezrobocie jest
dobrym przyk³adem, jak bud¿etówka
mo¿e wygodnie ¿yæ w fa³szywym
wiecie statystyk, programów, fa³szywych idei walki z bezrobociem, wymylania czegokolwiek, bez chêci poznania prawdy o danym zjawisku.
Król jest nagi, ale dalej trwa taniec
wokó³ niego z zatkanymi nosami.
Wemy szko³y; chyba w ka¿dej
jest UKS (Uczniowski Klub Sportowy), ale czy spotkali pañstwo na przyk³ad UKM? Albo UKF? Albo UKB?
Zapytacie  co to takiego. Otó¿ ja spotka³em jeden jedyny klub uczniowski
nie sportowy. Nazywa³ siê UKP 
Uczniowski Klub Plastyka w Golczewie. UKM  to móg³by byæ Uczniowski Klub Matematyczny, albo
Uczniowski Klub Biologiczny itp. itd.
Nie ma takich! Dlaczego? Bo nie ma
mylenia na poziomie gminy, ¿e trzeba w naszym kraju kszta³ciæ in¿ynie-

Dziki ba³agan!
Fina³ turnieju o puchar Burmistrza Gryfic zosta³ rozegrany 1 czerwca br. Puchary, medale, dyplomy wrêczone i
wszystko za³atwione. Ale... jak
zawsze jest jakie ale: ale
dlaczego choæ uroczycie to
by³o brudno? Walaj¹ce siê
ma³e butelki plastikowe po wodzie mineralnej i tacki po kie³-

baskach z grilla by³y wszêdzie!
Czy tak trudno by³o pomyleæ
o workach na mieci? Ucz¹c
rywalizacji na boiskach, wygrywania i przegrywania z honorem, uczmy te¿ czystoci na
obiektach. Bo czym skorupka
za m³odu nasi¹knie, na staroæ
i wo³u nie oduczysz.
Korespondent

rów dla rodzimego przemys³u, naukowców, konstruktorów, architektów,
astronomów. Ma³o tego  kszta³ciæ i
wychowywaæ patriotycznie, by chcieli
ten nasz kraj budowaæ i rozwijaæ, czyli
nape³niaæ bud¿etowy garnuszek.
Niedawno spotkan¹ parê m³odych
historyków zapyta³em, czy znaj¹ dzie³a przedwojennego historyka i filozofa prof. Feliksa Konecznego. Nie znali. ¯yli wycinkiem rzeczywistoci.
Prof. Koneczny tworzy³ syntezy. Jednym z za³o¿eñ jego teorii by³o rozró¿nienie etapów w rozwoju spo³ecznym.
Zauwa¿y³, ¿e jedne spo³ecznoci s¹ na
etapie mechanizmów, inne  organizmów. Wiadomo  w mechanizmie jak
trybik pêknie, to przestaje funkcjonowaæ. W organizmie spo³ecznym
wszystkie komórki wspó³pracuj¹ i
maj¹ moc wspomagania siê. Dzie³a
prof. Konecznego zosta³y po wojnie
zniszczone, bo ostrzega³, ¿e komunizm narzuci Polsce system mechanistyczny i zniszczy rodz¹cy siê spo³eczny organizm. Po 1990 roku mo¿na
ju¿ czytaæ prof. Konecznego, ale jak
widaæ po m³odych historykach, jeszcze nie w szko³ach i na uczelniach.
Czy kto zastrajkuje, ¿e kogo czego
nie nauczono? Mo¿e zaczn¹ nauczyciele?
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Nasze interwencje pomagaj¹

Korzeñ wreszcie
usuniêty!

31 maja, na 5 minut przed
otwarciem Dni Gryfic, usuniêto wreszcie korzeñ uyrudniaj¹cy
zejcie na parkowe b³onie. ¯eby

by³o ³adnie, miejsce wy³o¿ono
polbrukiem. A jednak znowu
okazuje siê, ¿e chcieæ, to znaczy móc!
(r)
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Na Dni Gryfic
- wystawy w Bramce

Dni Gryfic to oprócz konkursów, muzyki, tañca oraz piewu, tak¿e wernisa¿e w Muzeum i
Galeria Brama. Tym razem jej
pracownicy zapraszaj¹ na dwie

wystawy - malarstwa Eweliny
Wolskiej i fotografii pt. Gryfice
z lotu ptaka Wies³awa Wojciech
Szmidta. Warto zobaczyæ. Polecamy.
(r)

Przystañ kajakowa ju¿ otwarta
Informujemy naszych czytelników, i¿ od dnia 26 maja czynna jest
przystañ kajakowa. W godzinach od
11.00 do 19.00, za okazaniem dowodu to¿samoci mo¿na wypo¿yczyæ
kajak, b¹d rower wodny. Cena za 1
godz. to 3 z³.
Na stanie przystani kajakowej s¹
dwa rowery wodne, piêtnacie kajaków i cztery kajaki typu kanu. Budynek przystani zosta³ odnowiony, a
teren jest zadbany. Szkoda, ¿e nie
zwrócono siê z prob¹ do stra¿aków
z PSP w Gryficach, by wzorem lat
ubieg³ych p³etwonurkowie sekcji
naszej stra¿y ci¹gnêli z wody trochê
wodorostów. Dzi s¹ widoczne i zarastaj¹ blisko pomost. Szkoda te¿, ¿e
przystañ nie zosta³a ogrodzona, bowiem na jej teren przychodzi kto chce
i kiedy chce, dobrze jeli po to, by
kajak wypo¿yczyæ, czy z pomostu
popatrzeæ na Regê. le, jeli przychodz¹ z puszkami piwa albo butelkami wódki. Bywa, ¿e m³odzi s¹

wtedy agresywni. Jedno jest pewne,
cz³owiek przy tzw. zdrowych zmys³ach, tej m³odzie¿y uwagi ¿adnej nie
zwróci. Po sobie zawsze pozosta-

wiaj¹ puste puszki, butelki, mieci
albo nie zostawiaj¹  wszystko wrzucaj¹c do wody. Starsi mieszkañcy
Gryfic z daleka widz¹c zgrajê popi-
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Biuro Parlamentarne Prawo i Sprawiedliwoæ
ul. Wa³owa 8 (wejcie od strony muru obronnego)

pe³ni dy¿ury
w poniedzia³ki i pi¹tki,
w godzinach 18.00 - 20.00

Pe³nomocnik PiS w powiecie gryfickim: S³awomir Brzozowski

jaj¹cej m³odzie¿y, zmieniaj¹ kierunek spaceru, wdrapuj¹c siê na skarpê
b¹d zawracaj¹c z trasy nad Reg¹.
Pod uwagê tê trasê i przystañ polecamy naszej policji i stra¿y miejskiej.
Nowemu dyrektorowi ZGK zwracamy uwagê na to, ¿e to w³anie on mia³
byæ odpowiedzialny za ogrodzenie
przystani i k¹pieliska miejskiego.
Jeli pieni¹¿ków w bud¿ecie brak, to
mo¿e chocia¿ jakie tablice zakazuj¹ce spo¿ywania alkoholu mo¿na
postawiæ.
Korespondent
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Krótka historia
klubu SPARTA
Wielkimi krokami zbli¿a siê 60
rocznica powstania gryfickiego klubu
sportowego SPARTA. Jakie uroczystoci przewiduj¹ na ten dzieñ jego
w³adze  tego jeszcze dok³adnie nie
wiemy. Na razie og³oszono plebiscyt
na najlepszych pi³karzy i trenerów,
który ju¿ wywo³uje wiele emocji  nie
zawsze niestety pozytywnych. Ró¿ne
s¹ bowiem zdania, kto powinien byæ
do niego nominowanym. Jednym z
g³osów w tej sprawie, jest materia³
by³ego lewo i prawoskrzyd³owego
SPARTY  pana Jerzego Gitalewicza
 który opowiedzia³ nam w skrócie,
jak wygl¹da³a historia tego klubu i
przypomnia³ jego najwiêksze sukcesy.
Na ich podstawie stworzy³ listê pi³karzy, którzy zas³u¿yli na szczególne
wyró¿nienie. A oto jego historia.
***
Klub powsta³ w lipcu 1947 roku i
pocz¹tkowo nazywa³ siê WIT. Póniej zmienia³ miana na UNIÊ, GWARDIÊ oraz SPARTÊ, która to nazwa
pozosta³a do dnia dzisiejszego. Pierwszym sukcesem klubu by³ awans do A
klasy. Gra³y tam takie dru¿yny, jak
WIARUS, FLOTA, INA czy PIONIER. SPARTA awans ten uzyska³a
po zwyciêskim meczu w SzczecinieD¹biu, wygrywaj¹c 1:0, a bramkê
strzeli³ g³ówk¹ Tadeusz Kwiatkowski. Drugim wa¿nym osi¹gniêciem
gryfickiego klubu by³o przejcie do III
ligi wojewódzkiej, gdy w 1965r. w

rundzie wiosennej startowa³a z 5 miejsca  sam bra³em udzia³ w tym boju.
Nie przegralimy ¿adnego meczu!
Ostatnie spotkanie rozgrywalimy z
liderem  STAL¥ Lipiany. Jej do
awansu starczy³ remis  my musielimy wygraæ. I wygralimy 1:0  w 18
min. Lech ¯elazko strzeli³ zwyciêsk¹
bramkê i tym sposobem znalelimy
siê w III lidze. W inauguracyjnym
meczu gralimy z POGONI¥ Barlinek
i wyszlimy z tego boju zwyciêsko, bo
3:1. Bramki strzelili wtedy: 2 - Janusz
Sowiñski oraz Jerzy Gitalewicz. Kolejnym osi¹gniêciem, który bardzo
utkwi³ mi w pamiêci, by³ nasz udzia³
w Pucharze Polski na szczeblu centralnym, gdzie pokonalimy by³ego Iligowca  LECHIÊ Gdañsk  4:2.
Wielkim sukcesem SPARTY by³ te¿
piêkny zwyciêski mecz z CRACOVI¥
Kraków, w którym uzyskalimy wynik
4:3. Ten I-ligowiec mia³ w swoim
sk³adzie a¿ 3 reprezentantów kadry
Polski: Kowalika, Hasnera oraz Rawilaka. Dalej by³y dwa wielkie mecze,
rozegrane na szczeciñskim boisku
przy ul. Chopina: z ARKONI¥ Szczecin, który zremisowalimy 1:1 oraz z
CZARNYMI Szczecin  wygrany
przez nas 2:0. We wszystkich tych
spotkaniach bra³em udzia³ i by³y to
najlepsze czasy mojej kariery w
SPARCIE. Oprócz tego dosta³em
ofertê gry w B£ÊKITNYCH Stargard.
Gryficki klub boryka³ siê w tym czasie
z problemami finansowymi; na mecze
jedzi³o siê samochodami pod plandek¹, a mylimy siê nad strumykami.
Jednak by³a w nas chêæ zwyciêstwa,
bo reprezentowalimy swoje ukochane miasto Gryfice i nie chcielimy
zawieæ swoich kibiców. Obecnej
SPARCIE brakuje dobrego szkoleniowca. My takiego mielimy  pan

Janusz Trojanowski umia³ stworzyæ
atmosferê w dru¿ynie, a to jest ju¿ po³owa sukcesu. Gralimy przecie¿ za
przys³owiow¹ czapkê liwek, ale
by³ w nas duch zwyciêstwa i ogromna
ambicja. Ostatni swój mecz na gryfickim stadionie rozegra³em maj¹c 50 lat
 w tutejszych Oldbojach. By³o to spotkanie z niemieckim klubem CONCORDIA Berlin Zachodni  wygralimy je 2:1. Bramki strzelili wtedy
W³odzimierz Parol oraz ja. W³anie
tak wygl¹da³y sukcesy SPARTY, w
których sam bra³em udzia³ ze swoimi
kolegami; 6 z nich ju¿ nie ¿yje!
A oto lista pi³karzy gryfickiego
klubu, którzy wed³ug mnie powinni
zostaæ odznaczeni za zas³ugi, które
mu oddali:
Kwiatkowski Tadeusz, Tynecki
Jan, Grzesiak Henryk, Walkowiak Kazimierz, Walkowiak Stefan, Walkowiak Stanis³aw, Trojanowski Janusz,
Sowiñski Janusz, Tomicki Leon, Wotawa Tadeusz, Olejnik Kazimierz, Gitalewicz Jerzy, Jankowski Bogdan,
Winiewski Ambro¿y, Hryniewski
Walerian, Parol Ryszard, Parol W³odzimierz, Sza³ek Jurek, Lipiñski Jan,
Zygmanowski Bogdan, Westphal Zbigniew, D¹browski Jerzy, Bogdanowski Janusz, ¯elazo Lech, Kryjak Tadeusz, Mentek Tadeusz, Grycmacher
Wojciech.
Wród trenerów na specjalne wyró¿nienie zas³uguj¹: K. Kucharski, J.
Trojanowski, M. Krall.
Wród prezesów szczególnie wiele
zrobili: H. Korbutowicz, T. Borkowski.
Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ kierownik dru¿yny: Z. Zwierzykowski.
Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Gitalewicz.

List do redakcji
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Jan Ciosek - Widzê wiêc piszê

Felieton na czasie

Zestawi³em dwa fakty, odpowied dyr. ZDP Gryfice na
mój wniosek w sprawie naprawy
drogi powiatowej na wys. budynków p. Skiby i mojego, oraz
to, co zobaczy³em jad¹c ostatnio
drog¹ w kierunku Golczewa.
Jadê i mylê i gryzê siê w
jêzyk, co ja to wypisywa³em do gazety
p. Siateckiego o drogach zbiegaj¹cych
siê do Gryfic gwiedzicie, ¿e s¹ to drogi mierci, albo drogi przez mêkê. Jadê
jak po male i mylê, ¿e chyba zrobi³em
komu krzywdê wypisuj¹c tak negatywne opinie o drogach powiatowych. Tak
doskona³ej drogi jak z Gryfic w stronê
Golczewa, ale tylko do krzy¿ówki z
drog¹ na Trzyg³ów, nie uwiadczysz w

naszym powiecie. Na szczêcie moje
obawy zosta³y rozwiane, ale jednoczenie nurtuje mnie w¹tpliwoæ, jak to
jest; pan dyr. ZDP Gryfice nie znalaz³
pieniêdzy na naprawê 25 mb drogi pow.
ul. Niepodleg³oci, gdzie od wstrz¹sów,
jakie wywo³uj¹ pojazdy na rêpatej drodze, pêkaj¹ nowo postawione budynki,
a na wykonanie odcinka drogi Gryfice
 Golczewo, ale tylko do krzy¿ówki,
kierunek na Trzyg³ów, pieni¹dze i to
ogromne znalaz³y siê.
Tak to traktuje siê w naszej Najjaniejszej potrzeby i oczekiwania obywateli, tych stanowi¹cych tzw. szar¹
masê i tych z lokalnego wiecznika i
uk³adów tow. Ale co tam, nowe wybory
ju¿ za 3,5 roku.
Jan Ciosek
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Dni Gryfic

LAUREACI FESTIWALU REGI

W dniach 1-3 czerwca br.
odby³y siê tradycyjnie ju¿ Dni
Gryfic, zorganizowane przez
tutejszy Dom Kultury i gminê,
przy wspó³pracy z lokaln¹
policj¹, LOK-iem, PCK oraz
Radiem Szczecin. Wród
licznych atrakcji, jakie
przygotowano dla mieszkañców,
na b³oniach parku miejskiego,
rozstrzygniêto konkurs Festiwal
Regi, który obejmowa³ trzy
grupy tematyczne: fotograficzn¹
(Eko - Gryf 2007), wiedzy o
Redze i plastyczn¹.
Laureatami ich zostali:

Agnieszka Jaklewicz (IIIm.)

3. Konkurs plastyczny

2. Konkurs wiedzy o Redze:

szko³y podstawowe, klasy I-III:
Karolina Wudarczyk z SP 3 (Im.),
Wiktoria Zawilañska z SP 4 (IIm.),
Adrian Katowicz z SP 3 (IIIm.)
szko³y podstawowe, klasy IV-VI:
Magdalena Wêckowska (Im.), Marcelina Drabik (IIm.), Igor Witaszek
(IIIm.) - wszyscy z SP 3 w Gryficach
szko³y ponadgimnazjalne: Marta Graczyk z Gryfic (Im.), Tomasz
Kad³ubiec z LO w Gryficach (IIm.),
Oktawia Gallas z LO w Gryficach.

szko³y podstawowe, klasy I 
III: SP Górzyca (Im.), SP 3 Gryfice
(IIm.), SP 4 Gryfice (IIIm.)
szko³y podstawowe, klasy IVVI: SP Trzyg³ów (Im.), SP 4 Gryfice i SP Górzyca (ex.IIm.)
gimnazja: Gimnazjum nr 1
(Im.), Gimnazjum nr 2 (IIm.)

Nagrodzone prace mo¿na by³o
ogl¹daæ na parkowych b³oniach,
gdzie eksponowane by³y przy scenie. Ich poziom artystyczny by³
bardzo wysoki i na pewno zaskoczy³ niejednego. Dowodem tego, i¿
laureaci mogli byæ dumni ze swoich prac, by³o chocia¿by to, jak
du¿e zainteresowanie wzbudza³y
one u mieszkañców, uczestnicz¹cych w Dniach Gryfic. M³odym
i starszym artystom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy jeszcze wielu
sukcesów!
(m)

1. Konkurs fotograficzny
Eko  Gryf 2007:
szko³y podstawowe: Piotr Koz³owski z SP 4 Gryfice (Im.), Roland Wojtczak z SP 3 Gryfice (IIm.),
Aleksandra £obo¿ewicz z SP 3 Gryfice (IIIm.)
szko³y gimnazjalne: Dominik
Wojtczak z Gimnazjum nr 2 Gryfice
(Im.), Joanna Pietruk z Gimazjum nr
1 (IIm.), Justyna Zió³kowska z Gimnazjum nr 1 (IIIm.)
doroli: Krzysztof Koz³owski
(Im.), Maria Graczyk (IIm.),

Laureaci konkursu wiedzy o Redze:

Laureaci konkursu fotograficznego
REKLAMA

Laureaci konkurs plastycznego
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Czego chc¹ mieszkañcy Ko³om¹cia?
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Gryficach, radny Edward
Patelak poruszy³ sprawê wsi Ko³om¹æ, o której pisalimy we wczeniejszych numerach Gazety. ¯eby jednak
odwie¿yæ pamiêæ naszym czytelnikom, przypominamy, ¿e dotyczy³a
ona utworzenia osobnego so³ectwa
we wsi Ko³om¹æ, która w tej chwili
podlega pod so³ectwo w Trzyg³owiu.
Wspomniany radny bardzo energicznie popiera³ ko³om¹cian i zreferowa³
ich wniosek na posiedzeniu Rady. Po
krótkiej dyskusji obiecano probê
rozpatrzeæ. Jednak, kiedy na majowej
sesji miejskiej przyszed³ czas na tzw.
wolne wnioski, sprawa Ko³om¹ca
zosta³a poruszona powtórnie. Inicjatorem tego by³ oczywicie znów pan
Edward Patelak, który zwróci³ siê do
radnych w nastêpuj¹cych s³owach:
Minê³y dwa miesi¹ce od chwili z³o¿enia wniosku przez mieszkañców
Ko³om¹cia. Na poprzedniej sesji t¹
sprawê podejmowa³em i troszeczkê
mnie ona niepokoi. Mieszkañcy ju¿
23 marca br., czyli na miesi¹c przed
zebraniem wyborczym w Trzyg³owiu, zg³osili wniosek o za³o¿enie
w³asnego so³ectwa. Czas sobie mija³
i nic siê nie dzia³o. W koñcu dosz³o do
zebrania w Trzyg³owie, na które przyjecha³o 13 osób z Ko³om¹cia  wiêkszoæ mieszkañców nie pojecha³a, bo
uwa¿a³a, ¿e chce mieæ so³ectwo w
swojej wiosce. To 13 osób stwierdzi³o, ¿e nie chce u siebie so³ectwa, ale
g³osowania na ten temat ¿adnego nie
by³o. Sprawa ta biegnie dalej, ale
mam obawy, bo na Komisjach padaj¹
jakie dziwne decyzje, ¿eby wprowadzaæ jaki regulamin, ¿eby co tam
zmieniaæ. Dlatego te¿ sam nie wiem,
co myleæ. T³umaczy³em, ¿e jestem
odmiennego zdania i ju¿ jest czas na

to, ¿eby t¹ sprawê zamkn¹æ, bo im
bardziej siê j¹ bêdzie przed³u¿aæ, tym
wiêcej bêdzie animozji, tym bardziej
bêdzie siê ona komplikowaæ. Im szybciej wiêc j¹ wyjanimy, tym lepiej.
Tym bardziej, ¿e ku mojemu zdziwieniu, w niedzielê, przed kocio³em parafialnym, dowiadujê siê, ¿e w Ko³om¹ciu funkcjonuje wice so³tys, a dzisiaj siê dowiaduje, ¿e do rady Miejskiej wp³ynê³a skarga, o której na komisjach nie by³o mowy. Szkoda. Dlatego te¿, a¿eby nie dochodzi³o te¿ do
niepotrzebnych scysji i ¿eby jak najszybciej t¹ sprawê rozwi¹zaæ, bo jest
taka mo¿liwoæ, ja j¹ przedstawiê
jako wniosek formalny. Jest ona
moim zdaniem zgodna ze wszystkimi
zasadami demokracji i mo¿na j¹ rozwi¹zaæ szybciej, ni¿ jest to przewidywane. Proponujê wiêc, aby w ci¹gu
dwóch tygodni w miejscowoci Ko³om¹æ zwo³aæ zebranie mieszkañców, w
terminie takim, aby tych mieszkañców mog³o przyjæ jak najwiêcej. Na
tym zebraniu przedstawiæ projekt statutu, bo so³ectwo nie mo¿e funkcjonowaæ bez niego, przekonsultowaæ
go z nimi i je¿eli bêdzie im odpowiada³, przeprowadziæ normalne, proste,
zwyk³e g³osowanie, czy ci mieszkañcy chc¹ so³ectwa. W takiej sytuacji, za
miesi¹c na sesji mo¿na by podj¹æ
uchwa³ê o przyjêciu statutu i powo³ania so³ectwa. W ten sposób sprawa siê
zamyka. Bardzo proszê o przyjêcie
mojego wniosku.
Radni oczywicie wniosek przeg³osowali, ale przy dziesiêciu g³osach
przeciw, nie zosta³ on przyjêty. Zanim
jednak to nast¹pi³o, na zarzuty pana
Edwarda Patelaka odpowiedzia³
Przewodnicz¹cy Rady Stanis³aw
B³ysz: Chcia³bym siê odnieæ do
kilku spraw, które pan sobie potrakto-

wa³ tu w bardzo prosty sposób. Szanowny Panie Radny, wszystko musi
byæ zgodne z prawem, wszystko musi
mieæ swoj¹ kolejnoæ dzia³ania. Czas
jest bardzo z³ym doradc¹ i nie wiem
dlaczego, ale Pan tutaj te¿ nie nad¹¿a
za czasem, gdy¿ zosta³a ju¿ wys³ana
odpowied na wniosek mieszkañców
Ko³om¹cia i ja go Pañstwu odczytam:
Odpowiadaj¹c na pismo, wniosek
34 mieszkañców miejscowoci Ko³om¹æ, dotycz¹cy utworzenia so³ectwa
w Ko³om¹ciu  uprzejmie informujê,
¿e zgodnie ze statutem gminy Gryfice, wsie Ko³om¹æ i Rzêsin nale¿¹ do
so³êctwa Trzyg³ów. W Ko³om¹ciu
mieszka 150 osób uprawnionych do
g³osowania. W zebraniu wyborczym
so³tysa i rady so³eckiej w Trzyg³owiu
uczestniczyli mieszkañcy Ko³om¹cia, którzy brali udzia³ w wyborach.
(W tym momencie kto z g³êbi sali
krzyczy: ale nie wszyscy!) Do rady
so³eckiej zosta³ wybrany przedstawiciel wsi Ko³om¹æ. Mieszkañcy wsi
Ko³om¹æ, uczestnicz¹cy w zebraniu
wyborczym wyrazili jednoznaczn¹
wolê pozostania w so³ectwie Trzyg³ów i byli przeciwni tworzeniu nowego so³ectwa w Ko³om¹ciu oraz
stwierdzili, ¿e wspó³praca w ramach
istniej¹cego so³ectwa uk³ada siê dobrze. Radny Patelak by³ na tym zebraniu i nie wiem dlaczego twierdzi, ¿e
co by³o nie tak. Mówilimy, ¿e wniosek mieszkañców Ko³om¹cia zostanie rozpatrzony przez sta³e Komisje
Rady oraz ¿e zostan¹ w tej sprawie
przeprowadzone konsultacje spo³eczne. I tak te¿ siê sta³o. Na Komisjach by³ rozpatrywany wniosek i doszlimy do przekonania, ¿e potrzebne
jest stworzenie regulaminu konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami, w
ramach których bêd¹ oni wyra¿aæ
swoj¹ opiniê
o poruszanej
sprawie. Regulamin
konsultacji
spo³ecznych
w
formie
uchwa³y bêdzie przedstawiony na
lipcowej sesji
Rady
Miejskiej i
jest ju¿ na
ukoñczeniu.
W przedmiotowej
sprawie, na
podkrelenie zas³uguje fakt, i¿
radni, którzy
byli na Komisjach, wyra¿ali wielk¹
troskê, nie
staj¹c
po
¿adnej stronie, ¿e zale-

¿y im na wspó³pracy mieszkañców
wsi, a nie dzieleniu ich, sk³ócaniu czy
tworzeniu antagonizmów miêdzy
nimi, bo przecie¿ o to nam najwiêcej
chodzi, a nie ¿eby radni stanêli po
które stronie i próbowali cokolwiek
wykonaæ. Radni s¹ po to, aby pogodziæ wszystkich, aby byæ bezstronnym, aby wyci¹gn¹æ jakie wnioski,
¿eby broñ bo¿e nie stan¹æ po jakie
stronie. Pismo, które przytacza³em,
zosta³o wys³ane do pani Agnieszki
Bia³ek oraz do panów radnych:
Edwarda Patelaka i Jana Majora, który jest przecie¿ mieszkañcem wsi Ko³om¹æ i ma te¿ pewne rozeznanie w
sytuacji. Sprawa ta nie jest zamkniêta
ani zakoñczona. Uchwalimy regulamin konsultacji, przeprowadzimy je i
zobaczymy co bêdzie z tego wynikaæ.
Wtedy te¿ dopiero podejmiemy konkretne decyzje: czy tworzyæ so³ectwo,
czy nie. Ale dokonamy tego dopiero
po przeprowadzeniu konsultacji z
szerszym gronem osób. My musimy
byæ odpowiedzialni!
Do tej dyskusji do³¹czy³ siê równie¿ burmistrz Andrzej Szczygie³:
Cieszy mnie stwierdzenie pana
Edwarda Patelaka, ¿e jest za pobudzaniem aktywnoci obywatelskiej i spo³ecznej. Widzimy, ¿e to siê dzieje.
Tylko, ¿e ta aktywnoæ musi mieæ
równie¿ okrelone regu³y i ramy dzia³ania. Dowiadczenie uczy, ¿e po wyborach zawsze czêæ mieszkañców
jest niezadowolona z wyników tych
wyborów. Tak by³o w Kukaniu czy
Skalinie, gdzie okrelone osoby
chcia³y dzieliæ so³ectwo. Z³oliwi
mówi¹, ¿e popiech jest potrzebny
przy ³apaniu pche³, natomiast demokracja potrzebuje trochê czasu i spokoju. ¯eby tworzyæ wiêc nowe so³ectwo,
czy jak¹kolwiek jednostkê pomocnicz¹, musz¹ byæ okrelone regu³y oraz
musi tego chcieæ naprawdê reprezentatywna iloæ mieszkañców. S¹ ju¿
przygotowane propozycje, które by
okrela³y co to s¹ konsultacje, jak ma
je przeprowadzaæ rada miejska i burmistrz oraz ile mieszkañców musi
wzi¹æ w nich udzia³. Kiedy to opracujemy, nie narazimy siê na z³e wybory.
Jak widaæ, wie Ko³om¹æ sprawia
Radzie Miasta wiele k³opotów i jest
punktem wielu sporów. Czy stanie siê
osobnym so³ectwem? O tym musz¹
zdecydowaæ sami jej mieszkañcy,
którzy jak na razie maj¹ bardzo podzielone zdania i sami chyba nie
wiedz¹, czego chc¹. Jednymi kieruje
radny Patelak, drugimi radny Major, a
jeszcze innych ta sprawa w ogóle nie
interesuje, bo obojêtne im jest to, czy
bêd¹ mieæ we wsi so³tysa, czy nie.
Oczywiste jest, ¿e wszystkim siê nie
dogodzi. Pytanie tylko - czyje stanowisko zdobêdzie wiêkszoæ i czy ta
wiêkszoæ rzeczywicie bêdzie reprezentowa³a zdanie wsi, czy te¿ radnych
 Patelaka b¹d Majora. Na rozwi¹zanie tej sprawy przyjdzie chyba jeszcze
d³ugo czekaæ...
(m)
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XIII Wiosenny Turniej Sportowy

Niepe³nosprawni,
a jednak sprawni!
4 czerwca br. sala gimnastyczna
gryfickiej Szko³y Podstawowej nr 4
zape³ni³a siê zawodnikami zorganizowanej tu Spartakiady, a na trybunach
zasiad³o liczne grono kibiców. Zawody
te skierowane s¹ do osób niepe³nosprawnych, które podczas nich maj¹
mo¿liwoæ udowodnienia, ¿e niewiele
ró¿ni¹ siê od osób pe³nosprawnych i
równie doskonale radz¹ sobie z przygotowanymi konkurencjami sportowymi.
A proste one nie by³y
Zanim jednak zawodnicy stanêli na
starcie, musia³o nast¹piæ oficjalne
otwarcie Spartakiady. Zgromadzonych
powita³a kierownik Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Gryficach pani Renata
Mazurek. Zaraz potem g³os zabra³
przedstawiciel Zarz¹du gryfickiego
Ko³a pan Janusz Nowak. Nastêpnie uroczystego otwarcia zawodów dokona³
burmistrz pan Andrzej Szczygie³. Ceremonia rozpoczêcia Spartakiady zakoñczy³a siê dopiero, gdy zapalono znicz i
wniesiono flagê olimpijsk¹ oraz gdy
wszyscy zawodnicy z³o¿yli tradycyjn¹
przysiêgê.
Wtedy dopiero rozpoczê³a siê zabawa. Przy dwiêkach weso³ej muzyki, 10
dru¿yn z: Gryfic, Szczecina, Kamienia
Pomorskiego, Jaromina, Stargardu
Szczeciñskiego, Piasecznika oraz winoujcia rozpoczê³o rywalizacjê. Przygotowano dla nich 5 konkurencji sportowych:
1. Wêdkarz, w której ka¿dy
uczestnik podbiega³ do miejsca, gdzie
le¿a³a wêdka i ³owi³ jedn¹ rybê
2. Slalom, w której zawodnik
musia³ przebiec pokonaæ okrelon¹
odleg³oæ popychaj¹c pi³eczkê pomiê-

dzy s³upkami i u¿ywaj¹c do tego hokejowego kija
3. Krêgle, w której ka¿dy
uczestnik wykonywa³ jeden rzut, maj¹cy str¹ciæ, jak najwiêcej krêgli
4. Bieg z woreczkami, w której
pierwszy biegn¹cy zawodnik rozk³ada³
woreczki w okrelonym miejscu, a kolejny zbiera³ je i zostawia³ na wyznaczonym obszarze
5. Zbieranie cukierków, w której ka¿da dru¿yna stawa³a przy drzewku
obwieszonym cukierkami i trzeba by³o
w ci¹gu 30 sekund zebraæ jak najwiêcej
s³odyczy.
W przerwie pomiêdzy kolejnymi
startami, czas umili³ wszystkim zgromadzonym gryficki zespó³ Roztañczona
Gromada. Nie zabrak³o równie¿ napojów i s³odkich przek¹sek, dla utrudzonych wysi³kiem zawodników.
¯adna z konkurencji nie sprawi³a
uczestnikom trudnoci i nawet wózek
inwalidzki nie by³ przeszkod¹ do ich
pokonania. Najwa¿niejsze jednak by³o
to, ¿e Spartakiada nie mia³a przegranych
 wszyscy zajêli pierwsze miejsce i
wszyscy zostali równo nagrodzeni; ka¿dy uczestnik dosta³ pi³kê, a ka¿da grupa
 puchar w kszta³cie tulipana i worek
pe³en s³odyczy. Jednak chyba najwiêksz¹ nagrod¹ dla ka¿dego uczestnika
by³o pokonanie w³asnych s³aboci, udowodnienie samemu sobie, a tak¿e innym,
¿e mogê, ¿e potrafiê, ¿e sprostam. I w³anie w tym tkwi ca³y sens organizowania
tego typu imprez  pokazanie osobom
niepe³nosprawnym, ¿e wcale nie s¹ gorsze od reszty spo³eczeñstwa i ¿e nie
musz¹ wstydziæ siê swego upoledzenia.
W koñcu nikt nie jest doskona³y! (m)

Dru¿yna WTZ: B¹k Beata, Górski Adam, Zaborowska
Marta, Antosik Adam, Skalik Krzysztof.

Dru¿yna OREW: Osakiewicz Arek, Molski Marcin,
Gorajska Iza, Ignaszewski Krystian, Stefañski Grzegorz
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Dni Gryfic

Muzyka, taniec i piew

Podczas Dni Gryfic scena w
parku miejskim goci³a nie tylko laureatów konkursów, ale tak¿e rozbrzmiewa³a ró¿norodn¹ muzyk¹ i
dudni³a echem stóp wiruj¹cych tancerzy. Zawita³o na ni¹ wielu rodzimych
artystów, takich jak: Big Band GDK,
Sixsty Sewen czy grupy taneczne
Tarantule. Oprócz tego, do udzia³u
w imprezie zaproszono równie¿ znane twarze bran¿y muzycznej z innych rejonów Polski, czyli: romski
zespó³ Makso i gwiazdy cygañskie,
zespó³ Molêda oraz niew¹tpliw¹
gwiazdê Dni Gryfic  Wojciecha

G¹sowskiego. Na gryfickich b³oniach
odby³ siê tak¿e Festiwal M³odych
Talentów Gramy 2007, zorganizowany przez Radio Szczecin. Cieszy³ siê on umiarkowanym zainteresowaniem, ale tylko dlatego, ¿e bra³y
w nim udzia³ dopiero wschodz¹ce
gwiazdy polskiej estrady.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e Dni Gryfic by³y imprez¹
udan¹. Choæ t³umów nie by³o, to jednak gryficzanie przybyli do parku
miejskiego licznymi grupami, wybieraj¹c to w³anie, co chcieli sami zobaczyæ lub us³yszeæ.
(m)

Gramy 2007

WOJCIECH G¥SOWSKI

ELVIS PRESLEY SHOW

Makso i gwiazdy cygañskie

Zastrze¿enia

TARANTULE

ZESPÓ£ Z LO W GRYFICACH

Ka¿da mniejsza, czy wiêksza impreza w Gryficach ma swoj¹ grupê ochroniarsk¹. Dni Gryfic swoj¹ ochron¹ na
b³oniach w parku miejskim objê³a grupa
ochroniarzy z firmy Gustaw Securitas
System Sp. z.o.o i pytanie do tych panów: gdzie bylicie, kiedy w trakcie wystêpu Elvis Preslay Show na scenê wesz³a podchmielona pani, nie pierwszej
ju¿ wiosny i z r¹k wystêpuj¹cego artysty
wyrwa³a mikrofon, owiadczaj¹c
wszem i wobec, ¿e wszystkich artystów
bardzo kocha. Dlaczego zezwolilicie
na wycigi gokartów przed scen¹,
miêdzy widzami,
od godzin po³udniowych do pónych wieczornych? Ochrona
nie polega na staniu obok sceny,
trzeba te¿ dostrzec wszystko
to, co jest niew³aciwe w danym
momencie. Z innej strony, to
mo¿e wreszcie
kto
wytyczy

cie¿ki, po których mog¹ poruszaæ siê
dzieciaki je¿d¿¹ce na gokartach. Dzi
jest to samowolka  wolno im jedziæ
wszêdzie, chodnikami w centrum miasta równie¿, co z bezpieczeñstwem dzieci i przechodniów niewiele ma wspólnego. Z zauwa¿onych pozytywów, to fakt,
¿e ZGK wreszcie zrezygnowa³ z barier
odgradzaj¹cych ³awki od widzów, a paru
gryfickich Vip-ów na b³oniach widzielimy i nic wielkiego siê nie sta³o, ¿e stali
wród ludzi, wszak to ich wyborcy.
Korespondent

SZKO£A
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Nietypowy Dzieñ dziecka w SP 4 w Gryficach

Inwazja bocianów

1 czerwca br., czyli w Dzieñ
dziecka, gryficka Szko³a Podstawowa nr 4, zafundowa³a swoim uczniom
nie lada atrakcje. Postanowiono, ¿e w
tym dniu placówkê t¹ nawiedzi inwazja bocianów. Dzieci mia³y dog³êbnie poznaæ ¿ycie ptaków, które za
swoj¹ ojczyznê wybra³y w³anie Polskê. Zajêcia prowadzono w formie
warsztatów. Ka¿dy z nauczycieli by³
odpowiedzialny za przeprowadzenie
konkretnych bocianich dzia³añ z grupami uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Uczniów podzielono zgodnie z ich zainteresowaniami i... zabrano siê do
pracy. Zajêcia przebiega³y w nastêpuj¹cych grupach warsztatowych:
Warsztaty plastyczne: uczniowie
pod opiek¹ pañ: Ireny Nowak, El¿biety Saji, Nataszy ¯ychar i Edyty
Bartoszewicz-I³owieckiej przygotowali pokaz bocianiej mody, wykonali
figurki ptaków, obrazki z ich ¿ycia w
postaci komisku oraz plakat.
Warsztaty informatyczne; prowadzi³ je pan Marek Jaszczykowski, a
zajêto siê na nich przygotowaniem
prezentacji multimedialnej o ¿yciu
bocianów.
Warsztaty literackie; dzieci
wspólnie z paniami: Dorot¹ nigurowicz i Ann¹ Finik stworzy³y kompozycje literackie w postaci wierszy i
opowiadañ, których tematyk¹ by³y
bociany.
Warsztaty jêzykowe; panie Katarzyna Kubiak i Ma³gorzata Brzeziñska uczy³y uczniów s³ownictwa niemieckiego i angielskiego, zwi¹zanego
z bocianami, a tak¿e wykonano tu ciekawe plakaty.
Warsztaty teoatralne; uczniowie
przygotowali inscenizacjê zatytu³owan¹ W bocianim wiecie, przy
której pomaga³y panie: Anetta Wilhelm, Dorota Szczepankiewicz oraz
Justyna Zawada.

Warsztaty dziennikarskie; polega³y one na przygotowaniu gazetki
Dzieñ bociana w naszej szkoleoraz
artyku³ów do lokalnej prasy na temat
Dnia dziecka w SP 4. Dzieci wspomaga³y panie: Danuta Bezczyñska
oraz Dorota Biernacka.
Warsztaty przyrodnicze; przygotowano na nich opis bociana bia³ego, mapê przelotów oraz pokarm bociani. Tym wszystkim z uczniami
zajê³y siê panie: Ma³gorzta Stawiñska i El¿bieta Kowalska.
Oprócz tych zajêæ, na hali sportowej trwa³y wycigi bocianów,
¿abek, szukanie ukrytego pokarmu i
znoszenie go do gniazda. Konkurencje sportowe prowadzili wf-ici, a
wród nich Szymon Kecler i Andrzej
Koz³owski.
Po dwóch godzinach zmagañ
warsztatowych, wszyscy uczniowie
i wychowawcy spotkali siê na prezentacji swoich dokonañ w hali
sportowej. Potem by³ s³odki poczêstunek oraz kie³baski z ro¿na. Na zakoñczenie
w³adze
gryfickiej
czwórki przygotowa³y co specjalnego  æwiczenia ewakuacji.
Na specjalny sygna³ (trzy
dzwonki) uczniowie i nauczysiele
musieli w ci¹gu kliku minut opuciæ
szko³ê, bez paniki i chaosu. A
wszystko to pod czujnym okiem
przedstawicieli PSP w Gryficach.
Stra¿acy czekali na uczniów na boisku, gdzie dali popis swoich umiejêtnoci, a próbê ewakuacyjn¹ ocenili na bardzo wysokim poziomie.
W ten sposób dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr4 spêdzi³y swoje
wiêto przy weso³ej zabawie, która
by³a dla nich tak¿e nauk¹. Wiadomoci, które zdobyli podczas warsztatów, a tak¿e æwiczenia ewakuacyjne na pewno pozostan¹ d³ugo w ich
pamiêci...
(m)
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Wystawa w CDiDN w Gryficach

Uczniowska Galeria w wojskowych koszarach
Na terenie by³ej jednostki w Gryficach trwaj¹ modernizacje i zasiedlenia
przez nowych nabywców budynków
pozostawionych przez wojsko. W jednym z nich znalaz³a swoj¹ siedzibê Biblioteka Pedagogiczna  filia CDiDN,
która zaprasza mieszkañców Gryfic i
okolic do odwiedzin Galerii Sztuki,
jaka zosta³a tam zorganizowana.
Dnia 31 maja br. uroczycie otwarto
w niej wernisa¿ arcydzie³, których autorami s¹ Eko-przyjaciele z SP Prusinowo. Fakt, ¿e prace zosta³y wykonane
przez uczniów, w niczym nie umniejsza
ich wartoci artystycznej. Wród portretów Misia Puchatka i innych bajkowych przyjació³, znajdziemy akwarele,
wycinanki i wyklejanki zwierz¹t ¿yj¹cych obok nas. W k¹ciku teatralnym
znajduj¹ siê uszyte i wykonane przez
uczniów lalki, a w gablotach mo¿na zobaczyæ zdobn¹ bi¿uteriê, której kunszt
dorównuje niejednej pracowni jubilerskiej. Podobnie, jak szk³o zdobione sre-

brem czy kolorowymi mozaikami. Podziwiaj¹c prace trudno jest uwierzyæ, ¿e
zosta³y wykonane w szkole podstawowej, ale to prawda. Pieczê nad m³odymi artystami w pracowni plastycznej
sprawuje pani Justyna Fedak-Bia³kowska, która inspiruje uczniów nie
tylko do pracy twórczej, ale i charytatywnej. Bowiem wiele eksponatów w
Galerii to egzemplarze wypo¿yczone
od w³acicieli, którzy nabyli je na aukcjach charytatywnych, ale zosta³y
wykonane w SP Prusinowo przez Ekoprzyjació³. Dzie³a nowe, znajduj¹ce siê
obecnie na wystawie, równie¿ w przysz³oci na takich aukcjach siê znajd¹. Bo
w SP Prusinowo uczniowie zdobywaj¹c
wiedzê ogóln¹, zdobywaj¹ równie¿ i tê,
któr¹ nazywamy pomoc¹ dla potrzebuj¹cego. Mo¿e w³anie dlatego tyle w tej
szkole ró¿nych talentów: aktorskich,
piosenkarskich, malarskich, zdobniczych czy te¿ krawieckich. I co ciekawe,
uczniowie z tej szko³y nie gin¹ w t³umie

gimnazjalistów, ani póniej w liceach 
oni s¹ tam dobrze widoczni i znani!
Niech wiêc dalej nad sob¹ pracuj¹, a ty

 drogi czytelniku  odwied galeriê w
Bibliotece Pedagogicznej, bo warto, co
sam zobacz i oceñ.
(maja)

IX Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego
w Sporcie Po¿arniczym. Gryficcy stra¿acy w czo³ówce.
W dniach 28  30 maja br., w
Stargardzie Szczeciñskim odby³y
siê IX Mistrzostwa Województwa
Zachodniopomorskiego w Sporcie
Po¿arniczym.
Wystartowa³o w nich a¿ 21 Komend
Powiatowych i Miejskich PSP, a wród
nich tak¿e Gryfice, które reprezentowali: Góralski £ukasz, Oleszczak Robert,
Kopeæ Grzegorz, Józefowicz Dariusz,
Mentlak Dariusz, Ka³dus S³awomir,
Tyszer Adam, Rogiñski Artur, Bo Daniel, D¹browski £ukasz oraz Kalinkiewicz Wies³aw  kierownik dru¿yny.
Pierwszego dnia zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach : bieg na
100 m z przeszkodami oraz wspinanie
siê przy u¿yciu drabiny hakowej na trzecie piêtro wspinalni.
Bardzo dobrze spisali siê w nich stra-

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 KP PSP
Goleniów 369,86
2 KM PSP
Szczecin 369,87
3 KP PSP
Gryfice 372,68
4 KP PSP
Pyrzyce 372,88

¿acy z KP PSP Gryfice, zajmuj¹c odpowiednio 1 i 2 miejsce dru¿ynowo. Indywidualnie, w biegu na 100 m zwyciêstwo
wywalczy³ £ukasz Góralski, który w
dwuboju ostatecznie zaj¹³ 4 miejsce. Z
kolei w drugim dniu, rozegrano równie¿
dwie konkurencje: sztafetê 4 x 100 z
przeszkodami oraz æwiczenie bojowe.
W ³¹cznej klasyfikacji reprezentacja KP
PSP Gryfice wywalczy³ 3 miejsce.
Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Gryficach sk³ada
szczególne podziêkowania za pomoc w
przygotowaniach do mistrzostw dla Dyrekcji SPZZOZ w Gryficach za udostêpnienie terenu szpitala do æwiczeñ oraz dla
Pana Bronis³awa Misikonisa w³aciciela
firmy KOMI-DREW ze Strzykocina za
przekazanie materia³ów niezbêdnych do
æwiczeñ.
(B) FOTO: piro

Kierownik reprezentacji Kalinkiewicz Wies³aw odbiera puchar za 3
miejsce Wrêcza z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Henryk Cegie³ka

£.Góralski odbiera puchar za I m. w 100m.
Wrêcza z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Henryk Cegie³ka
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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 Gryficach po remoncie ok. 70 mkw. przy
ul. Niechorskiej. Tel. 505 081 153.
n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58
mkw., 3 pokoje. Cena 120 tys. Tel.
697 691 078.

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna -1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 dzwiowy, centralny zamek, szyberdach, bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 2800 z³. Tel. 091 397
4127 lub 604 845 753.

n Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz., 7800
+ op³aty; 697 424 727.
n Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + op³aty 697 424 727.

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

INNE
n Sprzedam tanio ocie¿nice metalowe 60 x 80, skrzyd³a drzwiowe,
ma³e okna drewniane - nieu¿ywane.
Tel. 0 602 731 070.
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
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 Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
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.

NIERUCHOMOCI
n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
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 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 Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.
n Wynajmê halê i pomieszczenie
warsztatowe w Gryficach, wszystkie
media, du¿y plac manewrowy. Tel.
091 384 08 39, 509 431 779

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ul.
Chopina. Tel. 663 768 461

US£UGI

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.
n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

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

MIESZKANIA
n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497.
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

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.

SPORT
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Turniej Dru¿yn
Podwórkowych zakoñczony!
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Koncert VINETY
Wci¹¿ niepewna V-ligowego
bytu SPARTA w 28 kolejce spotkañ
tej klasy rozgrywkowej, uleg³a w
Gryficach VINECIE Wolin 1:3. Gocie nadal maj¹cy szansê na zajêcie
premiowanej awansem 2-iej lokaty,
wygrali zas³u¿enie, imponuj¹c
zw³aszcza przygotowaniem motorycznym oraz gr¹ na jeden kontakt.

SPARTA Gryfice  VINETA
Wolin 1:3 (1:2)

Trzyg³ów
W trakcie majowych weekendów,
na kortach przy stadionie miejskim
odbywa³ siê I Turniej Dru¿yn Podwórkowych w pi³ce no¿nej o Puchar
Burmistrza Gryfic.
Organizatorami rozgrywek byli:
Urz¹d Miejski Gryfice, Zespó³ Placówek Owiatowych oraz ZEG Mariusz
Sowiñski. Rozgrywki odbywa³y siê w
trzech kategoriach wiekowych, rocznik
2000  1998. 1997  1996 oraz rocznik
1995  1994. Zespo³y gra³y w sk³adzie
5 zawodników w polu plus bramkarz
(maksymalnie 8 zawodników w zespole). W turnieju m³odzi pi³karze zdobyli
314 bramek i rozegrali 126 meczy.
W najm³odszej kategorii wiekowej rocznik 2000  1998 startowa³y
Pociechy 2000, Przedszkolaki Sity
oraz Gepardy, bez wzglêdu na wyniki
wszyscy zdobyli pierwsze miejsce i
odebrali z r¹k Burmistrza Gryfic Puchary oraz dyplomy.
W kategorii wiekowej 1997  1996
pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ BRICO
MARCHE z wynikiem 21 punktów,
drugie miejsce Szkó³ka Pi³karska Diego I  19 punktów, trzecie miejsce
Szkó³ka Pi³karska Diego II  5 punktów,
czwarte miejsce Szkó³ka Pi³karska Diego III  4 punkty.
W kategorii wiekowej 1995  1994
pierwsze miejsce zdoby³ Trzyg³ów z wy-

Diego

nikiem 29 punktów, drugie miejsce Las
Galaktikos  25 punktów, trzecie miejsce Manchester  22 punkty, czwarte
miejsce Szkó³ka Pi³karska Diego III  18
punktów, pi¹te miejsce B³yskawice
znad podwórka  15 punktów, szóste
miejsce Szkó³ka Pi³karska Diego II 
punktów, siódme miejsce Szkó³ka Pi³karska Diego I  5 punktów.
Wszystkim m³odym pi³karzom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Byæ mo¿e kiedy zasil¹ oni szeregi gryfickiej SPARTY?
(r)

Bricomarche

1:0  Bartosz Machaj (3'), 1:1 
Jakub Przewony (20'), 1:2  Jaros³aw Herosimczyk (29'), 1:3  Grzegorz Wojtkiewicz (60')
sêdziowa³: Marek Pluta z
Choszczna
SPARTA: Sylwester G³adysz 
Mateusz Janowski, Krzysztof Wawiórko, Bartosz Machaj (61'- Jakub
Gnat), Andrzej Paruch, Pawe³ Bogacz, Mariusz Wlalak (66'  Zbigniew Stosio), Mariusz D¹browski,
Mariusz Remplewicz, Artur Kurkiewicz, Pawe³ Rynalski
Trener: Artur Kurkiewicz
VINETA: Maciej Reszkis  Andrzej Ga³czyñski, Dariusz Cader,
£ukasz Wójcik, Adam Go³ubowski,
Marcin Lewandowski, Adrian Nagórski, Jaros³aw Herosimczyk, Dawid
£odyga, Jakub Przewony, Grzegorz
Wojtkiewicz
Trener: Adam Go³ubowski

Konfrontacja V-ligowego marudera z papierowym faworytem rozpoczê³a siê od mocnego uderzenia
tych pierwszych. Mariusz Remplewicz, krótki rajd praw¹ flank¹ (3'),
zakoñczy³ mierzonym dorodkowaniem, a stoj¹cy w polu bramkowym
rywali, junior  Bartosz Machaj  ku
uciesze 600-osobowej rzeszy widzów, otworzy³ rezultat spotkania.
Jak siê póniej okaza³o, by³y to
mi³e z³ego pocz¹tki. Graj¹ca pomys³owo VINETA ju¿ w tej samej minucie mog³a doprowadziæ do wyrównania. Na szczêcie dla miejscowych, z
k¹liwym uderzeniem Grzegorza
Wojtkiewicza, poradzi³ sobie Sylwester G³adysz. Z kolei w 13' bliscy podwy¿szenia prowadzenia byli gospodarze; ich kapitan  Pawe³ Rynalski 
po bilardowym zagraniu Remplewicza, stan¹³ oko w oko w Reszkisem,
nie trafi³ jednak z 6 metrów w wiat³o
bramki. W 20' sta³o siê. gapiostwo
defensorów SPARTY, wykorzysta³
Jakub Przewony, strzelaj¹c do pustej
bramki, po perfekcyjnym zgraniu
g³ow¹ £ukasza Wójcika. W 29', rozkrêcaj¹cy siê z minuty na minutê
wolinianie objêli prowadzenie; zespo³ow¹ akcjê VINETY, kapitalnym
uderzeniem z obrêbu pola karnego,
zwieñczy³ Jaros³aw Herosimczyk.
Mimo wyranej dominacji taktycznej
i technicznej przyjezdnych, w inauguracyjnej ods³onie SPARTA trzykrotnie stawa³a przed szans¹ pokonania Reszkisa: w 36' bramkarz VINETY intuicyjnie odbi³, zmierzaj¹c¹ pod
poprzeczkê pi³kê, po uderzeniu Machaja, w 44' o centymetry pomyli³ siê
Pawe³ Bogacz, a na sekundy przed
przerw¹ ogromnej szansy na doprowadzenie do wyrównania, nie wykorzystali miejscowi  w zamieszaniu
pod bramk¹ wolinian, powsta³ym po
rzucie wolnym egzekwowanym przez
Remplewicza, bliscy powodzenia
byli: Machaj, Rynalski i Kurkiewicz.
Po zmianie stron sytuacja na placu boku niewiele siê zmieni³a. Ton
grze nadawali gocie, którzy swoj¹
supremacjê udokumentowali kolejn¹
bramk¹. Jej autorem (60') by³ Grzegorz Wojtkiewicz. Gryficzanie najbli¿si zniwelowania dwubramkowej
przewagi byli w 62' i 68'. W pierwszym przypadku, g³ówkê Kurkiewicza z trudem obroni³ Reszkis, a 6
minut póniej nie zdo³a³ pokonaæ go
w sytuacji jeden na jeden Remplewicz.
Niedzielna pora¿ka SPARTY
mocno skomplikowa³a jej sytuacjê w
dolnych rejonach tabeli. Podopieczni
Artura Kurkiewicza, aby pozostaæ w
lidze, w dwóch ostatnich spotkaniach
 z OSADNIKIEM w Myliborzu i
OR£EM Trzciñsko Zdrój w Gryficach - musz¹ zdobyæ minimum 1
punkt.
(A)
PS.
W przedmeczu juniorów
SPARTA uleg³a VINECIE 0:2.

SPORT
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KLASA A  23 kolejka

Pomorska Liga Oldbojów

Rega Merida nadal w grze

W 20 kolejce spotkañ PLO trzebiatowska REGA/MERIDA wysoko 4:0
ogra³a I-ligowego spadkowicza  IKAR Krosino. Ekipa, której coachem
jest Andrzej Antoszko, wci¹¿ liczy siê w walce o I-ligowy awans. W potyczce z IKAREM autorami goli dla gospodarzy byli: Ryszard Poczekaj³o,
Mariusz Ryba, Krzysztof Kasprzycki i Andrzej Piwowarczyk. Akces do
rozgrywek PLO wstêpnie zg³osi³y CALISIA Kalisz Pomorski, POMORZANIN Nowogard, SATURN Mielno i POMORZANIN S³awoborze.
Byæ mo¿e nast¹pi reorganizacja rozgrywek w sezonie 2007/2008 i do I ligi
nie wejd¹ dwie, ale nawet trzy lub nawet cztery ekipy.
Walcz¹cy na I froncie ZEG/SPARTA zremisowa³ 1:1 z ko³obrzeskim
AMATOREM i praktycznie zapewni³ sobie ligowy byt. Bramkê dla ¿ó³toczerwonych zdoby³ Grzegorz Dziêgielewski.
(A)

Pomorska Liga Oldbojów  I liga 20 kolejka 02.06.
ZEG/SPARTA
 AMATOR
1:1
BAJCAR/GRYF  TERMEX/ZEFIR 6:1
INA
 LOTNIK/MIRSTAL 0:2
UNIA
 FERETTI/SOKÓ£ 2:2
PAMET
 WIATOWID
6:2
ZRYW
 COS/OPO
4:1
1 Pamet widwin
48pkt 66:31
2 Zryw Kretomino
47pkt 74:25
3 Amator Ko³obrzeg
32pkt 48:41
4 Unia Bia³ogard
32pkt 39:28
5 COS/OPO Wa³cz
31pkt 37:34
6 Bajcar/Gryf 95 S³upsk
26pkt 44:43
7 wiatowid £obez
23pkt 41:56
8 Feretti/Sokó³ Karlino
21pkt 28:42
9 ZEG/Sparta Gryfice
21pkt 31:52
10 Termex/Zefir Wyszewo
19pkt 42:51
11 Lotnik/Mirstal Miros³awiec 17pkt 30:56
12 Ina Iñsko
13pkt 26:54

Ba³tyk Gostyñ
Iskra Golczewo
Gardominka MechowoFala Miêdzyzdroje
Pionier ¯arnowo
Sowianka Sowno
B³êkitni Trzyg³ów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bizon Cerkwica
Jantar Dziwnów
Pomorzanin Przybiernów
Rega Merida II Orze³ Trzebiat.
Flota II winoujcie
Zieloni Wyszobór
Znicz Wysoka Kamieñska

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

54pkt
50pkt
49pkt
43pkt
38pkt
37pkt
36pkt
32pkt
31pkt
29pkt
20pkt
18pkt
15pkt

1:3
0:1
4:0
2:1
2:1
5:0
1:1

74- 34
89 - 35
57 - 30
60 - 40
57 - 25
46 - 43
55 - 29
54 - 64
56 - 35
46 - 40
29 - 68
42 - 78
33 - 74
5pkt 12 - 104

Klasa okrêgowa gr I  28 kolejka 02/03.06

Pomorska Liga Oldbojów  II liga 20 kolejka 02.06
REGA/MERIDA  IKAR
4:0
CZARNI
 WYBRZE¯E REWALSKIE 1:0
DRIN/TEAM
 DRAWA
3:0
STRA¯K
 SCAL/KPPD
6:1
MEWA
 SARMATA
2:3
OLIMP
 KONSORCJUM
1:1
1 Konsorcjum Bia³ogard
45pkt 62:31
2 Drink Team Szczecin
45pkt 60:28
3 Rega/Merida Trzebiatów
44pkt 41:25
4 Sarmata Dobra
36pkt 62:33
5 Stra¿ak wieszyno Manowo 36pkt 69:42
6 Olimp Z³ocieniec
31pkt 51:38
7 Mewa Resko
27pkt 37:42
8 Ikar Krosino
26pkt 44:42
9 Wybrze¿e Rewalskie
19pkt 40:49
10 SCAL/KPPD Wierzchowo
19pkt 36:68
11 Czarni Czarne
19pkt 36:49
12 Drawa/Krystan Drawsko
1pkt 23:90

wit Szczecin
Ina Iñsko
Orkan Suchañ
Masovia Maszewo
Wicher Brojce
KP Police II
Iskierka mierdnica
Vielgovia Szczecin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V liga  28 kolejka 01/02/03.06
Osadnik Mylibórz
- D¹b Dêbno
Radovia Radowo Ma³e
- Orze³ Trzciñsko-Zdrój
Piast Chociwel
- Piast Choszczno
Polonia P³oty
- Fagus Ko³bacz
Pomorzanin Nowogard - Zorza Dobrzany
Sparta Gryfice
- Vineta Wolin
Mieszko Mieszkowice
- Odra Chojna
Hutnik EKO TRAS Szcz. - K³os Pe³czyce
1 D¹b Dêbno
73pkt 73 - 23
2 PIAST Choszczno
63pkt 68 - 25
3 VINETA Wolin
59pkt 58 -31
4 ORZE£ Trzcinsko Zdrój
55pkt 62 - 36
5 ODRA Chojna
49pkt 60 - 40
6 POMORZANIN Nowogard 44pkt 57 - 49
7 POLONIA P³oty
40pkt 55 - 57
8 PIAST Chociwel
34pkt 41 - 31
9 MIESZKO Mieszkowice
34pkt 39 - 33
10 SPARTA Gryfice
33pkt 39 - 49
11 FAGUS Ko³bacz
28pkt 30 - 56
12 HUTNIK EKO TRAS Szcz. 27pkt 36 - 49
13 OSADNIK Mylibórz
27pkt 38 - 63
14 K£OS Pe³czyce
27pkt 29 - 46
15 RADOVIA Radowo Ma³e
21pkt 42 - 86
16 ZORZA Dobrzany
21pkt 30 - 94
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1:2
0:6
0:2
1:0
0:1
1:3
5:0
0:1

- Orze³ Prusinowo
- Mewa Resko
- Korona Stuchowo
- D¹brovia Stara D¹browa
- wiatowid £obez
- Promieñ Mosty
- Sparta Wêgorzyno
- Sarmata Dobra Nowogardz.

WIT Szczecin
SARMATA Dobra
KP II Police
PROMIEÑ Mosty
WICHER Brojce
SPARTA Wêgorzyno
MASOVIA Maszewo
ISKIERKA mierdnica
KORONA Stuchowo
WIATOWID £obez
D¥BROVIA Stara D¹browa
VIELGOVIA Szczecin
MEWA Resko
ORKAN Suchañ
INA Iñsko
ORZE£ Prusinowo

62pkt
52pkt
50pkt
47pkt
42pkt
42pkt
40pkt
38pkt
38pkt
37pkt
37pkt
36pkt
34pkt
28pkt
26pkt
18pkt

5:0
1:2
2:2
0:1
1:1
4:0
1:2
1:4

67 - 20
57 - 30
66 - 41
39 - 29
43 - 34
41 - 24
43 - 39
52 - 46
46 - 49
41 - 43
36 - 48
49 - 72
41 - 59
32 - 41
44 - 79
35 - 72

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 15maja .2007 r. sygn. akt
VIK 330/07 ukara³

Jaros³awa Gajdzisa

kar¹ grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu ¿e wysokoæ jednej stawki wynosi 30,- z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat.; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w  Gazecie
Gryfickiej ; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczy³ oskar¿onemu okres
jego zatrzymania w sprawie od dnia 14 maja 2007r. do dnia 15maja
2007r.,przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci oskar¿onego w tej sprawie równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny; na poczet
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15 maja 2007r.
za czyn z art. 178a§lkk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 14 maja 2007r. w
Gryficach na ul Nowy wiat kierowa³ samochodem osobowym marki Skoda
Fabia nr rej. ZGY U806 bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci 1,38 mg/l.

ROZMAITOCI
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Gryficka m³odzie¿
na szlakach w. Ottona

W dniach 18-20 maja
br., w niemieckiej miejscowoci Bamberg,
zorganizowano spotkanie m³odzie¿y katolickiej z Niemiec i Polski. Wziê³a w nim równie¿ udzia³, liczna  bo
20-osobowa, grupa
z Gryfic, nale¿¹ca
do parafii pw. Wniebowziêcia Najwiêtszej
Maryi Panny, której
duchowym opiekunem
by³ ks. Andrzej
Grochowski.

M³odzi katolicy zwiedzali Bamberg, który podobnie jak antyczny
Rzym, le¿y na siedmiu wzgórzach.
Ogromne wra¿enie zrobi³o na nich
szczególnie wzgórze katedralne, na
którym wszystkich zachwyci³a katedra i zabytkowy pa³ac biskupi. Prze-

piêkne by³o równie¿ Stare Miasto,
oplecione odnogami Regnitz. Jednak najwa¿niejsz¹ chwil¹ pielgrzymki, by³o nawiedzenie grobu w.
Ottona, konsekrowanego na biskupa
Bambergu w 1102 r., który z inicjatywy i na probê Boles³awa III Krzywoustego chrystianizowa³ Pomorze Zachodnie. Na terenie naszej diecezji
szczeciñsko  kamieñskiej znane s¹
dwie miejscowoci, zwi¹zane z jego
osob¹ - Pyrzyce i pobliska Cerkwica,
a w nich studzienki ottonowe, gdzie
w. Otton chrzci³ Pomorzan. Jest on
tak¿e drugim patronem diecezji, a
jego uroczystoæ obchodzimy 1 lipca.
Oprócz tego, polska grupa katolicka uczestniczy³a w licznych spotkaniach z m³odzie¿¹ niemieck¹ i
wspólnej 15 - kilometrowej pieszej
górskiej pielgrzymce, uwieñczeniem której by³ udzia³ we Mszy w.
pod przewodnictwem niemieckiego
ks. arcybiskupa.
Wyjazd do gocinnego Bamberga sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do wymiany dowiadczeñ, osobistych
spotkañ, poznania historii i kultury
niemieckiej, a szczególnie do zrozumienia powszechnoci Kocio³a
bez granic i barier!
(MB)

Wyrok

Sad Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 16.05.2007 r. sygn. akt
VIK 259/07 wymierzy³

Edwardowi Czarniakowi

6 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania nieodp³atnej,kontrolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 godzin
miesiêcznie wskazanej przez Urz¹d Gminy w Brojcach; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie wyroku do wiadomoci publicznej
poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej Gazeta Gryficka, za czvn z
art 178§2 kk polegaj¹cy na tym. ¿e w dniu 27 lutego 2007r w Gryficach
na ul.Broniszewskiej kierowa³ rowerem znajduj¹c sie w stanie nietrzewoci siêgaj¹cym 1.13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

gazeta gryficka 6.06.2007 r.

KRZY¯ÓWKA 23

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 brzmia³o:
Poziomo
Pionowo
A - Maraton
Taboret
B - Obr¹czka
Biskupin
C - Procesja
Odstrza³
D - Tatarka
Tarabat
Nagrodê wylosowa³a pani Janina Slopianka z Gryfic.
Gratulujemy.

Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 18.05.2007 r. sygn. akt
VIK 339/07 wymierzy³

Ryszardowi Jankowskiemu

karê grzywny w wysokoci 85 stawek dziennych ustalaj¹c wysokoæ
jednej stawki dziennej na kwotê 20,- z³: orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³
podanie wyroku do wiadomoci publicznej poprzez opublikowanie go 
Gazecie Gryfickiej , za czyn z art. 178a§l kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu
17 maja 2007r w miejscowoci Charnowo gm. P³oty kierowa³ samochodem osobowym m-ki Toyota Corolla znajduj¹c sie w stanie nietrzewoci
siêgaj¹cym 0,89 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

POLICJA - STRA¯
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Z³odziejki

(Trzebiatów) 30 maja 2007 r.
dwie kobiety wykorzystuj¹c nieuwagê Stanis³awy G., dokona³y kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 1600 z³.

Oszust samochodowy

(Niechorze) 30 maja 2007 r. zatrzymano Roberta F., lat 36, mieszkañca powiatu ³obeskiego, który
dokona³ oszustwa przy zakupie samochodu, pobieraj¹c zaliczkê w
kwocie 800 z³ od Dariusza O.,
mieszkañca powiatu gryfickiego na

NAPROMILOWANI
(Trzebusz) 29 maja 2007 r. zatrzymano Mieczys³awa S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu
 1,66.
(Brojce) 29 maja 2007 r. zatrzymano Bernarda S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,22 .
(Gryfice) 31 maja 2007 r. zatrzymano Piotra P., mieszkañca Gryfic,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,60.
(Pobierowo) 31 maja 2007 r. zatrzymano Miros³awa K., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki Ford
pod wp³ywem alkoholu  1,42.
(W³odarka) 31 maja 2007 r. zatrzymano Mariusza G., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
samochodem osobowym marki Skoda pod wp³ywem alkoholu  1,40.
(Jaromin) 31 maja 2007 r. zatrzymano Kamila J., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Toyota
pod wp³ywem alkoholu  2,28.
(Mrze¿yno) 1 czerwca 2007 r.

poczet sprowadzenia z zagranicy
samochodu.

Niekarny rowerzysta

(Trzebiatów) zatrzymano Andrzeja P., lat 58, mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pomimo zakazu S¹du.

Kablarze

(Go³añcz Pomorska) 31 maja
2007 r. zatrzymano Daniela O., lat
21 i Mariusza R., lat 19 mieszkañców powiatu gryfickiego, którzy
dokonali kradzie¿y kabla telekomunikacyjnego.

01.06.2007r. o godz. 9:38 w P³otach na ul. Nowogardzkiej wybuch³
po¿ar starych opon. Gasi³ zastêp
OSP P³oty.
02.06.2007 r. o godz. 00:10 przy
drodze Karnice  Ninikowo wybuch³
po¿ar sterty s³omy. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP Karnice.

02.06.2007 r. o godz.10:12 na
trasie Karnice Ninikowo zastêp z
OSP Karnice dogasza³ pogorzelisko po po¿arze sterty s³omy w balotach.
02.06.2007 r. o godz. 12.20 w
Trzebiatowie na ul. Kopernika pali³y siê mieci w kontenerze. Po¿ar
ugasi³ zastêp z OSP Trzebiatów.

zatrzymano S³awomira P., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ samochodem osobowym
marki Polonez pod wp³ywem alkoholu  0,38.
(Pobierowo) 1 czerwca 2007 r.
zatrzymano Henryka S., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
2,06.
(Gryfice) 1 czerwca 2007 r. zatrzymano Mariusza S., mieszkañca
Gryfic, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  2,22.
(Trzebiatów) 2 czerwca 2007 r.
zatrzymano Mariusza C., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,06.
(Roby) 3 czerwca 2007 r. zatrzymano Stefana M., mieszkañca powiatu gryfickiego, któr6y kierowa³
rowerem pod wp³ywem alkoholu 
1,46.
(Bielikowo) 3 czerwca 2007 r.
zatrzymano Jana W., mieszkañca
powiatu gryficki8ego, który kierowa³ samochodem osobowym marki
Fiat pod wp³ywem alkoholu 
1,72.

Stra¿ackie sikawki
na start!

16 czerwca br. w Trzebiatowie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe
Zawody Stra¿ackich Sikawek
Konnych.
Udzia³ wemie w nich tak¿e
ekipa z Gryfic, która wystartuje na
zabytkowej sikawce, któr¹ niedawno mog³y podziwiaæ jako eksponat dzieci z gryfickich szkó³
podstawowych.
A oto program imprezy:
14.00  parada stra¿ackich sikawek konnych z udzia³em orkiestry
dêtej, ulicami Trzebiatowa; pocz¹tek w Kociele pw.Macierzyñstwa
NMP

W ogniu
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15.00  uroczyste otwarcie zawodów na Stadionie Miejskim
15.15  rozpoczêcie zawodów;
w przerwie pokazy stra¿ackie, samoobrony, konkursy, koncert Orkiestry Garnizonowej ze Szczecina
18.00  wrêczenie nagród dla
najlepszych dru¿yn
18.30  czêæ artystyczna zawodów; koncert wieczoru
20.00  zabawa taneczna
24.00 - zakoñczenie.
Wszystkich chêtnych do wspólnej zabawy ze stra¿akami zapraszamy do Trzebiatowa!
(r)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficac³i wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2007 r. sygn. akt
VIK 214/07 skaza³

Andrzeja K¹ckiego

ur. 07.11.1955 r. w Lipianach, zamieszka³ego w Gryficach ul. £¹kowa 21/
11 na karê 4 miesiêcy pozbawienia wolnoci, której wykonanie warunkowo
zawieszono na okres próby 3 lat, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 6 lat, zas¹dzono
wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 500 na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych Wypadkach Komunikacyjnych w Mielnie Uniecie , a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art.
11 §2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 18 lutego 2007 r. o godz. 12.05na ul.
Dworcowej w Gryficach kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia w wysokoci
1,18 mg/l przy czym naruszy³ orzeczony wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach sygn. akt VI K 325/04 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres od 15.07.2004 do 15.07.2007r.

C MY K
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GAZETA GRYFICKA

REKLAMA
W
GAZECIE
GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53
Kom. 504 042 532
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