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Dyrektorzy odchodz¹
na emerytury

Dwóch dyrektorów gryfickich
placówek owiatowych koñczy
swoje urzêdowanie. Pierwszym z

nich jest Roman £obo¿ewicz 
dyrektor Szko³y Podstawowej nr
3, a drugim dowódca Liceum

Mylê, wiêc piszê

S¹ widokówki Gryfic

List do redakcji

Swego czasu sugerowa³em Radzie i burmistrzowi
Gminy Gryfice zorganizowanie w Muzeum Regionalnym
wystawy sta³ej pt. Gryfice
dawniej i dzisiaj w fotografii.
Minê³o sporo czasu, a
realizacja w/w propozycji
nie doczeka siê chyba spe³nienia. Dlatego te¿ mam
dobr¹ wiadomoæ dla kolekcjonerów pocztówek
ukazuj¹cych miasto Gryfice
dawniej i dzisiaj. W oparciu o
materia³y archiwalne i za zgod¹
pana W. Grycmachera, sfinanso-

wa³em wydanie pierwszej edycji widokówek ukazuj¹cych
Gryfice dawniej i dzisiaj 16-tu
wybranych miejsc z miasta. Jeden zestaw edycji sporz¹dzony
na planszy, przeka¿ê w prezencie dla Muzeum Regionalnego
w Gryficach, celem zorganizowania ekspozycji sta³ej dla
zwiedzaj¹cych.
Pocztówki mo¿na nabyæ w
Gryficach: ul. Wojska Polskiego
77, sklep PH Janek lub ul. Niepodleg³oci 79 - sklep ogrodniczy PH Janek.
Jan Ciosek

List do redakcji

Ogólnokszta³c¹cego  Miros³aw
Barcikowski. Obaj zostan¹ uroczycie po¿egnani przez swoich
uczniów i pracowników. Roman
£obo¿ewicz po¿egnanie bêdzie
mia³ 20 czerwca br. o godz.14.00
w Gryfickim Domu Kultury. W
tym samym miejscu, ale 22 czerwca o godz.9.00 spotkaj¹ siê wszyscy ci, którzy zechc¹ po¿egnaæ
Miros³awa Barcikowskiego.
Urz¹d nie poda³ jeszcze nazwisk
ich nastêpców.
(r)

ty Gryfickiej, na odprê¿enie od
upa³ów, dedykujê wiersz Wezwanie do mi³oci, a wszystkim zako-

S¥SIADY

X Trzebiatowskie Spotkania Kultur
27-30 czerwca- -godz.12.00-15.00  warsztaty
rzemios³ artystycznych- dziedziniec Pa³acu 
hafciarskie, bi¿uterii, wikliniarskie.
28 czerwca godz.19.00 -Modlitewne Spotkanie
Ekumeniczne- Koció³ Prawos³awny pw. wiêtego Ducha w Trzebiatowie
30 czerwca Trzebiatowski Dzieñ S¹siada
16.00- Pokazy rzemios³a artystycznego- dziedziniec Pa³acu.,
16.30- Rozpoczêcie S¹siadów X Trzebiatowskiego Spotkania Kultur.
Zespó³ CZERWONA RÓ¯A
Kapela ludowa SWATY
Ukraiñski Zespó³ Pieni i Tañca WITROHON
Niemiecki CHÓR JUBILATE z Wandlitz
Rozstrzygniêcie konkursów: kulinarnego Potrawa S¹siada i plastycznego Kolorowa Europa.
Zespó³ GRONICKI, Zespó³ KRAINA MRIJ, Wianki

Co póno
z t¹ informacj¹!

Zwykle zakupy na dni
wolne od pracy robiê w pi¹tek.
Tak by³o te¿ 15 czerwca br.
Kupi³am miêso mielone na
klopsy, bo takie by³o ¿yczenie
moich dzieci i wêdliny na kanapki.
Zupe³nie przypadkowo w poniedzia³ek, tj. 18 czerwca, trafi³am do tego
samego sklepu i z przera¿eniem czytam informacjê gryfickiego SANEPID-u, datowan¹ na 15 czerwca br., ¿e
zakupione w tym sklepie miêso i jego
przetwory w maju i czerwcu, a wyprodukowane w ROL-BANKU wierzno, nale¿y zwróciæ albo zniszczyæ w
zwi¹zku z wykryt¹ w³osienic¹.
O w³osienicy mówiono od kilku
dni w telewizji i pisano w prasie.
Wobec tego, dlaczego dopiero dnia
15 czerwca br. o godz.18.00 zlecono w sklepie wywieszenie takiej informacji? Dlaczego dopiero w godzinach wieczornych zalecono wycofanie wszystkich przetworów z
w/w przetwórni? Czy¿by gryficki
SANEPI le¿a³ na obrze¿ach woje-

Poetycko o Nocy wiêtojañskiej...
Mamy wreszcie upragnione lato
 co prawda pogoda w kratkê, ale
wielu z nas planuje w tym okresie
urlop. Nie da siê jednak zaplanowaæ
mi³oci, bowiem mi³oæ dopaæ ka¿dego mo¿e w ka¿dym dniu o ka¿dej
porze. W czerwcu jest jeden szczególny dzieñ pe³en magii i mi³oci 
to Noc wiêtojañska. Kiedy, ale i
teraz, w tym dniu panny puszczaj¹
wianki na wodê  jeli jaki kawaler
znajdzie wianek, jest ponoæ przeznaczony na mê¿a dla jego w³acicielki. Choæ to dawny obyczaj, to
jednak do dzisiaj jest on kultywowany w wielu rejonach Polski.
Wszystkim czytelnikom Gaze-
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chanym ¿yczê szczêcia, no i tej mi³oci, która nie tylko w wiêtojañsk¹ Noc panuje.

Wezwanie do mi³oci

Kochaæ! kochaæ, nie cierpieæ, nie szlochaæ. O tym ka¿dy z nas w ¿yciu marzy,
ale czy ta mi³oæ sw¹ moc¹ nas obdarzy? Mi³oæ jednak swoje ma zasady i na
nie cz³owieku nie ma rady. Ona swoje ma ¿¹dze i na nic ból, na nic pieni¹dze.
Swoimi drogami ona chodzi i nic jej w tym nie przeszkodzi. Teraz, zawsze i po
wieki, ona sercami naszymi w³adaæ bêdzie. Kto by jej chcia³ przeszkodziæ, to jest
w wielkim b³êdzie. Bo mi³oæ jest jak powietrze, mi³oci jest wszêdzie! Mi³oæ
te¿ ma potê¿n¹ moc, co sercami naszymi w³ada. Gdy cz³owieka dopadnie, na
kolanach przed ni¹ pada. Wyjesz nieraz jak pies do ksiê¿yca, Takie te¿ bywaj¹
mi³oci oblicza. Nie chowaj siê cz³owieku przed mi³oci¹ i nie uciekaj. Tylko
na ni¹ cierpliwie czekaj, bo gdy dobre serce masz, to mi³oæ przy sobie po
wiecznoæ zatrzymasz.
Marek vel Marco

wództwa zachodniopomorskiego?
Czy tylko parê kilometrów od
wierzna? I teraz, czy mam czekaæ
na objawy wyklucia siê w³osienicy
u dzieci, rodziców swoich i mê¿a,
bo ju¿ pomijam siebie i mê¿a, poniewa¿, to my oboje jestemy odpowiedzialni za zdrowie naszych
bliskich? Mo¿e gryficki SANEPI
zabierze g³os w tej sprawie?
Alicja S.
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Honorowi
dawcy krwi
bêd¹
wiêtowaæ!

W dniu 26 czerwca br. o
godz.14.00 na Placu Zwyciêstwa
odbêdzie siê happening z okazji
Dnia Honorowego Krwiodawstwa.
Uroczystoæ bêdzie obejmowa³a:
- wystêpy m³odzie¿y
- prezentacjê historii
krwiodawstwa
- dowóz samochodem
chêtnych do oddania krwi.
PCK zaprasza wszystkich
mieszkañców do wziêcia udzia³u w
imprezie, a przede wszystkim
wszystkich honorowych krwiodawców.
(r)

Przepraszam pani¹

Halinê Lesiak

za zdarzenie
dnia 12.04.2007 r.
Magdalena Chernik
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Postój
na chodniku

Niezale¿nie o której godzinie
masz ochotê przejæ chodnikiem
przy kociele pw. NMP w Gryficach, na ul. Niepodleg³oci, zawsze
trafisz na samochód, który parkuje
na chodniku. By wst¹piæ do kocio³a na krótk¹ modlitwê, te¿ musisz
przeciskaæ siê miêdzy parkuj¹cymi

samochodami na wprost wejcia do
kocio³a. Z naszych obserwacji wynika, ¿e ulic¹ Niepodleg³oci doæ
czêsto przeje¿d¿aj¹ samochody policyjne. Mamy nadziejê, ¿e policjanci nimi siê poruszaj¹cy maj¹
przy sobie bloczki mandatowe...
Korespondent
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W³onica w powiecie gryfickim
W zesz³ym tygodniu mieszkañców województwa zachodniopomorskiego sparali¿owa³a informacja o
ataku w³onicy. Jest to choroba odzwierzêca, której ród³em s¹ larwy, a
przejciowo tak¿e postacie dojrza³e
w³onia, egzystuj¹cego w wieprzowinie oraz dziczynie. Mo¿na siê ni¹
zaraziæ jedz¹c surowe b¹d niedogotowane zara¿one miêso lub wêdliny
wêdzone w zbyt niskiej temperaturze.
Charakterystyczne objawy w³onicy
to: bóle miêni, po kilku dniach wysoka gor¹czka z dreszczami, nudnoci,
wymioty, biegunka, przemijaj¹cy
obrzêk twarzy i powiek, os³abienie,
niekiedy wysypka na skórze - wêdrówka larw w³oni wewn¹trz organizmu wywo³uje bowiem objawy podobne do alergii. To choroba bardzo
grona, choæ w rzadkich przypadkach
prowadz¹ca do mierci, ale jej leczenie jest d³ugotrwa³e.
Nic wiêc dziwnego, ¿e kiedy z
dnia na dzieñ zaczê³o przybywaæ chorych, s³u¿by sanitarne zosta³y postawione w stan najwy¿szej gotowoci.
G³ównym pytaniem, które sobie stawiano, by³o - sk¹d pochodz¹ larwy
w³onia? W szybkim czasie, po przeanalizowaniu tego, co jedli chorzy,
stwierdzono, ¿e przypuszczalnym
ród³em zara¿enia jest kie³basa polska
wyprodukowana w Zak³adach Przetwórstwa Miêsnego Rol-Banc ze
wierzna. Rezultatem tego by³o
wstrzymanie produkcji w tym przedsiêbiorstwie. Jednak, jak podkrela³ w
swojej wypowiedzi zastêpca g³ównego lekarza weterynarii  Krzysztof
Ja¿d¿ewski, nie mo¿na stwierdziæ
kategorycznie, ¿e to w³anie firma ze
wierzna kupi³a zara¿one miêso, a decyzja o ca³kowitym wstrzymaniu produkcji w tym zak³adzie by³a podyktowana brakiem odpowiedniej dokumentacji. S³u¿by sanitarne skontrolowa³y wszystkie 9 firm  przede
wszystkim rzenie, które dostarcza³y
miêso do wierzna. Nie stwierdzono
w nich nieprawid³owoci w badaniach
sanitarno - weterynaryjnych na obecREKLAMA

noæ w³oni w ubijanej trzodzie.
Wiêkszoæ z tych zak³adów posiada
certyfikaty unijne. Inspektorzy sanitarni przypuszczaj¹, ¿e zara¿one miêso mog³o pochodziæ z nielegalnego
uboju. W ca³ym województwie skontrolowano ju¿ 624 sklepy, do których
mog³a trafiæ zaka¿ona wêdlina. Jednak znaleziono tylko 3 kg wêdliny z
Rol-Bancu i nie posiada³a ona w sobie w³oni. Dochodzenie nadal trwa,
chorzy nadal siê zg³aszaj¹, ale g³ówny
inspektor sanitarny  Andrzej Wojty³a
 zapewnia³, ¿e sytuacja jest opanowana i w pe³ni kontrolowana.
W³onica wyst¹pi³a równie¿ w powiecie gryfickim, gdzie na dzieñ 18
czerwca zanotowano 24 przypadki
osób, u których istnieje podejrzenie
wyst¹pienia tej choroby. Na wieæ o
niej szybko odpowiedzia³a tutejsza
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która zareagowa³a natychmiast dokonuj¹c kontroli wszystkich podejrzanych obiektów, znajduj¹cych siê w zakresie ich dzia³ania.
Jak poinformowa³a nas pani El¿bieta Dembowska  z-ca Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach  na terenie ca³ego
powiatu sprawdzono 112 zak³adów z
otrzymanej listy dystrybutorów oraz
56 zak³adów spoza niej. W 50 z nich
znaleziono wyroby firmy Rol-Banc,
które natychmiast zosta³y wycofane
ze sprzeda¿y. Oprócz tego, ka¿dy
REKLAMA

sklep, wprowadzaj¹cy do obrotu handlowego wyroby firmy ze wierzna
musi wywiesiæ informacjê o koniecznoci zwrotu lub zniszczenia zakupionych wêdlin. Z kolei osoby, które posiadaj¹ takie wyroby w domu powinny
je równie¿ natychmiast wyrzuciæ.
Na dzieñ 19 czerwca zanotowano
138 osób zara¿onych w³onic¹ w ca³ym województwie zachodniopomorskim, przy czym pochodz¹ one g³ównie ze Szczecina oraz w³anie z powiatu gryfickiego. Przewiduje siê, ¿e
liczba ta mo¿e jeszcze wzrosn¹æ do
150. Jednak wiêkszoæ chorych leczona jest ambulatoryjnie  tylko kilkudziesiêciu z nich trafi³o do szpitala. S³u¿by sanitarne zapewniaj¹, ¿e
województwo jest przygotowane 
zarówno pod wzglêdem zapasów lekarstw, jak i iloci szpitalnych ³ó¿ek
 na poskromienie w³onicy. Ca³y
czas trwaj¹ poszukiwania winnych
tej niebezpiecznej sytuacji, choæ znaleæ ich bêdzie trudno, bo jak na razie
¿aden podejrzany nie przyznaje siê do
odpowiedzialnoci za w³onicê,
kreuj¹c siê bardziej na ofiarê ni¿
sprawcê. Miejmy nadziejê, ¿e sytuacja zostanie szybko opanowana, a
choroba zniknie tak prêdko, jak przysz³a. Zalecamy jednak ostro¿noæ w
spo¿ywaniu surowych, pó³surowych
i wêdzonych produktów oraz opró¿nienie zamra¿arek i lodówek z tego
typu kie³bas i wêdlin.
(m)
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Po co komu rewitalizacja?
Wiadomo, ¿e restauracja, dzi
zwana rewitalizacj¹, zabytków Gryfic zosta³a podzielona na tzw. etapy.
W etapie pierwszym i drugim, wykonano rewitalizacjê Wysokiej Bramy, Kaplicy w. Jerzego na starym
cmentarzu, z Baszty Prochowej zrobiono niby wie¿e widokow¹ (choæ
widoki s¹ lepsze z lotu balonem,
czego dowodzi wystawa fotogramów w Galerii Brama. W maju
tego roku zakoñczono rewitalizacjê
Bramy Kamiennej wypacykowanej na bia³o, jak kiedy mury wiêzienne w Nowogardzie (ojciec mi
mówi³, ¿e by³y bia³e, bo tam sobie
siedzia³ za pogl¹dy inne ni¿ obowi¹zywa³y). Zrobiono nawet na niebiesko atrapê zegara ze wskazówk¹,
wskazuj¹c¹ czas zamar³y, bo ciut po
godzinie 12-stej. Zegar stoi na jednej godzinie i dalsza rewitalizacja
te¿ stoi. Zatrzyma³a siê na murach
obronnych. Wiadomo, kawa³ek
muru naprawdê obronnego znajduje
siê gdzie w okolicy WKU, reszta to
marna rekonstrukcja z lat 60-tych.
Ale i to mia³o byæ rewitalizowane.
Mia³y byæ ³aweczki (ul. Murarska),
stylowe lampy i chodnik od ul.Murarskiej do ul.Starogrodzkiej owietlony, by dzieci z ul. Zdrojowej,
Ogrodowej, Starogrodzkiej i tych
bocznych z osiedla domków jednorodzinnych, jesieni¹ i zim¹ mia³y
drogê do i ze szko³y owietlon¹.
Niestety mur, choæ wal¹cy siê, murem pozostaje  i to trudnym do pokonania. Prawda, jest jeszcze rewitalizacja Placu Zwyciêstwa. Znawcy psychologii twierdz¹, ¿e ka¿d¹
napotkan¹ trudnoæ pokonaæ mo¿na, jeli tylko siê chce to zrobiæ.
Burmistrz Gryfic chce i dlatego na
VII sesji Rady Miejskiej powo³a³ do
¿ycia Zespó³ Zadaniowy ds. Rewitalizacji. Przytoczê cytat z waszej
gazety: Celem powo³ania Zespo³u
Zadaniowego ds.Rewitalizacji jest
pobudzenie aktywnoci rodowisk
lokalnych i stymulowanie wspó³-

pracy na rzecz rozwoju spo³ecznogospodarczego oraz przeciwdzia³anie zjawiskom wykluczenia spo³ecznego w zagro¿onych patologiami spo³ecznymi obszarach miasta.
Co to ma wspólnego z rewitalizacj¹ murów obronnych i Placu
Zwyciêstwa? Poj¹æ tego nijak nie
mogê. Ale, jak pamiêtam, na sesji
burmistrz zwróci³ siê do swoich radnych (wszystkich oczywicie), by ze
swego grona wybra³y 4 osoby, godne do podjêcia wy¿ej opisanych
hase³, a resztê to ju¿ on sam sobie
dobierze z mieszkañców Gryfic, bo
Gryfic sprawa dotyczy. I znowu za
wami podajê, ¿e rewitalizacj¹ zajmowaæ siê bêd¹ radni: Krzysztof
Tokarczuk, Joanna Ruta, W³adys³awa £ebedyñska i Stanis³aw B³ysz. A
ta reszta, któr¹ mia³ sobie wybraæ
burmistrz, te¿ siê objawi³a. Bo oto w
nr 23 Gryfickich Ech Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
czyli SIO Ziemia Gryficka, s³owami swojego prezesa  Romana
£obo¿ewicza  obwieszcza wszem
i wobec, ¿e dnia 27 czerwca br. o
godz.17.00 odbêdzie siê debata o
rewitalizacji w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta. Debata dotyczyæ
bêdzie rewitalizacji Placu Zwyciêstwa. Przypominamy, ¿e na temat
Placu zosta³y ju¿ dawno (jeszcze za
panowania Zbigniewa Chabowskiego) wykonane projekty przestrzennego zagospodarowania centrum miasta. Dzi, jak znawcy
mówi¹, projekty te nigdy nie by³y
przez nikogo zatwierdzone. Ale
znawcy mog¹ k³amaæ, mog¹ te¿ nie
pamiêtaæ, jak naprawdê by³o, dlatego nie twierdzimy, ¿e by³y to tylko
rysunki na papierze, wykonane
przez architektów po to, by przed
ka¿dymi wyborami mamiæ spo³eczeñstwo. Ciekawy w tym wszystkim jest fakt, ¿e Roman £obo¿ewicz
zwo³uje debatê na dzieñ 27 czerwca
br., natomiast VIII sesja Rady Miejskiej zwo³ana jest na dzieñ 26 czerw-

ca br. Czy¿by ju¿ dzi, tj.14
czerwca br. w dzieñ wydania
Gryfickich Ech, wiedzia³,
ze zostanie szefem Zespo³u
ds.Rewitalizacji? Jeli tak,
to mylê, ¿e na sesji zostanie
te¿ podana wysokoæ wynagrodzenia za jak¹ ten Zespó³
bêdzie pracowa³. Bo nikt nie
uwierzy, ¿e Roman £obo¿ewicz zrobi co za darmo.
Przypominam czytelnikom, waszym czytelnikom,
¿e po wyborach do samorz¹du powsta³o ju¿ nowe stanowisko, zwane: Naczelnik
Wydzia³u Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Gminy, obsadzone przez
by³ego w-ce burmistrza.
Przypominam te¿, ¿e wydzia³ ten i bez nowego naczelnika z powodzeniem
aplikowa³ rodki unijne na
wykonan¹ ju¿ rewitalizacjê zabytków. Dlatego powo³anie do ¿ycia jakiego BIS-Wydzia³u powinno byæ
zbêdne. Ale zobaczymy, co w trawie
piszczy ju¿ wkrótce, bo na sesji dnia
26 czerwca br.
Jeli precyzyjny plan burmistrza
siê powiedzie i SIO Ziemia Gryficka
zostanie formaln¹, przez gminê
op³acon¹ jednostk¹ bud¿etow¹, to
proponujê, by Roman £obo¿ewicz w
pierwszej kolejnoci zaj¹³ siê rewitalizacj¹ SP3, w której by³ wieloletnim dyrektorem, a któr¹ zostawi³
przechodz¹c na emeryturê, w nie
najlepszej kondycji, co obrazuj¹ za³¹czone do tekstu zdjêcia, przedstawiaj¹ce budynek SP3 zwany
Warsztatami Technicznymi. Na
jednym z nich widaæ brak kawa³ka
rury, odprowadzaj¹cej z rynien deszczówkê i zniszczon¹ dziêki temu
cianê budynku. Stan ten, to nie
wczoraj ani dzi, stan ten trwa ju¿ 10
lat i tyle lat operatywnemu dyrektorowi nie wystarczy³o, by zakupiæ

brakuj¹cy kawa³ek rury. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e równoczenie piastowa³
i drugi sto³ek, bêd¹c dyrektorem
Zespo³u Placówek Owiatowych w
Gryficach. Dzi podobno, to tylko
pó³ etatu, ale zawsze co do kieszeni
wpadnie.
W zwi¹zku z tym, a w³aciwie z
t¹ rur¹, symbolem jakby nie by³o z³ej
gospodarnoci na powierzonym
jego opiece mieniu pañstwowym 
pytam, czy jest to odpowiedni cz³owiek do zwo³ywania debaty dotycz¹cej rewitalizacji Placu Zwyciêstwa?
Nastêpna sprawa, to sk¹d ten
popiech, czy¿by znalaz³ siê strategiczny inwestor, ¿e nie zwracaj¹c
uwagi na rozpoczynaj¹ce siê urlopy
debatê zwo³uje? Czy liczycie, ¿e
ludzie w debacie udzia³u nie wezm¹?
A wy swoje zaklepiecie, przyklepiecie i wszystko bêdzie w porz¹dku?
Nic nie bêdzie w porz¹dku! Ale o
tym w nastêpnym numerze...
Wyborca
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Festyn z okazji
Dnia Dziecka

Ju¿ po raz drugi Szko³a Podstawowa w Brojcach z Fili¹ w
Dargos³awiu zorganizowa³a festyn z okazji Dnia Dziecka, który
odby³ siê 2 czerwca br., na terenie
szko³y w Dargos³awiu.
Goci, dzieci, nauczycieli, rodziców przywita³a p. dyrektor Janina Perzanowska, która z³o¿y³a
¿yczenia dzieciom oraz podziêkowania licznym sponsorom.
Czêæ artystyczna imprezy rozpoczê³a siê przedstawieniem pt.;
Teleexpress, w którym udzia³
wziêli uczniowie klas IV  VI. Ponadto dzieci zaprezentowa³y ulubione piosenki. Nad repertuarem
czuwali wychowawcy. Chêtni mogli
uczestniczyæ w konkursie na Najciekawszy strój bajkowy lub bawiæ
siê na dmuchanych zamkach. Zabawê uatrakcyjni³y pokazy i konkursy
przygotowane przez Komendê Powiatow¹ Policji z Gryfic i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z gminy Brojc.
W trakcie festynu zaproszeni gocie
przeczytali wiersz Lokomotywa
J. Tuwima w ramach akcji Ca³a Polska Czyta Dzieciom. Gocie, dzieci,

rodzice mogli kupiæ los na loterii
fantowej, pomalowaæ twarz, posiliæ
siê ciastami upieczonymi przez rodziców, wypiæ kawê, zimne napoje, a
tak¿e skosztowaæ ciep³ego posi³ku.
Istotn¹ czêci¹ festynu by³a aukcja prac plastycznych dzieci, z którego dochód zosta³ przeznaczony na
pomoc w leczeniu ucznia naszej placówki Daniela. W imprezie uczestniczyli mieszkañcy, dzieci, rodzice,
nauczyciele oraz zaproszeni gocie.
Sponsorzy: Rady Szko³y w Brojcach i w Dargos³awiu, Wójt Gminy
Brojce S. Gnosowski, Bank Spó³dzielczy, p. J. Herman, p. B. Buczko, p. D. Zimna, p. Z. Zaremba, p. Z.
Kruk, p. B. Pryba, Ksiêgarnia Jolka, Ksiêgarnia Meteor, PKS
Gryfice, A. M. Jachowiczowie,
Foto  Ewa, P.U.H. HANTRA,
Firma Florex, ALDONA I JOS
AMSING, p. Urszuli i Arturowi Mazurkiewiczom.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³
w zorganizowaniu festynu serdecznie dziêkujemy.
J. Grabowska,
K. Zadro¿na - Kuczkowska
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Muzyczne marzenia
Olgi Boñczyk

W sobotni wieczór, 9 czerwca, zaprosilimy mieszkañców naszego miasta i nie tylko, na spotkanie z popularn¹
aktork¹ teatraln¹ i filmow¹, tym razem
w roli piosenkarki  Olg¹ Boñczyk.
Absolwentka Akademii Muzycznej we
Wroc³awiu, przez wiele lat koncertowa³a z zespo³em gospelowym Spirituals Singers Band. Tamten czas
wspomina jako okres nauki warsztatu
wokalnego i poznawania wszystkiego
co zwi¹zane jest ze scen¹. Jednak jej
marzenia, by koncertowaæ z w³asnymi
recitalami spe³ni³y siê dopiero, gdy na
planie serialu Na dobre i na z³e zapiewa³a piosenkê J.Kofty i Z.Nahornego pt. Jej portret.
Piosenki wykonane podczas koncertu w Trzebiatowie by³y spe³nieniem
muzycznych marzeñ Olgi Boñczyk.
Us³yszelimy utwory sk³adaj¹ce siê na
koncerty: Trzeba marzyæ i Piosenki
z klas¹. Artystka wykona³a m.in. najpiêkniejsze piosenki filmowe z Kabaretu Boba Fossea i Czarnoksiê¿nika
z krainy Oz. Przypomnia³a takie przeboje jak Parole, parole czy Diamonds are the best girls friend  dot¹d
wykonywane w jêzyku francuskim i
angielskim, w tym koncercie zabrzmia³y w mistrzowskich przek³adach m.in.
Wojciecha M³ynarskiego.
Kolejnym muzycznym marzeniem
Olgi Boñczyk by³o zapiewaæ piosenki,
na których siê wychowa³a  s¹ to polskie piosenki lat 60 i 70-tych. Wys³uchalimy zatem, w piêknych, swinguj¹cych aran¿acjach s³ynny przebój Ireny

Santor  Embarras, a tak¿e Reny Rolskiej  Dwa ³ó¿ka, Jeszcze poczekajmy, Gdy mi Ciebie zabraknie;
Marii Koterbskiej  Dzi nie wiem kto
to jest. Oczywicie, wys³uchalimy
równie¿ przeboju B.Meca Jej portret.
Sobotni koncert powiêcony by³
zmar³emu w ubieg³ym roku Markowi
Grechucie. Olga Boñczyk postanowi³a
przybli¿yæ nam twórczoæ krakowskiego artysty czytaj¹c jego pe³ne uroku i
romantyzmu wiersze: Mi³oæ i Odk¹d tylko. W milczeniu, z zapartym
tchem ws³uchiwalimy siê w piêkne s³owa w znakomitej interpretacji aktorki.
Olga Boñczyk rozpoczê³a koncert
piosenk¹ francusk¹ i piosenk¹ francusk¹ go zakoñczy³a  by³ to utwór pt.
¯ycie na ró¿owo. Nie oby³o siê, oczywicie, bez bisów  zachwycona widownia wys³ucha³a kompozycji G.Gershwina Ten o kim niê.
Po koncercie artystka pozosta³a
jeszcze wród publicznoci rozdaj¹c
autografy, fotografuj¹c siê z osobami,
które j¹ o to prosi³y, rozmawiaj¹c.
Koncert Olgi Boñczyk zosta³ zorganizowany przez Bibliotekê Publiczn¹ im. Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej przy Trzebiatowskim
Orodku Kultury w ramach projektu
Ogrody Marii Czartoryskiej  Trzebiatowskie Spotkania Literackie dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Program Operacyjny. Promocja Czytelnictwa. Priorytet II. Rozwój sektora
ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa. JD

Japonia w Gryficach
W piatek, 15 czerwca br., trwa³y intensywne prace polegaj¹ce na
zrywaniu p³ytek chodnikowych na
zapleczu marketu LIDL. Kiedy
by³ to fronton kasyna wojskowego, którego gmina nie by³a w stanie wykupiæ, bo nie bardzo wiedzia³a, co w nim zrobiæ i jak adaptowaæ np. na rozwój szeroko po-

jêtej kultury. Dlatego teraz ZGK,
pewnie na zlecenie gminy, ma za³o¿yæ na tym wolnym, zielonym
terenie ogród japoñski. Ale, co
nam po ogrodach, nawet najpiêkniejszych, skoro kasyna nie ma, a
i z gryfickiej cukrowni zaczê³o siê
wywo¿enie maszyn?
(Korespondent)
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GRYFICKA KRONIKA

Joanna i Kamil
Kamiñscy

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

Noc wiêtojañska
w Smolêcinie
So³ectwa Smolêcin i £opianów oraz
Gryficki Dom Kultury zapraszaj¹ na
Noc wiêtojañsk¹, która odbêdzie siê
23 czerwca 2007 r. o godz.16.00 w
Smolêcinie. Jak co roku, na uczestników czekaj¹ liczne atrakcje, a wród
nich:
- wystêpy artystyczne w wykonaniu: Kapeli Folklorystycznej Baszewiacy i ich Przepióreczki, zespo³u ludowego Kuku³eczka z
Brojc, Zespo³u Tañca Ludowego LO,
Zespo³u Piosenki i Ruchu Tarantule, zespo³u Roztañczona Gromada OREW-WTZ, Zespo³u Tañca To-

warzyskiego Mamba WTZ
- gry, zabawy, konkursy,
- konkurs na wiêtojañski
wianek
- puszczanie wianków na wodê
- pokazy stra¿y po¿arnej (Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej)
- znakowanie rowerów, zdejmowanie odcisków palców, fotografia policyjna w wykonaniu policjantów Komendy Powiatowej Policji
- zabawa taneczna.
Dobra zabawa jest gwarantowana,
wiêc warto spêdziæ t¹ wyj¹tkow¹ noc w
wyj¹tkowy sposób!
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Dzieñ Rodziny

Przedszkole nr 1 ma ju¿ swoj¹
tradycjê, a jest ni¹ Dzieñ Rodziny,
obchodzony w ostatni¹ sobotê
przed wakacjami.
W tym roku przypad³a ona na dzieñ
26 czerwca br., ale mimo i¿ ZGK Gryfice przywióz³ i zamontowa³ podest
dla artystów- maluchów, starszaków i
zerówkowiczów, na terenie przyleg³ym do przedszkola, to jednak kapryna tego dnia pogoda zmusi³a wszystkich do skrycia siê w salach przedszkola. W jednej z nich by³a scena i widownia, a na niej zdenerwowani rodzice i
dziadkowie, bo ka¿dy z nich marzy³ o
tym, aby wystêpy ich milusiñskich
by³y bezb³êdne. I by³y  dzieci bez tremy bawi³y siê wietnie, tañcz¹c, piewaj¹c i recytuj¹c wierszyki, a wszyst-

ko to pod has³em: Wyruszamy w
rejs. Konferansjerkê prowadzi³ absolwent Przedszkola nr 1 w Gryficach
 7-letni Miko³aj Witaszek. Wszystkim, zarówno maluchom, jak i ich rodzinom, czas up³yn¹³ w mi³ej atmosferze i na pewno pozostawi on po sobie
wiele niezapomnianych wra¿eñ.
Szczególnie, ¿e w dzisiejszych czasach, gdy pogoñ za pieni¹dzem i lepszym ¿yciem, sta³y siê barier¹ w komunikacji miêdzy dzieæmi, a ich rodzicami - te kilka spêdzonych razem godzin
na pewno doskonale wp³ynie na ich relacje. Pracownikom Przedszkola nr 1
gratulujemy inicjatywy i wietnego
pomys³u na rodzinn¹ integracjê, a tak¿e
przy okazji poznanie najbli¿szego rodowiska swych podopiecznych! (m)
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SZANSA NA SUKCES -

93 tys. dla Gimnazjum nr 2 w Gryficach!
W ramach programu rozwojowego szkó³ w województwie zachodniopomorskim Gimnazjum nr 2 w Gryficach wziê³o udzia³ w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundacji Edukacja dla Demokracji
oraz Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego na najlepszy projekt pt.
Szko³a Równych Szans, który jest
finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
Na realizacjê w/w projektu szkole
zostanie przekazana kwota 93.008,68
z³. Celem programu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów, ze szczególnym uwzglêdnieniem tych mieszkaj¹cych na wsiach i w ma³ych miasteczkach, zwiêkszenie aspiracji edukacyjnych i spo³ecznych m³odych ludzi oraz
przezwyciê¿anie barier (m.in. spo³ecznych, ekonomicznych, kulturowych) w
dostêpie do wykszta³cenia, co niew¹tpliwie ma wp³yw na ich szanse na rynku
pracy. Do konkursu nap³ynê³o ³¹cznie
135 wniosków. Oceniane by³y one pod
wzglêdem formalnym i merytorycznym
przez Komisjê Grantow¹, powo³an¹
przez Radê Partnerstwa Programu. Na
podstawie oceny formalnej i merytorycznej cz³onków komisji sporz¹dzona
zosta³a lista rankingowa wniosków,
które uzyska³y co najmniej 60% mo¿liwych do zdobycia punktów, w tym w
ka¿dej kategorii powy¿ej 1/3 z nich.
Zgodnie z regulaminem konkursu, 3
kwietnia 2007 r. zakoñczono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

projektów rozwojowych szkó³ z terenu
naszego województwa.
Gryfickie Gimnazjum mo¿e byæ z
siebie naprawdê dumne, poniewa¿ jego
projekt uzyska³ najwiêksz¹ liczbê punktów, bo a¿ 36! Spowodowa³o to, ¿e zajê³o ono pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim (przypomnijmy  na 135 szkó³)!!!
No i - bêdzie siê dzia³o
Zajêcia w ramach projektu prowadzone bêd¹ po lekcjach i w soboty. Program obejmuje:
· Comiesiêczny wyjazd do Muzeum Narodowego w Szczecinie (opiekun pani Z. Ró¿añska),
· Redakcjê pisma szkolnego
Dwumiesiêcznik Gimnazjalny, spotkanie z dziennikarzem i grafikiem
(opiekun pani M. Handor),
· Zajêcia Ko³a Teatralnego, wyjazdy do teatru, spotkania z aktorami
(opiekun pani D. Bogdziñska),
· Naukê tañca towarzyskiego,
spotkanie z tancerzami, wyjazd do
Szczecina na pokaz/turniej tañca towarzyskiego (opiekun pani A. Ch³opek),
· Zajêcia w ramach Klubu Literackiego, spotkania literackie z pisarzami i poetami, wyjazdy do siedziby Gazety Wyborczej, Ksi¹¿nicy Pomorskiej,
udzia³ w ogólnopolskich konkursach literackich (opiekun pani M. Wyczkowska),
· Zajêcia Ko³a Ekologicznego,
wyjazd do Przelewic, Wolina, wybór
najlepszego fotoreportera szko³y (opiekun pani U. Mehal),

· Zajêcia z zakresu pierwszej
pomocy przedlekarskiej, spotkanie z
grup¹ ratowników medycznych i stra¿aków  symulacja wypadku (opiekun
pani J. Nowy).
Koordynatorem programu jest pani
M. G¹sior, a jej asystentem  pani A.
Wróblewska. Nieocenion¹ pomoc¹
przy jego powstawaniu by³a praca pani
A. Stolarskiej.

wieszewo znowu na fali

Pamiêtam czasy, kiedy OSP wieszewo wiod³o prym w gminie Gryfice.
Zawsze byli gotowi i zwarci, by na
alarm po¿arowy wyruszyæ do wiosek
ociennych z pomoc¹. Czasami bywa³o, ¿e dwa razy w tygodniu w jednej z
nich p³onê³y stodo³y, ale oni zawsze w
czo³ówce i ze sprzêtem sprawnym
pierwsi zwykle podawali pr¹d wody. Bo
wieszewo by³o zgran¹ i jest zgran¹
wiosk¹  tyle ¿e dzi naczelnik OSP
wieszewo Zbigniew Kolelis lekcewa¿y kadry, nowe kadry stra¿aków w
spódnicy. Sprawa bowiem dotyczy
udzia³u dru¿yny kobiecej w zawodach
sportowo-po¿arniczych dnia 17 czerwca br., rozgrywanych w Przybiernówku.
Na wieæ o maj¹cych siê odbyæ zawodach, kobiety zg³osi³y u naczelnika
OSP wieszewo swój akces do udzia³u
w nich. Nadmieniamy, ¿e panie te, to nie
jakie nowicjuszki z kosmosu, ale
kobiety które wyros³y w tym OSP, bior¹c udzia³ i wygrywaj¹c zawody w kategorii MDP Dziewcz¹t M³odszych,
MDP Dziewcz¹t Starszych i w kategorii
Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze. Ale to
ju¿ przesz³oæ. Kiedy w czerwcu kobiety zg³osi³y swoj¹ gotowoæ udzia³u w
zawodach, w zamian od naczelnika

us³ysza³y, ¿e to ju¿ koniec zabawy w
stra¿aków i sprzêtu na treningi ¿adnego
nie u¿yczy. Przy pomocy zaprzyjanionych panów, za³atwi³y sobie wê¿e, rozga³êniki i pr¹dnice. Ale pan naczelnik
powiedzia³: nie, nie dam, bo to pompy
nie s¹ na ¿adne æwiczenia. Koniec zabawy w stra¿aków. Powo³ywanie siê na
statut i jego paragrafy, w postanowieniu
naczelnika niczego nie zmieni³y, bo jak
stwierdzi³: on to wszystko, ³¹cznie z
Komendantem gminy ma g³êboko w d....
Sobiepañstwo naczelnika powinno
zostaæ dostrze¿one i konsekwencje
wyci¹gniête. I nie dlatego, ¿e zrobi³
wszystko, by kobiety nie mog³y wzi¹æ
udzia³u w zawodach, ale dlatego, ¿e
statut OSP i Komendanta gminnego ma
gdzie! A kobiety, czy panienki z OSP
wierzno nie traktuj¹ swojego udzia³u
w ¿yciu OSP jako zabawy, czego dowodzi fakt, i¿ jedna z nich, bior¹c udzia³ w
olimpiadzie M³odzie¿ zapobiega po¿arom przesz³a wszystkie szczeble eliminacji, a z Warszawy wróci³a z I nagrod¹, poniewa¿ olimpiadê wygra³a.
Byæ mo¿e w³anie ten fakt doprowadza
obecnego naczelnika OSP do szewskiej
pasji, ale dru¿ynê po¿arnicz¹ tworzy 7
osób, a nie tylko jedna Ola Springer! Te 7

kobiet, a i wiêcej tam ich jest w Swieszewie, by³o zawsze gotowe nieæ pomoc
dzieciom z m³odszych dru¿yn, by³y równie¿ niezast¹pione przy organizowaniu
zebrañ itp. Czy teraz te¿ bêd¹? W¹tpliwoci mamy du¿o. Natomiast w¹tpliwoci
nie mamy wcale, uznaj¹c, ¿e w gminnej
OSP le siê dzieje od czasu, kiedy prezes

Uczniowie, którzy chc¹ wzi¹æ
udzia³ w w/w ko³ach/klubach, proszeni s¹ o kontakt z nauczycielami prowadz¹cymi poszczególne zajêcia.
Ka¿dy uczeñ mo¿e byæ uczestnikiem
tylko jednego ko³a refundowanego z
EFS. Czas zg³oszeñ rozpoczêty!
Serdecznie Was zapraszamy  ten
program jest dla Was!

gminnego OSP wybra³ sobie nowego Komendanta i jego zastêpców, rezygnuj¹c z
zawodowych stra¿aków, czego dowodzi
fakt, ¿e w ostatnich zawodach sportowopo¿arniczych wziê³o udzia³ 19 dru¿yn, a
za kadencji zawodowych stra¿aków zwykle startowa³o ich 30, w tym liczne dru¿yny kobiece.
Czytelnik

A oto poetyckie komentarz do zaistnia³ej sytuacji:
Utracone Marzenia
Raz kobiety siê zebra³y,
Na zawody jechaæ chcia³y.
Ju¿ dru¿ynê swoj¹ mia³y
I do Lolka siê uda³y.
Zbysiu nie zna³ siê na sprawie
I nie zg³osi³ po odprawie,
¯e dru¿yna siê zebra³a,
Wystartowaæ sobie chcia³a.
I powiedzia³ prosto w oko:
Komendanta mam g³êboko,
Jeli chcecie, dzwoñce same.
S³owa by³y wykrzyczane,
Wiêc dziewczyny siê zmówi³y,
Same sprawê za³atwi³y.

Kiedy posz³y na boisko,
Aby potrenowaæ wszystko,
Pan naczelnik dla zamêtu,
Odmówi³ kobietom sprzêtu.
Na pytanie: czemu nie?
Odpowiedzia³: no, bo nie!
Wiêc kobiety siê zmówi³y,
Same wê¿e po¿yczy³y,
Przekaza³y to Lolkowi Dobremu naczelnikowi,
Lecz na start niech nikt nie liczy,
Motopompy nie u¿yczy.
Komentowaæ nie musimy,
Wiemy wszyscy, ¿e to...kpiny!
Autor OS
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60-lecie ZSP w P³otach

Przesz³oæ jest to dzi,
tylko cokolwiek dalej...

Jubileusz jest wspania³¹ okazj¹ do
refleksji nad przesz³oci¹! Dniem dzisiejszym, okazj¹ do wspomnieñ, które
choæ minione zawsze pozostaj¹ w pamiêci. Chocia¿ czas je porz¹dkuje, czasem dodaje blasku, to jednak dwiêk
szkolnego dzwonka przywo³uje ponownie chwile spêdzone w murach tej
szko³y. Ró¿ne s¹ wiêzy, ale zawsze maj¹
zabarwienie emocjonalne. Trudno bowiem byæ obojêtnym wobec miejsca, w
którym zostawi³o siê czêæ swojego
¿ycia. W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w P³otach ten dzwonek dwiêczy ju¿ 60 lat.
W sobotê, 16 czerwca br., ten okr¹g³y
jubileusz wiêtowali jej byli i teraniejsi uczniowie oraz nauczyciele, w³adze
miejskie i powiatowe, ksiê¿a oraz wszy-

scy ci, którzy s¹ zaprzyjanieni z t¹ placówk¹. Uroczystoæ rozpoczê³a siê
msz¹ w. w p³otowskim Kociele Parafialnym, podczas której powiêcono
nowy sztandar szko³y. Dalsza czêæ jubileuszu odby³a siê ju¿ w samej siedzibie placówki. A dzia³o siê tam wiele...
Dyrektor szko³y  pani Jadwiga Wypijewska  w asycie z gryfickim Starost¹
 Kazimierzem Saciem  wrêczy³a
wszystkim fundatorom i sponsorom
sztandaru pami¹tkowe podziêkowania.
Dokonali oni tak¿e wbicia symbolicznych gwodzi w jego drzewiec. Nowy
symbol szko³y tradycyjnie przekazano
trójce uczniów, którzy tworzyli poczet.
Podczas prezentacji sztandaru m³oda
reprezentantka szko³y odczyta³a jego
opis, w którym zawarto wszystko to, co

go symbolizuje. Póniej pani Wypijewska nagrodzi³a wszystkich wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli i pracowników,
którzy oprócz dyplomów dostali tak¿e
czerwone ró¿e, wrêczane im przez
uczennicê. Po tym mi³ym akcencie nast¹pi³o seria przemówieñ, w których
pad³o wiele mi³ych i ciep³ych s³ów pod
adresem Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w P³otach. Oficjalna czêæ

uroczystoci zakoñczy³a siê wystêpami
artystycznymi, podczas których swoimi
talentami mogli popisaæ siê podopieczni placówki. Potem by³y ju¿ tylko serdeczne rozmowy, wspomnienia i dobra
zabawa w gronie szkolnych towarzyszy.
Jubileusz ten na pewno bêdzie wspominany jeszcze bardzo d³ugo  a¿ do kolejnej okr¹g³ej rocznicy, która zapewne
niejedna jeszcze t¹ szko³ê czeka. (m)

INFORMACJE
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GITAROWE WIÊTO
W TRZÊSACZU
Ju¿ po raz dziesi¹ty spotkali siê
w powiecie gryfickim, a konkretnie
w Trzêsaczu gitarzyci z Japonii,
Serbii, Bia³orusi i Polski. W dniach
7  9 czerwca bie¿¹cego roku odby³
siê dziesi¹ty, jubileuszowy Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej  Trzêsacz 2007. W konkursach
gitarowych odbywaj¹cych siê w ramach imprezy udzia³ wziê³a, jak na
jubileusz przysta³o rekordowa iloæ
gitarzystów reprezentuj¹cych szko³y muzyczne z ca³ej Polski a tak¿e z
Bia³orusi. Laureatem g³ównej nagrody i statuetki ufundowanej przez
wójta gminy Rewal Roberta Skraburskiego zosta³ m³ody gitarzysta z
Tomaszowa Mazowieckiego Piotr
Przedbora.
Tegoroczne koncerty festiwalowe cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem ze strony melomanów ,
którzy przez wszystkie trzy wieczory szczelnie zape³niali piêkny trzê-

sacki koció³. Tegoroczne gwiazdy
festiwalowe by³y przyjmowane
owacyjnie przez kilkuset osobow¹
publicznoæ. Ka¿dy koncert koñczy³ siê kilkoma bisami i owacj¹ na
stoj¹co. Bez w¹tpienia najwiêkszym wydarzeniem artystycznym
by³o wykonanie Cantigas de Santa
Maria przez consort z Krakowa.
Muzycy mieli wyst¹piæ w raz z
Maciejem Maleñczukiem , który
niestety nie dotar³ do Trzêsacza.
Mimo tego koncert okaza³ siê wspania³ym widowiskiem muzycznym, a
anielski g³os Wandy Laddy i brzmienie dawnych instrumentów w wykonaniu Paw³a Iwaszkiewicza, Paw³a
Muzyka i Kuby Rutkowskiego zachwyci³y wszystkich. Podczas koncertów festiwalowych wyst¹pili tak¿e : Waldemar Gromolak i Szymon
Blaszyñski, Silesian Guitar Octet,
Trio Balcan Strings i kwintet akordeonowy z PSM I st. w Gryficach.

Imprezie towarzyszy³y warsztaty i lekcje mistrzowskie prowadzone przez japoñskiego gitarzystê
Yoshimasa Yoshida i Nicola Starcevica oraz Zelijko Starcevica z Serbii. Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³ siê równie¿ dwudniowy
otwarty kurs tañca hawajskiego hula, prowadzony przez Misê
Yoshida z Japonii. Porad lutniczych
udzielali wybitni artyci lutnicy:
Tomasz Król z Zielonej Góry i Bo-

gus³aw Teryks z Niemiec. Z kolei
wyk³ad na temat wypalenia zawodowego prowadzi³a Pani Katarzyna
Borysewicz.
Organizatorami festiwalu s¹:
Gmina Rewal i Agencja Artystyczna Preludio-Cezary Strokosz. Pomys³odawc¹ i twórc¹ tej znanej
imprezy muzycznej w Polsce i za
granic¹ jest gitarzysta Cezary Strokosz zarazem dyrektor artystyczny
festiwalu.
vihuela

Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
W dniu 17 czerwca br. przeprowadzono
w Przybiernówku Gminne Zawody SportowoPo¿arnicze, w których wziê³o udzia³ 23 dru¿yny
z Gryfic, wieszewa, Górzycy, Rybokart, Trzyg³owia,
Ociêcina, Przybiernówka i Kukania.
Zosta³y one rozegrane w dwóch konkurencjach:
æwiczeniach bojowych i sztafecie po¿arniczej
7 x 50 z przeszkodami. Sêdziowali w nich: bryg.
Edward Pruski, m³. bryg. Sobczyk Dariusz, asp. szt.
Lenard Jan, st. kpt. Architekt Janusz, asp. Rogiñski
Artur. Klasyfikacja generalna turnieju przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Kategoria MDP
dziewczêta m³odsze:
1 miejsce  Górzyca; z wynikiem ³¹cznym 128,8 pkt.
2 miejsce  wieszewo; z wynikiem ³¹cznym 145,8 pkt.
II. Kategoria MDP
dziewczêta starsze:
l miejsce  Rybokarty; z wynikiem ³¹cznym 146,7 pkt
III. Kategoria MDP
ch³opcy m³odsi:
1 miejsce - Trzyg³ów; z wynikiem ³¹cznym 113,2 pkt.
2 miejsce - Górzyca; z wynikiem
³¹cznym 116,2 pkt.

3 miejsce  Ociêcin; z wynikiem ³¹cznym 121,7 pkt.
4 miejsce  Rybokarty; z wynikiem ³¹cznym 122,1 pkt.
5 miejsce  Przybiernówko; z
wynikiem ³¹cznym 123,7 pkt.
6 miejsce  wieszewo; z wynikiem ³¹cznym 138,3 pkt.
IV. Kategoria MDP
ch³opcy starsi:
1 miejsce  Kukañ; z wynikiem
³¹cznym 106,2 pkt.
2 miejsce  Górzyca; z wynikiem ³¹cznym 109,6 pkt.
3 miejsce  Gryfice; z wynikiem
³¹cznym 113,3 pkt.

4 miejsce  Ociêcin z wynikiem
³¹cznym 130,7 pkt.
V. Kategoria OSP:
1 miejsce  Gryfice; z wynikiem
³¹cznym 95,9 pkt.
2 miejsce  Ociêcin; z wynikiem ³¹cznym 104,6 pkt.
3 miejsce  wieszewo; z wynikiem ³¹cznym 105,2 pkt.
4 miejsce  Rybokarty; z wynikiem ³¹cznym 111,1 pkt.

5 miejsce  Górzyca; z wynikiem ³¹cznym 112,6 pkt.
1 miejsce  Przybiernówko; z
wynikiem ³¹cznym 120,3 pkt.
VI. Kategoria ¯uczki:
1 miejsce  Rybokarty; z wynikiem ³¹cznym 123,8 pkt.
Oprócz uczciwej rywalizacji,
zawodom towarzyszy³a tak¿e dobra
zabawa, a ich uczestnicy czekaj¹ ju¿
na kolejne tego typu turnieje. (m)
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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 Scoda Favorit LX pojemnoæ 1283, benzyna + gaz, komplet opon zimowych z felgami, autoalarm na pilota, stan bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia. Tel. 091 397
64 48 lub osobicie ul. Wojska Polskiego 4/2 £obez.

INNE

n Elektryk z uprawnieniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
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.

INNE
n Sprzedam nowy silnik elektryczny 4 kw. Tel. 604 565 270
n Sprzedam drzwi wejciowe antyw³amaniowe. Tel 502 649 119.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Kupiêgrunty rolne. Tel. 692 883
670

MIESZKANIA

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

n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

Daj¹c og³oszenie
do GAZETY GRYFICKIEJ
uka¿e siê ono w tej samej cenie tak¿e
w dwóch innych gazetach:
Tygodniku £obeskim
i Tygodniku Pojezierza Drawskiego.
To niedrogo - sprawd.
091 397 37 30, wppp1@wp.pl

NIERUCHOMOCI
n Sprzedam mieszkanie naró¿ne w
domku szeregowym trzyrodzinnym
w Dziadowie. Cena 37 tys. Tel. 091
434 63 63, 886 635 084
n Domy od 40 tys. z³, technologia
modu³owa. Tel. 511 809 200
www.najtanszy-dom.za.pl

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

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.
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Udana wiosna Mokasyna
Po zakoñczonym, bardzo udanym
sezonie w biegach prze³ajowych, zawodnicy Mokasyna P³oty rozpoczêli
starty na bie¿ni. Po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym
dobre wyniki musia³y przyjæ bardzo
szybko.
W sezonie prze³ajowym najwiêkszym sukcesem klubu by³o 12 miejsce
Dawida Wysockiego w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y w biegach na
prze³aj. Po tym sukcesie Dawid kontynuuje bardzo udany dla niego sezon i ma
szansê wystartowaæ ponownie w Mistrzostwach Polski juniorów m³odszych, tym razem na bie¿ni. I w³anie
eliminacjom do tej imprezy podporz¹dkowano starty zawodnika w pierwszej
fazie sezonu.
Dawid startowa³ g³ównie w mitingach w Bia³ogardzie i Poznaniu. W
ka¿dym starcie poprawia³ równie¿ swój
rekord ¿yciowy na 1500 m i 3000 m. Na
obu dystansach zdoby³ III klasê sportow¹. Na tym drugim dystansie na dzieñ

dzisiejszy jest równie¿ wród 20 najlepszych zawodników w kategorii junior
m³odszy i ma szansê na udzia³ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y.
Najlepszy jego czas w tym sezonie na
tym dystansie to 9 min.05 s. W przypadku Dawida procentuje nietuzinkowy
talent oraz ciê¿ka praca pod okiem trenera Szymona Keclera. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo bêdziemy cieszyli siê
z kolejnego sukcesu w zawodach rangi
mistrzowskiej. W
W ostatnim czasie Dawid startowa³
w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach juniorów i juniorów m³odszych
w Poznaniu. W biegu na dystansie 1500
m zaj¹³ V miejsce z czasem 4 min.10 s.
51. W tym samym biegu startowa³ równie¿ Marcel Serafiñski, który by³ jednak
dopiero 11 z czasem o 12 sekund gorszym od klubowego kolegi.
W tych samych zawodach bardzo
udanie wystartowa³a Ma³gorzata
Ostrowska. W biegu juniorek równie¿
na dystansie 1500 m, zajê³a drugie miejsce, za Patrycj¹ Kruchowsk¹ z OSiR-u

Z lekkoatletycznych bie¿ni

P³otowianie gwiazdami
w Trzebiatowie!

W miniony weekend m³odzi p³otowscy lekkoatleci z Mokasyna, pod
wodz¹ pana Szymona Keclera, wziêli
udzia³ w zawodach w Trzebiatowie.
Odnieli tam ogromny sukces, gdy¿
wywalczyli 5 zwyciêstw i ³¹cznie na
podium stawali a¿ 11 razy. A oto bohaterowie trzebiatowskich zmagañ:
¯aneta Wysocka  I miejsce
w kategorii klas V-VI
Aleksandra Kecler  I miejsce
w kategorii klas III-IV
£ukasz G³owacki  I miejsce
w kategorii klas V-VI
Magdalena Or³owska  I miejsce
w kategorii gimnazjum
Marcel Serafiñski  I miejsce
w kategorii gimnazjum
Aleksandra Zamora  II miejsce
w kategorii klas V-VI
Piotr Szczepañski  II miejsce
w kategorii klas V-VI
Patrycja Marciniak  II miejsce

w kategorii gimnazjum
Damian Serafiñski  III miejsce
w kategorii klas III-IV
Rozalia Jówiak  III miejsce
w kategorii klas V-VI
Klaudia Kulesza  III miejsce
w kategorii gimnazjum
Daniel Serafiñski  IV miejsce
w kategorii klas I-III
Krzysztof Nowak  IV miejsce
w kategorii klas III-IV
Agnieszka Kraus  IV miejsce
w kategorii klas V-VI
Joanna B¹tkiewicz  IV miejsce
w kategorii gimnazjum
Aleksandra Kusajda  V miejsce
w kategorii gimnazjum
Sara Jaworska  VI miejsce
w kategorii gimnazjum
Julia Jaklewicz  VII miejsce
w kategorii klas V-VI
M³odym lekkoatletom gratulujemy
i z niecierpliwoci¹ czekamy na dalsze,
tak udane starty!
(r)

Pleszew. Ma³gorzata, ja na razie, równie¿ mo¿e obecny sezon uznaæ za bardzo pomylny. wiadczy o tym przede
wszystkim start w Poznaniu jak i rekord
klubu na 400 m i uzyskana III klasa
sportowa. Podczas ostatniego startu w
Bia³ogardzie, zawodniczka Mokasyna
uzyska³a równie¿ minimum na Mistrzostwa Juniorów w Bia³ej Podlaskiej. Ma³gorzata pobiegnie tam na
dystansie 5000 m.
W ostatnim czasie bardzo dobrze
startowali równie¿ m³odsi zawodnicy
Mokasyna. Bardzo dobrze po kontuzji
startuje Magda Or³owska, która uzyska³a IV klasê sportow¹ na dystansie
1000 m i V na 600 m. Z pewnoci¹ gdyby nie kontuzja w okresie przygotowawczym wyniki by³yby o wiele lepsze.
Niez³e starty zanotowa³y równie¿ w
ostatnim czasie, startuj¹c podczas zawodów w Bia³ogardzie, Patrycja Marciniak, ¯aneta Wysocka, i Klaudia Kulesza. Dwie pierwsze wybiega³y V
klasê sportow¹ na dystansie 300 m, a
Klaudia na 1000 m.
Na koniec warto równie¿ wspomnieæ o seniorach Mokasyna. Maciek
Twór uzyska³ 4 min.01 s 54 na dystansie

1500 m, co da³o mu drug¹ klasê sportow¹. Ponadto du¿ym sukcesem by³o
upragnione od lat zwyciêstwo w biegu
ulicznym na dystansie 10km w Niebull
(Niemcy). Oprócz pami¹tkowego trofeum Maciek zainkasowa³ równie¿ nagrodê finansow¹. Jak widaæ bieganie
oprócz przyjemnoci i zdrowia mo¿e
podreperowaæ prywatny bud¿et. Zwyciêstwo w Niebull ucieszy³o szczególnie trenera p³otowskich biegaczy. Od lat
bowiem startuj¹c w tym miecie, nigdy
zawodnicy Mokasyna nie zwyciê¿yli w
biegu g³ównym Tym razem sytuacja
uleg³a ca³kowitej zmianie. Drugie miejsce we wspomnianym biegu, podobnie
jak przed rokiem, zaj¹³ Marcin Sajek. W
biegu na 5 km bezapelacyjnie wygra³
wspomniany w pierwszej czêci Dawid
Wysocki.
Ju¿ nied³ugo kolejne starty i miejmy nadziejê, ¿e równie udane jak dotychczas. Wszyscy kibice i sympatycy
Mokasyna wyczekuj¹ obecnie informacji o kwalifikacjach do Mistrzostw Polski i prawdopodobnym w nich udziale
Dawida Wysockiego a tak¿e starcie
Ma³gorzaty Ostrowskiej w Bia³ej Podlaskiej.
TheFrog

Gryficka lekkoatletyka

Joanna Przybysz
z³ot¹ medalistk¹!
W ostatni weekend w Bia³ogardzie odby³y siê Wojewódzkie
Fina³owe Zawody w Trójboju
Lekkoatletycznym Szkó³ Podstawowych. Kwalifikowa³o siê do
nich po trzech najlepszych zawodników i zawodniczek z poszczególnych powiatów, wy³onionych w eliminacjach gminnych i
powiatowych.
Rywalizacja toczy³a siê w: biegu na dystansie 60 m, rzucie pi³eczk¹ palantow¹ oraz skoku w dal.
Swoj¹ reprezentacjê na tych zawodach mia³ równie¿ powiat gryficki,
którego zawodnicy odnieli w nich
lada sukcesy. Niekwestionowan¹
gwiazd¹ turnieju zosta³a uczennica
Szko³y Podstawowej nr 4 w Gryficach - Joanna Przybysz, która uzyskuj¹c 228 pkt. w trójboju okaza³a
siê najlepsz¹ zawodniczk¹ województwa zachodniopomorskiego.
Wyniki osi¹gniête przez Joannê,
która wród kole¿anek i kolegów
znana jest bardziej jako ,,Dropsik,
to: 9,09 s. w biegu na 60 m, 42 m w
rzucie pi³eczk¹ palantow¹ i 4,24 m
w skoku w dal. Jednak na jednym
sukcesie tej zawodniczki wcale siê
nie skoñczy³o, bowiem w turnieju
nagradzano równie¿ najlepszych
m³odych lekkoatletów w poszcze-

gólnych konkurencjach. I tutaj znowu Dropsik pokaza³a klasê, rzucaj¹c pi³eczk¹ palantow¹ na drug¹
odleg³oæ i zdobywaj¹c tym samym
srebrny medal. Indywidualnie,
swoimi talentami sportowymi popisali siê równie¿ inni reprezentanci powiatu gryfickiego. Z³oty medal w skoku w dal dziewcz¹t zdoby³a Iwona Gutowska ze Szko³y
Podstawowej w Cerkwicy - podopieczna Artura Lecha, która uzyska³a wynik 4,46 m. Z kolei jej klasowy kolega  Maciej Stawicki, rzucaj¹c pi³eczk¹ palantow¹ na odleg³oæ 52 m, wywalczy³ br¹z.
£¹cznie najm³odsi sportowcy powiatu gryfickiego zdobyli 4 medale, co przy braku boisk lekkoatletycznych w SP 4 Gryfice i SP Cerkwica nale¿y uznaæ za ogromny
sukces.
(JP)

SPORT
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Historii SPARTY ci¹g dalszy...
Jerzy Gitalewicz
60 rocznica powstania gryfickiego
klubu SPARTA jest coraz bli¿ej, a kandydatów na najlepszego jej zawodnika,
coraz wiêcej. Tylko, czy rzeczywicie
maj¹ oni prawo ubiegaæ siê o ten tytu³ 
zdania s¹ zró¿nicowane. Niedawno prezentowalimy opowieæ by³ego pi³karza SPARTY  pana Jerzego Gitalewicza, który ukaza³ w niej historiê sukcesów tego klubu i zaprezentowa³ zawodników, którzy rzeczywicie zas³u¿yli na
wyró¿nienie. Dzisiaj znów powracamy
do tego kontrowersyjnego tematu i
znów prezentujemy kolejny list pana
Jerzego Gitalewicza.

Pisz¹c swój ostatni list, zaprezentowa³em tzw. SPARTÊ Staro¿ytn¹. Jednak ma³o kto chyba o niej pamiêta, bo
na listach kandydatów na najlepszych
zawodników widzê same nowe nazwiska. Postanowi³em wiêc przypomnieæ o
pora¿kach i sukcesach tej SPARTY
Nowo¿ytnej.
Pamiêtam, jak odeszlimy: Kwiatkowski, Jankowski, Bogdanowski i ja,
do OR£A Prusinowo. Graj¹c w tym zespole z now¹ SPART¥ wygralimy 2:0.
Potem pokona³em ich tak¿e jako reprezentant OR£A Dargos³aw, gdzie dru¿yna, w której gra³em zwyciê¿y³a 3:1 
SPARTA narzeka³a na nierówne boisko! Po raz kolejny wyst¹pi³em przeciwko gryfickiemu klubowi bêd¹c zawodnikiem tutejszej drogówki.
Mia³em wtedy 48 lat. Bylimy wtedy na
fali. Chocia¿ do przerwy przegrywalimy 2:0, szybko wziêlimy siê do roboty i doprowadzilimy do remisu. Pod
koniec meczu cofn¹³em siê po pi³kê na
obronê. Kiedy j¹ przechwyci³em, poszed³em z ni¹ po skrzydle  min¹³em
jednego obroñcê, stopera oraz bramkarza i stan¹³em sam na sam z pust¹

bramk¹. D³ugo siê nienamylaj¹c, klêkn¹³em na linii bramkowej i na kolanach
wcisn¹³em pi³kê do bramki m³odej
SPARTY. Sêdzia gola uzna³, ale ja dosta³em ¿ó³t¹ kartkê  nie wiem do koñca
za co. Najwa¿niejsze jednak by³o to, ¿e
wygralimy 3:2 jako zak³adówka z
asami nowej SPARTY. To by³ najlepszy
gol w mojej karierze  nawet Pele by siê
nie powstydzi³ tego wyczynu.
Kolejnym sukcesem SPARTY
Nowo¿ytnej by³a pora¿ka z Kluczewem
- 9:3 na w³asnym boisku. Niespodziankê sprawi³a te¿ KORONA Stuchowo,
wygrywaj¹c w Gryficach 4:2. S³abiutki
K£OS Pe³czyce te¿ wygra³ 3:1  te¿ na
gryfickim stadionie. Potem nowa
SPARTA przegra³a na wyjedzie z ZIELONYMI Wyszobór 1:0, a i z POLONI¥ P³oty te¿ zawsze by³y k³opoty.
Mylê, ¿e kibice przy wyborze 11stki 60-lecia wezm¹ te wyniki m³odej
SPARTY pod uwagê. A oto sk³ad starej
SPARTY podczas zwyciêskiego meczu
o Puchar Polski w 1963 roku z Lechi¹
Gdañsk, gdzie wygralimy 4:2:
Winiewski Ambro¿y, Olejnik
Kazimierz, Kwiatkowski Tadeusz,

IV Supermaraton Rowerowy Gryfland 2007

Superszybcy rowerzyci
na powiatowych drogach
W sobotê 16 czerwca br. 137 osób
i 137 rowerów stawi³o siê pod Domem
Kultury, aby wzi¹æ udzia³ w IV ju¿
edycji wycigu Supermaratonu Rowerowego Gryfland 2007, który jest jednym z etapów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.
Zdecydowanie przewa¿ali wród
nich mê¿czyni  tylko, albo a¿ 11 kobiet zdecydowa³o siê sprawdziæ swoje
kolarskie umiejêtnoci. Zawodnicy
startowali w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz z uwzglêdnieniem p³ci, a tak¿e rodzaju roweru  szosowy lub MTB. Pierwsza grupa wyruszy³a o godz. 9.00 rano  kolejne by³y
puszczane w 5-minutowych odstêpach.
Kolarze i kolarki musieli pokonaæ najmniej 150 km, jad¹c z Gryfic przez
wierzno, Gostyñ, Pobierowo, Karnice,
Trzebiatów, Gryfice, Unibórz, P³oty,
Resko, Modlimowo, z met¹ oczywicie
w Gryficach. Na podwójn¹ trasê, licz¹c¹
300 km, wyruszy³o blisko 40 rowerzystów. Najstarszy z nich  pan Paszkaniak
Eugeniusz - mia³ 71 lat. Punkty kontrolne ustawiono w Pobierowie, Karnicy,
Trzebiatowie, Gryficach, Uniborzu i
Resku. Pomimo niesprzyjaj¹cej ju¿ tradycyjnie pogody, do mety dojecha³o 112
mê¿czyzn i 8 kobiet. Wszyscy oni otrzymali medale i dyplomy, a zwyciêzcom w
poszczególnych kategoriach wrêczono
zas³u¿one puchary. Przyznano równie¿
dwie dodatkowe nagrody: dla najstarszego zawodnika maratonu, któr¹ otrzyma³ wspominany ju¿ Eugeniusz Paszkniak oraz nagrodê Fair Play dla Henryka
Fortoñskiego, który bra³ udzia³ w maratonie pomimo protezy nogi.

uplasowa³a siê Magdalena Migalska z
W klasyfikacji Open mê¿czyzn na
czasem 5 h 27 min., a na dystansie 300 km
dystansie 300 km I miejsce zaj¹³ Grycnajlepsza by³a Rajczyba Ma³gorzata, któkiewicz Andrzej, który przejecha³ trasê
ra przejecha³a trasê w czasie 10 h 55 min.
300 km w czasie 8h 21 min., natomiast
Wszystkim uczestnikom gratulujena dystansie 150 km najlepszy by³
my wytrwa³oci i kondycji oraz ¿yczyMalinowski Robert z czasem 3 h 50 min.
my dalszych udanych rowerowych starWród kobiet w klasyfikacji Open na
tów!
(m)
dystansie 150 km na pierwszym miejscu
A oto zwyciêscy poszczególnych kategorii:
Rower szosowy, 300 km:
M2  Woelk Adam  czas 8h 46 min.
M3  Migalski Sebastian  czas 10h 12 min.
M4  Gryckiewicz Andrzej  czas 8h 21 min.
M5  Jaroszonek Andrzej  czas 8h 21 min.
M6  Geba Stefan  czas 9h 16 min.
K4  Rajczyba Ma³gorzata  czas 10h 55 min.
Rower MTB, 300 km:
M2  Kubiak Jaros³aw  czas 10h 25 min.
M3  Kamocki Krzysztof  czas 10h 29 min.
M4  Siod³ak Erwin  czas 10h 09 min.
M5  P³óciennik Marek  czas 10h 43 min.
M6  Rejmann Bodo - czas 11h 44 min.
Magdalena Migalska
Rower szosowy, 150 km:
M2  Pietrzak Karol  czas 3h 50 min.
I miejsce w kategorii open
M3  Kaczmarek Przemys³aw  czas 4h 02 min. kobiet na 150 km
M4  Malinowski Robert  czas 3h 50 min.
i I miejsce w kategorii K2
M5  Goliñski Jacek  czas 4h 02 min.
M6  Listner Roland  czas 3h 57 min.
K2  Migalska Magdalena  czas 5h 27 min.
K3  Stawska Elwira  czas 5h 39 min.
Rower MTB 150 km:
M2  Bajerowicz Bartosz  czas 4h 35 min.
M3  Zawada Leszek  czas 5h 39 min.
M4  Dybowski Adam  czas 4h 24 min.
M5  Spaltenstein Zbigniew  czas 5h 01 min.
M6  Ruszkowski Stefan  czas 5h 34 min.
K3  Struczyk El¿bieta  czas 6h 27 min.
K4  Zadworna Urszula  czas 6h 27 min.
K6  Kapszewicz Janina  czas 6h 43 min.

Walkowiak Stanis³aw, Pryska³a Henryk, Sza³ek Jerzy, Tomicki Leon,
Ochojski Antek, Kalita Wac³aw, Sowiñski Janusz i Gitalewicz Jerzy.
To by³a wed³ug mnie najlepsza jedenastka tamtych czasów. Dzisiaj ta
dru¿yna na pewno gra³aby w II lidze.
Zarzuca siê nam, ¿e nie gralimy w III
lidze, tylko w III lidze wojewódzkiej.
Jednak ARKONIA rozgrywaj¹c mecze
o wejcie do III ligi uzyska³a awans, a
my z ni¹ nie przegralimy  wed³ug
mnie tamten mecz zosta³ przez nas wygrany, a nie zremisowany, bo karnego
nie by³o!
¯yczê wiêc nowej SPARCIE takich
sukcesów, jak nasze i awansu do IV ligi.
Przesy³am sportowe pozdrowienia
dla Redakcji i kibiców  Jerzy Gitalewicz.

Wyniki i tabele
Klasa okrêgowa
KP Police II - Orze³ Prusinowo
2:0, Promieñ Mosty - Mewa Resko
2:1, wit Szczecin - Sparta Wêgorzyno 2:4, Ina Iñsko - Korona Stuchowo 0:0, Iskierka mierdnica Sarmata Dobra 1:4, Orkan Suchañ D¹brovia Stara D¹browa 7:0, Vielgovia Szczecin - wiatowid £obez
0:0, Masovia Maszewo - Wicher
Brojce 2:1.
1. wit Szczecin
62 71-27
2. KP Police II
56 74-42
3. Sarmata Dobra
55 64-35
4. Promieñ Mosty
50 42-33
5. Sparta Wêgorzyno 48 47-26
6. Masovia Maszewo 44 46-41
7. Wicher Brojce
42 45-42
8. Iskierka mierdnica 41 56-52
9. D¹brovia Stara D. 40 39-56
10. Korona Stuchowo 39 48-52
11. wiatowid £obez 39 42-44
12. Mewa Resko
37 45-63
13. Vielgovia Szczecin 34 47-78
14. Orkan Suchañ
34 43-44
15. Ina Iñsko
27 44-81
16. Orze³ Prusinowo 21 38-75
V liga
Sparta Gryfice - Orze³ Trzciñsko-Zdrój 4:2, Vineta Wolin - K³os
Pe³czyce 0:0, Radovia Radowo Ma³e
- Piast Choszczno 2:3, Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Fagus Ko³bacz 1:0,
Piast Chociwel - Zorza Dobrzany
3:1, Polonia P³oty - Odra Chojna 2:3,
Pomorzanin Nowogard - D¹b Dêbno
0:5, Mieszko Mieszkowice - Osadnik Mylibórz 3:1.
1. D¹b Dêbno
79 80-24
2. Piast Choszczno
69 75-30
3. Vineta Wolin
60 62-33
4. Orze³ Trzciñsko-Zd.58 68-42
5. Odra Chojna
55 67-44
6. Pomorzanin
44 59-58
7. Polonia P³oty
39 59-56
8. Sparta Gryfice
39 45-53
9. Piast Chociwel
38 44-32
10. Mieszko
37 43-36
11. Hutnik EKO TRAS 33 40-49
12. K³os Pe³czyce
31 40-47
13. Fagus Ko³bacz
29 30-57
14. Osadnik Mylibórz 27 40-68
15. Zorza Dobrzany
24 34-100
16. Radovia Radowo Ma³e 21 42-99
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Mistrzostwa Gryfic Juniorów w Szachach

Niespodzianek
nie by³o...

W dniach 14-15 czerwca w Pracowni Technicznej w gryfickiej Szkole Podstawowej nr 3 odby³y siê Mistrzostwa Gryfic Juniorów w szachach i Mistrzostwa Przedszkolaków.
M³odzi szachici podeszli do zawodów bardzo powa¿nie walka o najwy¿sze lokaty by³a niezwykle zaciêta. Nie zabrak³o jednak przy tym
uczciwej rywalizacji oraz dobrej zabawy. Wygrali najlepsi, a oto wyniki:
Juniorzy:
Klasyfikacja ogólna: 1.Jêdruszek Dorota (G 1) 2.Kwocz Wojciech
(G 2) 3.Brzozowski Arek (G 2) 4.Karwowski Kacper (SP 3) 5.£aszewski
B³a¿ej (G 2) 6.Puszkarek Kamil (SP
3) 7.Pinkas Szymon (SP 3) 8.Prociak
£ukasz (SP Trzyg³ów) 9.Przybylska
Agata (SP 3) 10.Smal Tobiasz (SP 4)
11.Jaskulski Przemys³aw (G 2)
12.Prociak Kamil (SP Trzyg³ów)
13.Graczyk Jakub (G 2) 14.Kwocz
Ola (G 2) 15.Nogalski Aleksander
(SP 3) 16.Karbowiak Ireneusz (SP
Trzyg³ów) 17.Mariusz Fischer (SP 3)
18.Turek Tomasz (SP 4) 19.Pi¹tkowski Robert (SP 3) 20.Filipowicz Rafa³
(SP 3) 21.Brzeziñski Marcin (SP 3)
22.Sykucki Krzysztof (SP Trzyg³ów)
23.Kêpiñski Dariusz (SP 3).

Klasy I  III: 1.Karwowski Kacper (SP 3) 2.Smal Tobiasz (SP 4)
3.Brzeziñski Marcin (SP 3).
Klasy IV  VI: 1.Puszkarek Kamil (SP 3) 2.Pinkas Szymon (SP 3)
3.Prociak £ukasz (SP Trzyg³ów)
4.Przybylska Agata (SP 3) 5.Prociak
Kamil (SP Trzyg³ów) 6.Nogalski
Aleksander (SP 3) 7.Karbowiak Ireneusz (SP Trzyg³ów) 8.Mariusz Fischer (SP 3) 9.Turek Tomasz (SP 4)
10.Pi¹tkowski Robert (SP 3) 11.Filipowicz Rafa³ (SP 3)12.Sykucki
Krzysztof (SP Trzyg³ów) 13.Kêpiñski Dariusz (SP 3).
Gimnazja: 1.Jêdruszek Dorota
(G 1) 2.Kwocz Wojciech (G 2)
3.Brzozowski Arek (G 2) 4.£aszewski B³a¿ej (G 2) 5.Jaskulski Przemys³aw (G 2) 6.Graczyk Jakub (G 2)
7.Kwocz Ola (G 2)
Przedszkolaki:
1. Mi³osz Smal 2. Dawid Radom
3. Dominik £anczkowski 4. Karolina
Turek.
Organizatorzy dziêkuj¹ Marcinowi Biniêdzie z Centrum Ogrodniczego w Gryficach (przy ul. Pi³sudskiego) za ufundowanie nagród w
turnieju.
Kazimierz £aszewski
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NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.
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NAPROMILOWANI

Wymusi³a pierwszeñstwo

(Truskolas  P³oty  Nowogard)
11 czerwca 2007 r. kieruj¹ca samochodem osobowym marki Daewoo
Monika Sz., lat 26, jad¹c drog¹ podporz¹dkowan¹ od strony Truskolasu
w kierunku Nowogardu, wymusi³a
pierwszeñstwo przejazdu dla kieruj¹cego samochodem marki Daewoo
Marcina P., który jecha³ od strony P³ot
w kierunku Golczewa, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów.

Karambol

(W³odarka) 11 czerwca 2007 r.
kieruj¹cy samochodem osobowym
marki Fiat, Edward K. Lat 89, mieszkaniec powiatu gryfickiego, jad¹c z

Trzebiatowa w kierunku Niechorza,
na prostym odcinku drogi podj¹³ manewr omijania prawid³owo zaparkowanego samochodu marki Ford i uderzy³ w bok tego samochodu. Nastêpnie w pojazd marki Fiat uderzy³ jad¹cy za nim Renault, kierowany przez
Stanis³awa P. W wyniku zdarzenia
obra¿eñ cia³a w postaci wstrz¹nienia
mózgu, urazu g³owy oraz z³amania
mostka dozna³ kieruj¹cy samochodem osobowym marki Fiat.

Zniewa¿y³ policjantów

(Gryfice) 14 czerwca 2007 r. zatrzymano Kazimierza K., lat 50,
mieszkañca powiatu gryfickiego za
zniewa¿enie umundurowanych funkcjonariuszy policji s³owami obel¿ywymi podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowych.

Rewelacyjny po³ów

(Brojce) 11 czerwca 2007 r. zatrzymano Marka S., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  3,08
(Gryfice) 12 czerwca 2007 r.
zatrzymano Ryszarda P., mieszkañca Z³ocieñca, który kierowa³
samochodem osobowym marki
Ford pod wp³ywem alkoholu 
3,08.
(Rotnowo  Gryfice) 12
czerwca 2007 r. zatrzymano Rajmunda K., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,50.
(Rotnowo  Gryfice) 12
czerwca 2007 r. zatrzymano Barbarê W., mieszkankê Gryfic, która
kierowa³a rowerem pod wp³ywem
alkoholu  1,96.
(Gryfice) 14 czerwca 2007 r.
zatrzymano Ireneusza C., mieszkañca Stargardu Szczeciñskiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  0,80.
(Trzebiatów  Chomêtowo)
14 czerwca 2007 r. zatrzymano Danielka S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ motorowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,24.
(Trzebiatów  Chomêtowo)
14 czerwca 2007 r. zatrzymano An-

drzeja M., mieszkañca powiatu
gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu 
0,30.
(Dargos³aw  £atno) 16
czerwca 2007 r. zatrzymano Romana S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod
wp³ywem alkoholu  2,60.
(Niechorze) 16 czerwca 2007 r.
zatrzymano S³awomira M., mieszkañca Czêstochowy, który kierowa³ samochodem osobowym marki Renault pod wp³ywem alkoholu
 1,28.
(Gryfice) 16 czerwca 2007 r.
zatrzymano Petera J., obywatela
Niemiec, który kierowa³ samochodem osobowym marki VW pod
wp³ywem alkoholu  0,26.
(Rewal) 16 czerwca 2007 r. zatrzymano Mariana C., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  2,14.
(Rewal  Lêdzin) 17 czerwca
2007 r. zatrzymano Stanis³awa K.,
mieszkañca powiatu gryfickiego,
który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  1,46.
(Trzebiatów) 17 czerwca 2007
r. zatrzymano £ukasza S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ motorowerem pod wp³ywem alkoholu  1,02.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 29 stycznia 2007 r.
sygn. akt II K 336/06 skaza³

Jana Paj¹ka

(£OBEZ) Widniej¹cy na zdjêciu okaz z³owiony zosta³ kilka dni temu przez
pana Stanis³awa Trapszo z £obza na jez. miejskim. Szczupak wa¿y³ 8,4 kg. (r)

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 05 czerwca 2007 r. sygn.
akt VI K 381/07 wymierzy³

Józefowi Gromek

karê 10 miesiêcy ograniczenia wolnoci z obowi¹zkiem wykonania
nieodp³atnej kontrolowanej pracy na cele spo³eczne wskazanej przez
Urz¹d Gminy w Brojcach w wymiarze 30 godzin miesiêcznie; zas¹dzi³
na rzecz Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mielno  Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie
100,00 z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres 3 lat; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w Gazecie Gryfickiej; na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolnoci zaliczy³ okres zatrzymania oskar¿onego w dniach od 04 czerwca 2007 r. do
05 czerwca 2007 r. przyjmuj¹c, ¿e jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci oskar¿onego równa siê dwóm dniom kary ograniczenia
wolnoci za czyn z art. 178 par. 2 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 04
czerwca 2007 r. o godz. 18.40 na trasie Mo³stowo  Bielikowo gmina
Brojce prowadzi³ rower bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w
wydychanym powietrzu alkohol w wysokoci 1,20 mg/l.

ur. 17.07.1965 roku na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat; zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na
okres 4 lat; 80 stawek dziennych grzywny przy przyjêciu, ¿e wysokoæ
jednej wynosi 20,00 z³, podanie wyroku do publicznej wiadomoci
przez og³oszenie w lokalnej prasie Gazeta Gryficka za przestêpstwo
z art. 178 a par. 1 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 22 wrzenia 2006 r.
o godz. 18.00 w Trzebiatowie kierowa³ samochodem osobowym marki
Audi 80 o nr rej. ZGY 48CC po drodze publicznej bêd¹c w stanie nietrzewoci wynosz¹cym 0,89 mg alkoholu w 1 decymetrze szeciennym
wydychanego powietrza.

Koszykarze  z podwórka
do Nowogardu!
W dniu 30 czerwca o godz
10.00, na Placu Wolnoci w Nowogardzie zostanie rozegrany turniej
koszykówki ulicznej - STREETBALL NOWOGARD 2007, w kategoriach: podstawówki, dziewczêta, gimnazja, open. Oprócz
wietnej zabawy i uczciwej rywalizacji, zawodnicy otrzymaj¹ pami¹tkowe koszulki, a na najlepszych czeka wiele ró¿nych nagród,

w tym nagrody finansowew kategorii open.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie: www.nowogard.pl,
a chêæ uczestnictwa nale¿y zg³aszaæ na adres: andrzej66n@o2.pl.
Wszystkich podwórkowych koszykarzy zapraszamy do udzia³u w
zawodach!
(r)
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REKLAMA
W
GAZECIE
GRYFICKIEJ
Tel. 091 384 71 53
Kom. 504 042 532

HUMOR TYGODNIA
Jasiu pyta siê ojca:
-Tato, ile kilometrów ma Nil?
- Nie wiem.
- A kto to by³ Jan Henryk D¹browski?
- Nie wiem.
- A stolic¹ jakiego pañstwa jest Madryt?
- Jasiu nie mêcz tatusia - prosi matka.
- Nie strofuj dziecka, kochanie.
Jak siê nie bêdzie pyta³,to niczego sie nie dowie.

